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 , וזאת"(ההחלטה" :להלן) (34מס' בקשה ) 08.10.2015יום מבהחלטתו ש הנכבד מתבקש לבצע עיון חוזר "ביהמ

 :הנימוקים הבאיםלאור 
 

לבקשת  לבעל התפקיד הזדמנות למסור תגובה מפורטתבטרם ניתנה יתנה ההחלטה נהדברים יצוין, כי בפתח  .1

כפי שהתבקש במפורש על )וכן לחקור את המצהיר מטעם לפידות על התצהיר שצורף לבקשת לפידות  לפידות

שניתנה ואף מבלי  (01.10.2015ידי בעל התפקיד במסגרת התגובה המקדמית לבקשת לפידות שהוגשה ביום 

וכל פעולותיו מבוצעות נעדר כל אינטרס אישי בעניין מיותר לציין, כי בעל התפקיד . בסוגיה זו ר"עמדת הכנ

 "הברחה"ש הנכבד ועל מנת לשמור על האינטרסים של הנושים בתיק חדלות הפירעון ולמנוע "ביהמכפקיד 

 . (לפידות)של נכסי החברה לצד ג' 
 

בהחלטה, ובהתאם במסקנה  2בסעיף עובדות התפקיד סבור, בכל הכבוד הראוי, כי נפלה שגגה בתיאור הבעל  .2

 . , כפי שיפורט להלןבהחלטה 6 -ו 5נכבד בסעיפים ש ה"אליה הגיע ביהמ
 

 -הקיימות עד למועד כניסת ההסדר לתוקף  זכויות החברהכל שהסדר הנושים נקבע ב - , כימחלוקתאין  .3

בבקשת בעל  18ס' לדוגמא  ]ר'לבעל התפקיד הועברו  - "ותמניות המוחזקות על ידי החברה בחברות אחר"לרבות 

 . [21.09.2015התפקיד מיום 
 

על שם  היו ועדיין רשומות במרשם בעלי המניות של אקסלייטמניות אקסלייט  -כי  ,אין גם מחלוקת .4

, ובהתאם לכך מניות אלו הועברו במסגרת [07.10.2015תגובת נילסן מיום ב 5 -ו 3לדוגמא ס' ]ר'  (אינוונטק)החברה 

פידות בהחלטה, ל 2בסעיף לדברים שצוינו בניגוד עוד יצוין בהקשר זה, כי הסדר הנושים לידי בעל התפקיד. 

, ולא נכרת כל הסכם ".Nilsen International Holding Incחברת "התקשרה בהסכם עם "כי היא  לא טענה

  .בין לפידות לבין נילסן
 

ועדיין רשומה כבעלת רשומה היתה  (אינוונטק)החברה  (א) :הינן, כי שאינן במחלוקתהעובדות  ,בהתאם .5

רישום זה מהווה , כי 30.09.2015בבקשתה מיום  9בסעיף טענה אף לפידות בעצמה , כאשר מניות אקסלייט

מניות אלו הועברו לבעל  (ב); "(ק החברותלחו 133סעיף )ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם "לכל הפחות 

הקיימים, וזאת מנסה לנכס מניות אלו לעצמו, בניגוד לרישומים  (לפידות)צד ג'  (ג)הסדר הנושים; בהתפקיד 

 על בסיס טענות מוכחשות. 
 

בבעלותה של מניות )בנסיבות העובדתיות של תיק זה אלו, ובכל הכבוד הראוי בעל התפקיד סבור כי בנסיבות  .6

בסכסוך "בהחלטה כי מדובר  6בסעיף הקביעה יכולה לעמוד לא  (החברה הרשומות מזה שנים על שם החברה

עמדה זו משמעה, הלכה למעשה, קבלת . "םעסקי, שאין בינו ובין בקשת הוראות על ידי בעל תפקיד ולא כלו

חרף )כי נכס של חברה בחדלות פירעון אינו שייך לה  בכל הכבוד הראוי, כי בכל מקרה בו צד ג' יבוא ויטען

 ר. "מעורבות הכנבהליך אזרחי, וללא ש הנכבד, ", דין המחלוקת להתברר מחוץ לכותלי ביהמ(הרישום
 

הנטל להוכיח ו, לו, כי נכס שהיה רשום ועדיין רשום על שם החברה שייך (לפידות) צד ג' תבטענאם כן מדובר  .7

, דברים אשר מתבררים כדבר נכס הרשום על שם החברהטענה שכזו מוטל על צד ג' המבקש לנכס לעצמו 

כבוד לטה מתוך החלטת להח 5ויפים בהקשר זה הדברים שצוטטו בסעיף , ש של הפירוק"מבשגרה בפני ביש

להכריע בנוגע להיקף מסת הנכסים העומדים המיועד בהליך " -מ "השופט ברנר בענין כפרי יעקב בע

, מהווה הדבר שיקול התומך בניהול ההליך בפני בית המשפט של הפירוק בגדר בקשה לחלוקה לנושים

 ירוקפהש של "הללא מעורבות בימ) "אזרחי"והכרעה בהליך  !בדיוק המקרה בענייננוזהו . "למתן הוראות

, משמעה כי התמורה (לפידות)כי נכס שהיה ועדיין רשום על שם החברה שייך לצד ג'  (ר"וללא מעורבות כנ

התמורה בגין מניות וכי לא מדובר בסכום זניח מבחינת הנושים, ויודגש, )לא תשולם לנושים בגין מניות אלו 

 !(בתיק חדלות הפירעוןשיה מכלל הנ 15% -למעלה ממהווה  , שחייבת להיות משולמת לחברה,אקסלייט
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אכן  הליךש של הפירוק אינו מוסמך לקבוע האם "ד סבור כי ביהמובכל הכבוד הראוי, בעל התפקי ,בנוסף .8

להתברר במסגרת של  "מתאים"בהחלטה נקבע כי ההליך  4בסעיף ) "טען ביניים"ראוי להתברר בהליך של 

ש של הפירוק הכריע בסוגיה זו, וזאת חרף העובדה כי הטענות "תמע מכך כי ביהמועלול להשטען ביניים 

שנקבעה )כמובן כי חרף הסמכות הייחודית ש של הפירוק מוסמך לקבוע "יהמב .(זה טרם הושמעו כלל לענין

, אך ההחלטה האם אותו הליך ראוי להתברר "אזרחי"יש לברר את המחלוקת בהליך  (גם בהסדר הנושים

ש האזרחי, לאחר "נתונה לביהמ (כגון תביעה או המרצת פתיחה)או בהליך אחר  "טען ביניים"במסגרת 

ש הנכבד, כי "זאת ועוד, ובכל הכבוד הראוי, קביעת ביהמ. ש של הפירוק"שמיעת טענות הצדדים, ולא לביהמ

אינה  (בהחלטה 5סעיף )ב "מדובר במחלוקת עובדתית מורכבת שעשויה לחייב הליכי גילוי מסמכים וכיו

ובכלל  ,"טען ביניים", לפיה ההליך מתאים להתברר במסגרת בהחלטה 4נה אחד עם הקביעה בסעיף עולה בק

דבר המעיד גם הוא כי טען ביניים )ביניים כי לא ניתן לנהל הליכים שכאלו במסגרת טען זה לאור העובדה 

 .[879, ע' 11מהדורה  ,יסוגיות בסדר דין אזרחאורי גורן,  :ראה לדוגמא] (המתאים לבירור המחלוקתכלל אינו ההליך 
 

 ש הנכבד. "כן, סבור בעל התפקיד כי יש לבצע עיון מחדש בהחלטת ביהמ-עלאשר  .9

 

 
 

  

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 
  הנושיםנאמן להסדר 

 

 
 08.10.2015היום, 


