
המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( 51)בקשה מס'  46394-02-14פר"ק 

 הנשיא, השופט איתן אורנשטייןכבוד בפני 

 

 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 

 ;חוק החברות

 פקודת החברות;

 הנושים )אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ(הנאמן להסדר  -עו"ד עדי פיגל  בעניין:

  52573גן -(, רמת18קומה  - 1.ס.ר )מגדל ב 2מדרך בן גוריון 

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון

 

 ;בעל התפקיד

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )בתוקף תפקידו כנאמן למחזיקי האג"ח( בעניין:

 אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 03-6389222: פקסימיליה; 03-6389200 :טלפון

 

 ;הנושה המובטח

 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"

 )ביניים( לנושה מובטח IIIבקשה לתשלום דיבידנד 

 6ף לנושה המבוטח, כאמור בסעיף ביהמ"ש הנכבד מתבקש לאשר לבעל התפקיד לבצע תשלום דיבידנד ביניים נוס

 .ש"ח 300,000סך של  -להלן 

בהתאם להסדר הנושים שאושר על ידי ביהמ"ש הנכבד, ובפיקוח ביהמ"ש הנכבד, בעל התפקיד מימש עד כה  .1

נכסים וזכויות של החברה, ובכלל זה נכסים וזכויות שהיו משועבדים לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב 

בקשות במסגרת ניתן תיאור נרחב לגבי הפעולות והמימושים שבוצעו "(. הנושה המובטחשל החברה )להלן: "

 . (ג'-נספחים א'אלו שהוגשו לביהמ"ש )עותק בקשות מצ"ב , ועל מנת שלא לחזור על הדברים 47 -ו 46מס' 

מיליון ש"ח מתוך תמורות  5עתר בעל התפקיד לשלם לנושה המובטח לעיל(  נספח א') 46במסגרת בקשה מס'  .2

שולם לנושה המובטח דיבידנד  08.05.2018 מיום, ובהתאם להחלטת ביהמ"ש הנכבד מימוש הרכוש המשועבד

 מיליון ש"ח. 5ראשון בסך 

  נוספיםמיליון ש"ח  6לעיל( עתר בעל התפקיד לשלם לנושה המובטח  ג'-נספחים ב') 47במסגרת בקשה מס'  .3

שולם לנושה  23.10.2018מתוך תמורות מימוש הרכוש המשועבד, ובהתאם להחלטת ביהמ"ש הנכבד מיום 

 מיליון ש"ח. 6שני בסך  המובטח דיבידנד

הסכום הוצג כי , לעיל( נספח ב') לעיל(, לרבות בדוח הכספי שצורף לה ג'-נספחים ב') 47במסגרת בקשה מס'  .4

 -בעתודה בסכום של כתוך התחשבות מיליון ש"ח( נקבע  11מיליון ש"ח נוספים, ובסה"כ  6שמבוקש לחלק )

ההולנדית וחשיפות חברת הבת תשלום הוצאות החלות על צורך ללשמור ביקש  בעל התפקידש ש"ח 500,000

בעל התפקיד הוסיף וציין בבקשה "(. העתודה)להלן: "מימוש הרכוש המשועבד עם תמורות בקשר אפשריות 

 .2019חשיפות( תשוחרר במהלך שנת הוצאות וביטול יתרת העתודה )לאחר תשלום שמניח כי הוא  47מס' 

ש"ח  300,000ויועץ המס בהולנד, ניתן לשחרר ולנד בשלב זה, ובעקבות פעולות נוספות מול רשויות המס בה .5

 . נוספים מתוך העתודה
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על חשבון החוב , ש"ח 300,000לנאמן האג"ח מתבקש ביהמ"ש הנכבד לאשר לבעל התפקיד לשלם כן, -על .6

  . כפי שנעשה בשתי החלוקות הקודמות ישולם על ידי נאמן האג"ח למחזיקי האג"חוזה המובטח, 

 . 2020במהלך שנת זה(  3יתרת העתודה )לאחר תשלום דיבידנד מס' ניתן יהיה לשחרר הנאמן מניח כי  .7

      

 עו"דעדי פיגל,  
  נאמן להסדר הנושים

 

 2019ביולי  15היום, 



 נספח א'



המחוזימשפט הבבית   
 אביב יפו-תלב
 

 ( 46)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 
 הנשיא, השופט איתן אורנשטייןכבוד בפני 

 
 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

 למחזיקי האג"ח(רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )בתוקף תפקידו כנאמן  בעניין:
 אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 03-6389222: פקסימיליה; 03-6389200 :טלפון
 

 ;הנושה המובטח

 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"

 דיבידנד )ביניים( לנושה מובטחלתשלום בקשה 

(, 20.12.2018יום מ 42)במסגרת בקשה מס' לביהמ"ש הנכבד שהגיש בעל התפקיד לדוח הביניים האחרון בהמשך 
 , ופעולות צפויות. ממועד הדוח הנ"לעל ידי בעל התפקיד על הפעולות הנוספות שבוצעו מוגש בזאת דוח )קצר( 

יתבקש ביהמ"ש הנכבד לאשר לבעל התפקיד לבצע תשלום דיבידנד )ביניים( נימוקים שיפורטו להלן, לבהתאם 
 .מיליון ש"ח 5סך של  - להלן 8בסעיף כאמור  ,לנושה המובטח

 : ואלו נימוקי הבקשה

תיאור עיקרי הדברים ניתן על ידי בעל התפקיד בדוחות הקודמים, ובעיקר בדוח הביניים האחרון שהוגש  .1
 ."(הדוח הקודם)להלן: " (20.12.2018מיום  42חודשים ספורים )בקשה מס'  לפני

על מנת שלא להכביד על ביהמ"ש הנכבד ולהעתיק שוב את אותם הדברים שצוינו בדוח הקודם שהוגש לפני  .2
  :יוזכרו עיקרי הדברים, תוך הפניה לדוח הקודםחודשים ספורים, 

אשר , "(החברה ההולנדית)להלן: " בת זרה )הולנדית( עיקר נכסי החברה הוחזקו באמצעות חברת .2.1
מניות החברה ההולנדית במסגרת הסדר הנושים הועברו כאשר היתה בבעלות מלאה של החברה, 

 . 1לבעלות בעל התפקיד )בנאמנות עבור הנושים(

 בשעבודהובטחו ואלו )שלא נפרעו(, )סדרה א'( אגרות חוב הנפיקה החברה לציבור  2010בשנת  .2.2
, ובכלל זה על כל דיבידנד, מניות הטבה החברה ההולנדיתקבוע יחיד וראשון בדרגה על כל מניות 

ההולנדית המשועבדות, וכן על כל תקבול שיתקבל בחברה החברה וזכויות שיתקבלו בגין מניות 
 . 2ההולנדיתלחברה ההולנדית, כולל החזר הלוואות שהועמדו או יועמדו על ידי החברה מהחברה 

בעל התפקיד מימש נכסים וזכויות של החברה,  , ובפיקוח ביהמ"ש הנכבד,הסדר הנושיםבהתאם ל .2.3
ההולנדית וחברות זרות החברה רכוש משועבד )זכויות ונכסי  )א(, כדלקמן: 3כמפורט בדוח הקודם

 .5)שלא היו רכוש משועבד( מימוש יתר זכויות והנכסים של החברה )ב(; 4שהוחזקו על ידה(

החובות המוכרים הינם סך . תביעות החובדרישות וכל בעל התפקיד בהכריע  2017בחודש דצמבר  .2.4
יתרת ש, (מכלל חובות החברה 99% -כ) לנושה המובטח ש"ח 34,327,127 םמתוכ)ש"ח  34,766,798

  . (6חוב מוכר במעמד דין רגילתהווה )לאחר מימוש הבטוחות(, החוב כלפיו 

                                                 
  בדוח הקודם. 1-6ר' ס'  1
  בדוח הקודם. 7-9ר' ס'  2
  .בדוח הקודם (4)ע'  3חלק ר'  3
  .בדוח הקודם 29-30ס' ר'  4
  .בדוח הקודם 31-32ס' ר'  5
  .( בדוח הקודם5-6)ע'  4חלק ו 37ס' ר'  6



2 

)זכויות ונכסים שהוחזקו במישרין ובעקיפין  הרכוש המשועבד כלמימוש בעקבות  ,דוח הקודםבכפי שהוצג  .3
דבר שגם וחיסול החברה ההולנדית, לסגירת יכול לפעול כבר עתה בעל התפקיד ההולנדית( החברה על ידי 
חדלת פירעון והיא מצויה בהליכי אינה , שכן החברה ההולנדית לנושי החברה הסופיותאת התמורות יגדיל 

דין ההולנדי, תוך נשיאה בעלויות משמעותיות )דירקטור זר, בהחלות עליה מחויבת לעמוד בכל הדרישות 
 וכיו"ב(.  דוחות כספייםדיווחים והגשת  ,ב"כ, יועצי מס, רו"ח

 :ובכלל זהבהתאם למתווה שהוצג בדוח הקודם, ממשיך לפעול בעל התפקיד  .4
מצויים בשלבים סופיים  ,דירקטור הזר ויועצי המס של החברה ההולנדיתהביחד עם  ,בעל התפקיד .4.1

צפוי להיות מוגש במהלך וזה (, 2017של החברה ההולנדית )לשנת  (האחרון)הדוח הכספי הכנת  לש
 השבועות הקרובים. 

פעולות הבמקביל, בעל התפקיד פועל בשיתוף פעולה עם הדירקטור ההולנדי לצורך בחינת והכנת  .4.2
סגירת וחיסול החברה ההולנדית )הליכים פורמליים עתידים להתחיל להיות מבוצעים שורות להק

לעיל(. יצוין, כי במסגרת  4.1לאחר מועד הגשת הדוח הכספי של החברה ההולנדית כאמור בסעיף 
 .בהולנדזו החברה ההולנדית גם מבצעת )בסיוע יועץ המס שלה( בדיקות בסוגיית המיסוי 

 .7(2018בחודש פברואר ) חלוטותלהפכו שניתנו על ידי בעל התפקיד הכרעות החוב  .4.3

לדעת באופן סופי את סכום ניתן יהיה ההולנדית החברה של  החיסולו הסגירתשיושלם הליך לאחר  .4.4
החברה ההולנדית(, עלויות מלוא לצורך שמירת ומימוש הרכוש המשועבד )כולל שנדרש ההוצאות 

הרכוש של מימוש התמורות מלוא התפקיד בקשה )נפרדת( לשלם לנושה המובטח את ואז יגיש בעל 
 :משמע, המשועבד )נטו(

בדוח סופי וידוע, כמפורט שהינו כבר סכום  ,סך הסכומים שהתקבלו בגין מימוש הרכוש המשועבד  
 , 8מיליוני ש"ח .316 -כ - 1כנספח רוה"ח המצורף 

אינו ידוע נכון להיום אשר , שמירת ומימוש הרכוש המשועבדשנדרשו לצורך ההוצאות  סך בניכוי  
חיסול סגירת וכולל לצורך , תשלומים שהחברה ההולנדית נדרשת לשלם עודעוד באופן סופי לאור 

עומד , 1כנספח כמפורט בדוח רוה"ח המצורף  ,הוצאות אלוסך נכון למועד זה ) החברה ההולנדית
  .(ש"ח מיליוני 4.6 -כעל 

עשויים פי הדין ההולנדי( -יחד עם זאת, השלמת כל ההליכים הנדרשים לצורך חיסול החברה ההולנדית )על .5
 . 2018שניתן יהיה להשלים תהליך זה בשנת מקווה להימשך עוד מספר חודשים, אם כי בעל התפקיד עדיין 

 , מול יועצי המס בישראל(ומול החברה ההולנדית ) בעל התפקידשנעשו על ידי ולאחר בחינות בנסיבות אלו,  .6
  , וזאת מהנימוקים הבאים: מבקש בעל התפקיד להקדים ולשלם לנושה המובטח דיבידנד )ביניים(

העומד הינו סכום ניכר  , אותן אמור הנושה המובטח לקבל,נכון למועד זה סך תמורות המימוש נטו .6.1
 (.1כנספח בדוח רוה"ח המצורף  3בסעיף לעיל ו .44)כאמור בסעיף  ש"חמיליוני  11.5 -יותר מעל 

וקיימת  ,בפרט בהתחשב בהיקף החוב(והן בכלל הן כפי שניתן להיווכח המדובר בסכום לא מבוטל ) .6.2
  .לנושה המובטח במועד מוקדם ככל שניתןאת החוב חשיבות להקדים ולשלם מטבע הדברים 

יעוץ שקיבל בעל התפקיד פי -עלאך , כאמור אינו סופיסכום תמורות מימוש הרכוש המשועבד )נטו(  .6.3
כלל מ 50% -פחות ממהווה , אשר מיליוני ש"ח 5סך של עתה כבר לשלם לנושה המובטח  אין חשש

 .(נכון למועד זה) (טונהרכוש המשועבד )תמורות מימוש 

של החברה ההולנדית עתידיות בהיבטי מס והוצאות תוך התחשבות  ,באופן שמרנינקבע סכום זה   
)בכל הנוגע החברה ההולנדית ייעוץ שניתן לבעל התפקיד על ידי פי -על (חיסולה הסופילמועד עד )

, )בכל הנוגע למישור בישראל(בישראל למישור בהולנד( ועל ידי רוה"ח ויועץ המס של בעל התפקיד 
(, לבעל התפקידכאמור ייעוץ שניתן פי -כבר בשלב זה )עללומר להקדים ובזהירות המתחייבת ניתן ו

, (בישראל או בהולנדוקבלתן ) תמורות מימוש הרכוש המשועבדבגין  מסצפויות חבויות לא כי 
  . בהולנד תומהותיחבויות מס בגין כך צפויות הפחות לא ולכל 

                                                 
)בהסכמה וללא כל שינוי בהכרעת לא הוגשו ערעורים על הכרעות החוב, למעט ערעור אחד שהוגש על ידי ד"ר אורלי פארן, ואשר נמחק  7

  בסמוך לאחר מועד הגשתו.החוב המקורית שניתנה על ידי בעל התפקיד( 
  בר לבעל התפקיד עובר לסגירת וחיסול החברה.אמור להיות מוע 1כנספח  בדוח רוה"ח המצורף 2.12פיקדון הנזכר בסעיף יצוין, כי ה 8
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ובהתאם להוראות שנקבעו בהסדר ) כפי שנקבע בהכרעת בעל התפקיד בתביעת החוב של הנושה המובטח .7
יימסר שלחשבון בנק של נאמן האג"ח )כפי על ידי בעל התפקיד טח יועבר הדיבידנד לנושה המוב, (9הנושים

 .לצורך ביצוע התשלום למחזיקי האג"ח )באמצעות נאמן האג"ח( לבעל התפקיד על ידי נאמן האג"ח(

ההליכים במסגרת רולינג המס ניתן ) 01.10.2014ברולינג המס שניתן ביום  3.4, כי בסעיף יוזכר בהקשר זה
התנאים שנקבעו לצורך כניסתו של הסדר הנושים לתוקף(, בין היה אחד מו, ואישור הסדר הנושיםגיבוש ל

  :10נקבע, כי

"בעת תשלום קופת ההסדר לנושי החברה ינוכה מס מהתשלום בהתאם לסיווגו ועל פי 
-הוראות תקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ניירך , או בתקנות 2005
  "2002-ערך, במכירה יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג

לצד העדר  - המס של בעל התפקיד )בישראל( ץיוערוה"ח ולבעל התפקיד על ידי כאמור פי הייעוץ שניתן -על
בידי בעל התפקיד בגין תמורות מימוש רכוש משועבד של בעל התפקיד )וקופת ההסדר( בישראל חבות מס 

מס במקור בהתאם להוראות שנקבעו מחייב ביצוע ניכוי למחזיקי האג"ח ביצוע תשלום , )וקופת ההסדר(
 בהחלטת המיסוי הנ"ל. 3.4בסעיף 

נאמן האג"ח לוודא ביצוע על , האמוראת הדיבידנד נאמן האג"ח שבעל התפקיד יעביר ללאחר , בהתאם
בידי שהוחזקו בגין אגרות החוב יבוצע תשלום הכי ולמחזיקי האג"ח, שיבוצע מכל תשלום ניכוי מס במקור 

 . 11(בהתאם להכרעת בעל התפקיד בתביעת החוב של הנושה המובטח) הציבור בלבד

 :כן, ולאור הנימוקים שפורטו לעיל-עלאשר  .8
 , החוב המובטחע"ח  ,בינייםדיבידנד  חלנאמן האג"לאשר לבעל התפקיד לשלם מתבקש ביהמ"ש הנכבד 

 לעיל.  7אשר ישולם על ידי נאמן האג"ח למחזיקי האג"ח בהתאם לאמור בסעיף  ,ש"חמיליוני  5בסך 
 . המלווה את בעל התפקיד דוח רוה"ח 1כנספח מצ"ב 

 
 

       

 עו"דעדי פיגל,  
  נאמן להסדר הנושים

 

 
  

                                                 
 בהסדר הנושים. 13.3סעיף  9

 . 02.10.2014רולינג המס פורסם על ידי בעל התפקיד במגנ"א ביום  10
 )"אג"ח הבת" שנמחקו במסגרת הסדר הנושים(. משמע, כי לא יבוצע תשלום בגין אגרות החוב שהוחזקו בידי חברת הבת של החברה 11
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 1נספח 











 'בנספח 



המחוזימשפט הבבית   
 אביב יפו-תלב
 

 ( 47)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 
 הנשיא, השופט איתן אורנשטייןכבוד בפני 

 
 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

 למחזיקי האג"ח(רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )בתוקף תפקידו כנאמן  בעניין:
 אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 03-6389222: פקסימיליה; 03-6389200 :טלפון
 

 ;הנושה המובטח

 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"

 )ביניים( לנושה מובטח IIדיבידנד לתשלום בקשה 

לבקשה לתשלום  ובהמשך; (20.12.2018יום מ 42שהגיש בעל התפקיד )בקשה מס' לדוח הביניים האחרון  בהמשך
  - (28.03.2018מיום  46דיבידנד )ביניים( לנושה המובטח שהגיש בעל התפקיד )בקשה מס' 

לאשר לבעל התפקיד לבצע תשלום דיבידנד  המפורטים בבקשה זו,, על יסוד הנימוקים ביהמ"ש הנכבדמתבקש 
 .מיליון ש"ח 6סך של  - להלן 18בסעיף כאמור  ,לנושה המובטחנוסף )ביניים( 

 :רקע - 1פרק 

 (20.12.2018מיום  42בקשה מס' )בדוח המפורט האחרון תיאור עיקרי הדברים ניתן על ידי בעל התפקיד  .1
(, 28.03.2018מיום  46)בקשה מס' , וכן בבקשה הקודמת לתשלום דיבידנד ביניים "(הדוח הקודם)להלן: "

המפורט האחרון ובבקשה הקודמת לתשלום על מנת לא להעתיק שוב את אותם הדברים שצוינו בדוח ו
  .)הדוח הקודם( המפורט האחרון הנ"ל, תוך הפניה לדוח בקצרה יוזכרו עיקרי הדבריםדיבידנד ביניים, 

היתה אשר , "(החברה ההולנדית)להלן: " י החברה הוחזקו באמצעות חברת בת זרה )הולנדית(עיקר נכס .2
הסדר פי -על .תאגידים זרים אחרים(מספר בעצמה החזיקה ב)החברה ההולנדית  בבעלות מלאה של החברה

 . 1לבעלות בעל התפקיד )בנאמנות עבור הנושים(מניות החברה ההולנדית כל הנושים הועברו 

בשעבוד קבוע יחיד הובטחו ואלו )שלא נפרעו(, )סדרה א'( אגרות חוב הנפיקה החברה לציבור  2010בשנת  .3
, ובכלל זה על כל דיבידנד, מניות הטבה וזכויות שיתקבלו החברה ההולנדיתוראשון בדרגה על כל מניות 

ההולנדית, כולל  מהחברהההולנדית המשועבדות, וכן על כל תקבול שיתקבל בחברה החברה בגין מניות 
 . 2ההולנדיתלחברה החזר הלוואות שהועמדו או יועמדו על ידי החברה 

כמפורט בעל התפקיד מימש נכסים וזכויות של החברה,  , ובפיקוח ביהמ"ש הנכבד,הסדר הנושיםבהתאם ל .4
ההולנדית וחברות זרות שהוחזקו על החברה רכוש משועבד )זכויות ונכסי  )א(, כדלקמן: 3בדוח הקודם

 .5)שלא היו רכוש משועבד( מימוש יתר זכויות והנכסים של החברה )ב(; 4ידה(

החובות סך , ו)כל ההכרעות חלוטות( תביעות החובדרישות וכל בעל התפקיד בהכריע  2017בחודש דצמבר  .5
מכלל חובות  99% -כ) לנושה המובטח ש"ח 34,327,127 םמתוכ)ש"ח  34,766,798עומדים על המוכרים 

  . (6חוב מוכר במעמד דין רגילתהווה )לאחר מימוש הבטוחות(, החוב כלפיו יתרת ש, (החברה

                                                 
  בדוח הקודם. 1-6ר' ס'  1
  בדוח הקודם. 7-9ר' ס'  2
  .בדוח הקודם (4)ע'  3חלק ר'  3
  .בדוח הקודם 29-30ס' ר'  4
  .הקודםבדוח  31-32ס' ר'  5
  .( בדוח הקודם5-6)ע'  4חלק ו 37ס' ר'  6



2 

)זכויות ונכסים שהוחזקו במישרין ובעקיפין  הרכוש המשועבד כלמימוש בעקבות  ,דוח הקודםבכפי שהוצג  .6
)דבר שלא היה  וחיסול החברה ההולנדיתלסגירת לפעול היה יכול בעל התפקיד ההולנדית( החברה על ידי 

אינה , שכן החברה ההולנדית נושי החברהכלל ל הסופיותאת התמורות יגדיל דבר שגם , אפשרי קודם לכן(
דין ההולנדי, תוך נשיאה בהחלות עליה חדלת פירעון והיא מחויבת לעמוד בכל הדרישות מצויה בהליכי 

 וכיו"ב(.  דוחות כספייםדיווחים והגשת  ,בעלויות משמעותיות )דירקטור זר, ב"כ, יועצי מס, רו"ח

בחינות והליכים שבוצעו על ידי בעל התפקיד )מול החברה ההולנדית ומול השלמת , לאחר 28.03.2018ביום  .7
)עוד בטרם חיסולה של מועד כבר באותו להקדים ולשלם אישור בעל התפקיד ביקש  יועצי המס בישראל(,

, "(בקשת החלוקה הקודמתלהלן: "( )46)בקשה מס' לנושה המובטח  דיבידנד )ביניים(החברה ההולנדית( 
מכלל תמורות מימוש הרכוש המשועבד )נטו(. כפי שצוין  50% -היוו פחות ממיליוני ש"ח, אשר  5בסך של 

עתידיות ההוצאות בבבקשת החלוקה הקודמת, הסך הנ"ל נקבע באופן שמרני, תוך התחשבות בהיבטי מס ו
 .עד למועד חיסולה הסופי(של החברה ההולנדית )

 :החלוקה הקודמת והאירועים המהותיים שהתרחשו לאחריה - 2פרק 

אישר ביהמ"ש הנכבד את בקשת החלוקה, ובסמוך לאחר מכן העביר בעל התפקיד את סך  08.05.2018ביום  .8
 . מיליוני ש"ח( 5) תשלום דיבידנד )הביניים( הראשון לנושה המובטח

בביצוע הליכים נדרשים, כפי שצוין בבקשת החלוקה הקודמת, לצורך חיסול  במקביל, המשיך בעל התפקיד .9
 , ועיקרי הפעולות שבוצעו היו, כדלקמן:החברה ההולנדית

 : 2017השלמת הדוח הכספי לשנת  .19. 

הדירקטור הזר ויועצי המס של החברה עם ) בעל התפקידמועד הגשת בקשת החלוקה הקודמת, ב  
 . (2017הדוח הכספי של החברה ההולנדית )לשנת הכנת  לשים סופיים בשלבכבר היו  ,(ההולנדית

ומתחייב מקדים שלב לרשויות המס היתה של החברה ההולנדית  2017הגשת הדוח הכספי לשנת 
התעכבה לאור  השלמת והגשת הדוח הכספי הנ"ללפני ביצוע פעולות חיסול החברה ההולנדית. 

 להלן.  9.2בסעיף נגד החברה ההולנדית, כמפורט שנפתחה על ידי רשויות המס בהולנד  בדיקה

 : בדיקה וטיפול בסוגיית המיסוי במישור ההולנדי .29.

בעניינה של בדיקה לאחר מועד הגשת בקשת החלוקה הקודמת נפתחה על ידי רשויות המס בהולנד   
)זמן  2012המס שדווחה בגין שנת יליון אירו מ 1 -בסך של כוזאת בגין הוצאה החברה ההולנדית, 

על החברה באופן מהותי בדיקה זו היתה עשויה להשליך בעל התפקיד(. מינוי רב לפני מועד 
הוצאות מהותיות נוספות, תשלום שיחייב דבר , ההליכי חיסולב)כולל עיכוב משמעותי  ההולנדית

על ידי בעל טופלה זו סוגיה בהתאם,  .(עיצומים כספיים בסכומים מהותיים תוכן חשש להטל
 . (יועץ המס של החברה ההולנדיתהדירקטור ההולנדי ו ביחד עם)באופן אינטנסיבי התפקיד 

אישרו יועץ המס והדירקטור  ,בסוגיה זו, כולל מול רשויות המס בהולנדבהמשך לפעולות שבוצעו   
בהליכי להתחיל ושל החברה ההולנדית  2017הדוח הכספי לשנת להגיש את של החברה ההולנדית 

בקשת המנהל המיוחד פועל יועץ המס ההולנדי פי -עלבמקביל,  .להלן( 9.4)כמפורט בסעיף חיסולה 
עד הליך זה יסתיים שוצפוי , הבדיקהעל סיום  רשויות המס בהולנדעל מנת לקבל אישור פורמלי מ

  . פירוק החברה ההולנדית(בהולנד על  הרשויותלהלן )מועד קבלת אישור  10.2למועד הנזכר בסעיף 
 : בדיקה וטיפול בסוגיית המיסוי במישור הישראלי .9.3

במקביל, מחמת זהירות, ועל מנת למנוע חיוב במס גם במישור הישראלי בגין תמורות המימוש של   
הרכוש המשועבד שהתקבלו ויתקבלו מהחברה ההולנדית, פעל בעל התפקיד לתיקון רולינג המס 

התקבל רולינג מס מתוקן.  01.08.2018השלמת הסדר הנושים(, וביום  )במסגרת 2014בשנת שניתן 
 . 2כנספח רולינג המס המתוקן מצ"ב עותק של 

בהתאם ליעוץ שקיבל בעל התפקיד, רולינג המס המתוקן מבהיר, כי לא קיימת חבות מס בישראל   
 התקבולים )נטו( שהתקבלו ממימוש זכויות ונכסים של החברה ההולנדית. בגין 

 : החברה ההולנדיתפורמליים של הליכי חיסול  .9.4

על מסמכי חיסול החברה ההולנדית,  2018תפקיד חתם בחודש אוגוסט בעל הלאור האמור לעיל,   
החלטות החיסול הפורמליות הוגשו לרשויות הנדרשות בהולנד, וכן הוגש,  2017הדוח הכספי לשנת 

 . בהולנד פי הדין ההולנדי( בעיתון בתפוצה ארצית-בוצעו פרסומים מתחייבים )על
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 :של החברה ההולנדיתהסופי השלבים הבאים עד להשלמת חיסולה  - 3פרק 

, (22.08.2018ביום בהתאם להוראות הדין בהולנד, לאחר הגשת מסמכי חיסול החברה ההולנדית לרשויות ) .10
 :(28.08.2018ולאחר ביצוע הפרסום האמור בעיתון ארצי )ביום 

להסתיים פרק זמן זה עתיד  -ימים בו רשאים גורמים להתנגד להליך קיים פרק זמן של חודשיים  .10.1
 .30.10.2018ביום 

קיים פרק זמן של חודש ימים נוסף בו עתיד להתקבל אישור הרשויות בהולנד על פירוק  ,לאחר מכן .10.2
כאמור, המנהל המיוחד ביקש . 30.11.2018ליום מועד זה עתיד לחול בסמוך  -החברה ההולנדית 

מרשויות  פורמלילקבלת אישור עד למועד זה גם במקביל מיועץ המס של החברה ההולנדית לפעול 
 .  לעיל 9.2הנזכרת בסעיף הבדיקה המס בהולנד על סיום 

הליכי החיסול של אם ) 2018עוד תידרש הגשת דוח כספי בגין שנת  2019בשנת  - במישור הפורמלי .10.3
 , דבר שבעל התפקיד העניק לו חשיבות, 2018החברה ההולנדית לא יסתיימו כאמור לפני תום שנת 

חברה לפירוק והמסמכים הנוגעים ל(; 2019בגין שנת  ,2020נוסף בשנת דרש הגשת דוח כספי תי
 (.2025שנים )עד סוף שנת  7ישמרו על ידי הגורם שמינה הדירקטור בהולנד לתקופה של ההולנדית 

 :חלוקת דיבידנד )ביניים( נוסף - 4פרק 

דוח ב 3.1סעיף בסופי וידוע, כמפורט סכום הינו כבר  סך הסכומים שהתקבלו בגין מימוש הרכוש המשועבד .11
  .מיליוני ש"ח .316 -כ - 1כנספח רוה"ח המצורף 

החברה על שכן  אינם ידועים באופן סופי, שמירת ומימוש הרכוש המשועבדהסכומים שנדרשו לצורך סך  .12
וקבלת האישור הפורמלי על סיום חקירת  ההולנדית לשאת בתשלומים נוספים עד להשלמת חיסולה הסופי

בדוח רוה"ח המצורף  3.2בסעיף כמפורט  ,הוצאות אלונכון למועד זה סך  .לעיל 9.2בסעיף כאמור המס 
  .ש"ח מיליוני 4.7 -כעומד על , 1כנספח 

עומדות על  (, אותן זכאי הנושה המובטח לקבל,נטו)תמורות מימוש הרכוש המשועבד יתרת נכון למועד זה  .13
בסעיף  הסך הנזכר)הפער בין  1כנספח בדוח רוה"ח המצורף  3בסעיף , כמפורט ש"חמיליוני  6.5 -כשל סך 
 .(שכבר שולמו כדיבידנד מיליוני ש"ח 5, ובניכוי סך של לעיל 12לעיל לבין הפער הנזכר בסעיף  11

סך את מוחלט של החברה ההולנדית ניתן יהיה לדעת באופן הסופי לאחר שיושלם הליך סגירתה וחיסולה 
ואז יגיש בעל התפקיד בקשה תמורות מימוש הרכוש המשועבד )נטו(, אותן זכאי הנושה המובטח לקבל, 

להערכת הדירקטור ) מימוש הרכוש המשועבד )נטו(הסכום הסופי בגין )נפרדת( לשלם לנושה המובטח את 
לעיל,   9.2הנזכרת בסעיף  הבדיקהבעמדת רשויות המס בהולנד בקשר עם ככל שלא יחול שינוי ההולנדי, 

להיות צפויות לא  ,על ידי בעל התפקידבאופן שוטף גם הנבדקות , החברה ההולנדיתשל ההוצאות הנוספות 
 באופן יחסי. , משמעותיות

לאחר בחינות ולעיל(,  10.2-10.1)כאמור בסעיפים  2018השלב המשמעותי הבא צפוי לחול בחודש נובמבר  .14
 . , מבקש בעל התפקיד לבצע חלוקת דיבידנד )ביניים( נוספתכפי שיפורט להלן(על ידי בעל התפקיד )שבוצעו 

יועץ המס בהולנד(, סבור בעל התפקיד הדירקטור ההולנדי ומול ) בעל התפקידעל ידי שבוצעו לאחר בחינות  .15
  וזאת מהנימוקים הבאים: כי ניתן לאשר תשלום דיבידנד )ביניים( נוסף לנושה המובטח, 

תמורות יתרת  - , ולאחר תשלום דיבידנד הביניים בהתאם לבקשת החלוקה הקודמתנכון למועד זה .15.1
מיליוני  6.5 -יותר מעל  תעומד לקבל,, אותן אמור הנושה המובטח (נטוהרכוש המשועבד )מימוש 

 ,משמעותימדובר בסכום  (.1כנספח בדוח רוה"ח המצורף  3בסעיף לעיל ו 13)כאמור בסעיף  ש"ח
לנושה המובטח במועד החוב דיבידנד פירוק בגין חשיבות להקדים ולשלם מטבע הדברים וקיימת 

  .מוקדם ככל שניתן

, באופן חמיליוני ש" 6של נוסף לשלם לנושה המובטח סך  חששאין יעוץ שקיבל בעל התפקיד פי -על .15.2
עם תשולם  מיליון ש"ח נוספים( 3והיתרה ) ;מיליון ש"ח( 3מחצית מהסכום תשולם בשלב זה ) -בו 

 (. 2018להתקבל בסוף חודש נובמבר  יםהצפוי ים)אישור 10.2הנזכר בסעיף  יםקבלת האישור

ש"ח )מותנה  500,000 -בסך של כעתודה תיוותר עדיין "ח( מיליון ש 6לאחר ביצוע התשלום הנ"ל )  
גם בהוצאות הנוספות שיחולו על החברה ההולנדית(, ושחרור עתודה זו )ולכל הפחות חלק ממנה(  

במהלך תשוחרר  ,חלקה, ולכל הפחות מעריך שעתודה זוהמנהל המיוחד ) יבחן בשלב מאוחר יותר
 . (2019, ויתכן שכבר בתחילת שנת 2019שנת 



4 

ובהתאם להוראות שנקבעו בהסדר ) כפי שנקבע בהכרעת בעל התפקיד בתביעת החוב של הנושה המובטח .16
יימסר שלחשבון בנק של נאמן האג"ח )כפי על ידי בעל התפקיד הדיבידנד לנושה המובטח יועבר , (7הנושים

 .מן האג"ח(לצורך ביצוע התשלום למחזיקי האג"ח )באמצעות נא לבעל התפקיד על ידי נאמן האג"ח(

 :, כייוזכר בהקשר זה .17

גיבוש ואישור הסדר ההליכים לבמסגרת רולינג המס ניתן ) 01.10.2014ברולינג המס שניתן ביום  3.4בסעיף 
  :8נקבע, כיהתנאים שנקבעו לצורך כניסתו של הסדר הנושים לתוקף(, בין היה אחד מו, הנושים

מהתשלום בהתאם לסיווגו ועל פי "בעת תשלום קופת ההסדר לנושי החברה ינוכה מס 
-הוראות תקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

, או בתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ניירך 2005
  "2002-ערך, במכירה יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג

 , כי: בנוסף לעיל( נקבע 2נספח ) 01.08.2018נג המס מיום בתיקון לרולי 4בסעיף 

לעיל מהנאמן/בעל התפקיד  2למען הסר ספק, העברת התשלומים המנויים בסעיף "
)באמצעות המסלקה( לבנקים ו/או לחברי הבורסה, תהא פטורה מניכוי מס במקור. 

בורסה חובת ניכוי המס במקור תחול במועד התשלום על הבנקים ו/או על חברי ה
 "באמצעות מוחזקות אגרות החוב על ידי מחזיקי האג"ח

לצד העדר  - המס של בעל התפקיד )בישראל( ץיוערוה"ח ולבעל התפקיד על ידי כאמור פי הייעוץ שניתן -על
בידי בעל התפקיד של בעל התפקיד )וקופת ההסדר( בגין תמורות מימוש רכוש משועבד בישראל חבות מס 

מס במקור בהתאם להוראות שנקבעו מחייב ביצוע ניכוי למחזיקי האג"ח ביצוע תשלום , )וקופת ההסדר(
 .בתיקון להחלטת המיסוי הנ"ל 4ובסעיף  בהחלטת המיסוי הנ"ל 3.4בסעיף 

העברת נאמן האג"ח לוודא על , האמוראת הדיבידנד נאמן האג"ח שבעל התפקיד יעביר ללאחר , בהתאם
שיבוצע מכל תשלום ניכוי מס במקור ו/או חברי הבורסה החייבים בביצוע בנקים התיקון לרולינג המס ל

בהתאם להכרעת ) בידי הציבור בלבדשהוחזקו בגין אגרות החוב יבוצע תשלום הכי כן ולמחזיקי האג"ח, 
 . 9(בעל התפקיד בתביעת החוב של הנושה המובטח

 :כן, ולאור הנימוקים שפורטו לעיל-עלאשר  .18
 , החוב המובטחע"ח  ,דיבידנד בינייםלנאמן האג"ח לאשר לבעל התפקיד לשלם מתבקש ביהמ"ש הנכבד 

 17 -ו 15.2בסעיפים אשר ישולם על ידי נאמן האג"ח למחזיקי האג"ח בהתאם לאמור , מיליוני ש"ח 6בסך 
 . לעיל( 10.2במועד אישור בקשה זו, והמחצית הנותרת עם קבלת האישורים הנזכרים בסעיף )מחצית  לעיל

 . המלווה את בעל התפקיד דוח רוה"ח 1כנספח מצ"ב 

 
 

       

 עו"דעדי פיגל,  
  נאמן להסדר הנושים

 

 

                                                 
 בהסדר הנושים. 13.3סעיף  7
 . 02.10.2014רולינג המס פורסם על ידי בעל התפקיד במגנ"א ביום  8
 )"אג"ח הבת" שנמחקו במסגרת הסדר הנושים(. משמע, כי לא יבוצע תשלום בגין אגרות החוב שהוחזקו בידי חברת הבת של החברה 9
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המחוזימשפט הבבית   
 אביב יפו-תלב
 

 ( 47)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 
 הנשיא, השופט איתן אורנשטייןכבוד בפני 

 
 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

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

 ;חוק החברות
 פקודת החברות;

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

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון
 

 ;בעל התפקיד

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ )בתוקף תפקידו כנאמן למחזיקי האג"ח( בעניין:
 אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 03-6389222: פקסימיליה; 03-6389200 :טלפון
 

 ;הנושה המובטח

 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"

 (47מס' דוח משלים )בקשה 

 . (IIמס' ביניים דיבידנד )חלוקת  47ת בקשה מס' ים קצר במסגרבעלי התפקיד מתכבד להגיש בזאת דוח משל

( נוסף לנושה המובטח )בקשה מס' הגיש בעל התפקיד בקשה לאשר תשלום דיבידנד )ביניים 12.09.2018ביום  .1
של  כוללף בסך נוסהתפקיד לבצע תשלום דיבידנד  ביקש בעל 47בקשה ב, בתמצית"(. 47בקשה ( )להלן: "47
)להלן: מיליון ש"ח  3 )ב( -ו; "( באופן מיידיהסכום הראשוןהלן: ")ל ש"חמיליון  3 )א(: ש"חמיליון  6
קבלת אישור , שהם 47בבקשה מס'  10.2שפורטו בסעיף "( בכפוף להתקיימות התנאים הסכום הנוסף"

על שנפתחה הבדיקה הסדרת על רשויות המס בהולנד קבלת אישור , וכן הרשויות בהולנד על פירוק החברה
 (. "2012בדיקת הלן: ")ל 2012שדווחה על ידי החברה ההולנדית בגין שנת הוצאה לידם בקשר 

תשלום הסכום הנוסף היה קבלת אישור רשויות המס ורך צלהחלק המהותי מבין התנאים הנ"ל ויודגש,  .2
השלכה מהותית לסוגיה זו עשויה היתה להיות , 47", שכן כפי שצוין בבקשה מס' 2012בגין "בדיקת בהולנד 

 ( על חבות החברה ההולנדית כלפי רשויות המס בהולנד.גם)

, ובהתאם בעל התפקיד העביר לנושה המובטח ביום 47נכבד את בקשה אישר ביהמ"ש ה 23.10.2018ם ביו .3
, 2012רשויות המס בהולנד לגבי בדיקת ימים האחרונים התקבל אישור באת הסכום הראשון.  23.10.2018

 דמות מילוי התנאים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום הנוסף. צאה מכך נפתחה הדרך להתקוכתו

התעוררה סוגיית מס  2019הושלמה על ידי רשויות המס בהולנד רק בשנת  2012אחר ובדיקת מיחד עם זאת,  .4
כעת, סוגיה זו מטופלת . של החברה ההולנדית חדשה, המחייבת טיפול בטרם השלמת הפירוק הפורמלי

ך פרק זמן קצר על מנת יש יסוד סביר להניח שניתן יהיה להשלים את הדברים בתו, ובפיקוח בעל התפקיד
התפקיד  ככל שלא יעלה בידי בעלקיימות התנאים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום הנוסף. לאפשר את הת

 לפתור את הדברים בתוך פרק זמן קצר ישוב ויעדכן בעל התפקיד, תוך בקשה למתן סעדים מתאימים. 

 , אשר מטופלת במקביל. 48אות בקשה מס' למען הסדר הטוב יובהר, כי אין בדוח זה כדי לגרוע מהור .5

      

 עו"דעדי פיגל,  
  הנושיםנאמן להסדר 

 

 



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 46394-02-14 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ואח' נ'
יום שני 15 יולי 2019 'אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 51

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (ُنصادق بھذا أنھ في یوم) 15/07/2019 בשעה (بالساعة) 10:33 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק בקשה של
מבקש 1 בקשה לתשלום דיבידנד III (ביניים) לנושה מובטח

בתיק (بقضیة) פר"ק 46394-02-14 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ואח' נ' אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 51 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب علیك أن تذُكر رقم الطلب.
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