
 בבית המשפט המחוזי
 תל אביב

 (34)בקשה  46394-02-14פר"ק 
 בפני כב' השופט חגי ברנר

 
 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 350סעיף  :בעניין

 2002-תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(, תשס"ב
 חוק החברות

 תקנות ההסדר
 

 אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )בהסדר נושים( :ובעניין
 עוה"ד זוהר לנדה ו/או מורן ביקל ו/או גילי כהן ארזיע"י ב"כ 

 ממשרד ברנע ושות'
 6777016, תל אביב 58מרחוב הרכבת 

 03-6019602, פקס: 03-6400600טל': 

 
 
 
 

 החברה
 

 עו"ד עדי פיגל, בתפקידו כנאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה :ובעניין
 52573(, רמת גן 18קומה  – 1)מגדל ב.ס.ר  2מדרך בן גוריון 

 03-7553899, פקס: 03-7553898טל': 

 
 

 הנאמן
 )המבקש(

 הכונס הרשמי :ובעניין
 ע"י ב"כ עוה"ד אורי ולרשטיין 

 , תל אביב 2מרחוב השלושה 
 02-6462502, פקס: 03-6899695טל': 

 
 
 

 הכנ"ר
 

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ :ובעניין
 החברה אמן למחזיקי אגרות החוב שלהנ

 6770007 תל אביב 14יד חרוצים מרחוב 
 03-6389222, פקס: 03-6389200טל': 

 

 
 
 

 נאמן האג"ח/נושה

 לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ :ובעניין
ו/או איילת ברקוביץ  ד"ר ליפא מאיר ו/או יוסי מנדלבאוםע"י ב"כ עוה"ד 

  ממשרד ליפא מאיר ושות'
 6423902השקעות, תל אביב , בית אמות 2מרחוב ויצמן 

 03-6070666, פקס: 03-6070600טל': 
 

 
 
 
 

 /צד שלישילפידות

 Nilsen International Holdings Inc :בענייןו
 ע"י ב"כ עוה"ד אסף ביגר ו/או אפרים אופק אהרון 

 ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות'
 , תל אביב D, בניין 18מרחוב ראול וולנברג 

 03-5689023פקס: , 03-5689022טל': 

 
 
 
 

 /צד שלישינילסן
 

 אור סיטי החזקות בע"מ :ובעניין
 תל אביב  132מדרך מנחם בגין 

 03-6400650, פקס: 03-6966400טל': 

 
 

 אור סיטי
 

 עו"ד רם ז'אן, מנהל מיוחד לניהול תביעה :ובעניין
 רמת גן 14מדרך אבא הלל 

 03-6019602, פקס: 03-6019601טל': 
 

 
 

 המיוחד לניהול תביעההמנהל 
 )המשיבים(

 
 לעכב את המשך ניהול ההליך דנא עקב קיומו של הליך תלוי ועומדבקשה 

 מטעם לפידותמפורטת תגובה לשם הגשת מועד הדחיית ולחילופין, לאשר 
לפידות (, מתכבדת 34במסגרת הליך ביניים זה )בקשה  24.9.2015בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

להורות על במסגרתה מתבקש בית המשפט זו בבקשה ( לעתור "לפידות"חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ )להלן: 

בהליך טען הביניים שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב  עד לאחר מתן הכרעה בהליך ביניים זהעיכוב הדיון 

בשל קיומו (, 34483-09-15"( )ת.א. נילסןלן: ")לה Nilsen International Holdings Incעל ידי  20.9.2015ביום 

 של הליך תלוי ועומד.

תגובת לפידות לבקשת הנאמן לביצוע הגשת למועד הדחיית על  להורותלחילופין, ולמען הזהירות בלבד, מבוקש 

  , והכל לאור הנימוקים שיפורטו להלן.1.11.2015יום "(, עד ולא יאוחר מהנאמןהסדר הנושים )להלן: "
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מדויקים,  לאעובדתיים לתיאורים  )ובכלל זה התייחסות בגוף בקשה זו נקודות נוספות שתתוארנה להלןמ כעולה

אינה הנאמן הבקשה למתן הוראות מטען קנה לפיה המס, מתבקשת שהעלה הנאמן בבקשתו( בלשון המעטה,

זאת מציגה את לפידות וחלף , בדבר האירועים שקדמו להגשת הבקשה דברים מלאה, הוגנת וכוללת תמונתמציגה 

 . כמי שניסתה לגזול "שלא כדין" כספים מקופת ההסדר. תיאור אשר אין בינו לבין המציאות דבר או חצי דבר

בדרך של הגשת  מיליון דולר ארה"ב, 1.6 -סך של כשל הנאמן לנכס לקופת ההסדר ניסיונו יתרה מזו. בעקבות 

שהודעה  –רכאה האזרחית הדיונית הרלוונטית ין לפידות בעבינו לב בירור המחלוקתחרף  ,הבקשה למתן הוראות

כי הנאמן לא דק פורתא במשמעויות  ,התברר – ה בהפתעה גמורה )אצל שני הצדדים(על קיומה התקבל

היא הזכאית לאותה תמורה לפי המסמכים המשפטיות הידועות כבר במועד זה )קרי, העובדה כי לפידות 

(, תוך שהוא מנסה להפוך את היוצרות ביחס לנטל הבאת הראיות והחזקה שהומצאו לנילסן ומי מטעמה עד כה

 עליו הראיה". –"המוציא מחברו של 

 :ואלו נימוקי הבקשה

 תיאור טענות הצדדים בתמצית –חלק א' 

בסכום משמעותי  כנגד לפידות, כמוה כהגשת תובענה כספיתהבקשה למתן ההוראות אותה הגיש הנאמן  .1

 .$ 1,665,059.53של 

 – 2008בחודש פברואר  האירועים המתוארים במסגרת הבקשה למתן ההוראות אותה הגיש הנאמן חלו .2

ם, גם בטרם יוהשליטה פעמי , תחום הפעילותבו הניהולבתאגיד שהתחלפו  –שנים !  8כמעט לפני  היינו,

 נפתח הליך חדלות פירעון זה ובטרם הוא מונה לתפקידו. 

המידע והמסמכים הרלוונטיים לשם הוכחת בעלות לפידות במניותיה  הבדיקה והאיתור של כל לאור זאת, .3

)חברה המאוגדת בדלוור ארה"ב(   Exelate Inc-מדיה בע"מ, שלימים מניותיה הועברו לאקסלייט של 

 ,7.10.2015שנקצב למתן תגובת לפידות, עד ליום הזמנים בטווח אינו יכול להתבצע "(, אקסלייט)להלן: "

 25.9.2015יובהר, כי עובדי משרד הח"מ יצאו לחופשה מרוכזת החל מיום  חג סוכות. מיד לאחר תום פגרת

)כולל(, וכן חלק מהצוות המייצג את לפידות בקשר עם הליך זה אף ישהה בחופשה  5.10.2015ועד ליום 

א ומצוי בפרטי לפידות, מר יעקב לוקסנבורג, הבקי יו"ר דירקטוריון גםבחו"ל, שתוכננה זה מכבר. 

)ואף יהיה המצהיר מטעם לפידות במקרה שבו  , והמצהיר במסגרת בקשה זוהעובדתיים נשוא הליך זה

גם . 24.10.2015עד ליום יוחלט על קיום דיון ענייני בבקשה בהליך זה(, ישהה בחו"ל במהלך חג הסוכות ו

 . הואין באפשרות מר לוקסנבורג לבטללפני זמן רב  במקרה זה מדובר בנסיעה שתוכננה

בעד  אדישה לחלוטין לזהות מקבל התמורה 20.9.2015נילסן, אשר הגישה את הליך טען הביניים ביום  .4

היא מינתה את איסופ שירותי ניהול ונאמנות  –לטען הביניים  4מניות אקסלייט, וכפי שצוין על ידה בסעיף 

הגשת טענות הצדדים  לעניין מועדיבהילות שום דחיפות ו אין. על כן, כנאמן על המניות הנרכשות בע"מ

שום צורך לקבוע מסמרות  בהליך ביניים זה )הליך המאוחר למועד הגשת טען הביניים ע"י נילסן( ואין

הוא בעצמו או קופת בית משפט נכבד  –באשר לגורם אשר יחזיק בכספים נשוא המחלוקת )לשיטת הנאמן 

לפידות אינה מתנגדת להעברת  למען הסר ספק, זה, בקשר עם הכרעה שתינתן רק בהליך ביניים זה(.

הכספים שבמחלוקת לחשבון נאמנות משותף של הנאמן ושל ב"כ לפידות או שאלו יופקדו בקופת בית 

 המשפט, עד להכרעה בהליך טען הביניים בו נקטה נילסן.
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, המתיימר לא מדויק ותה הגיש הנאמן לוקה בתיאורכבר בפתח הדברים ראוי לציין, כי הבקשה עצמה א .5

ות בפעולות אסור את לפידות, כאילו היא מתנהלת "במחשכים" ונוקטת להציגעובדתי, במטרה להיות 

"מאחורי גבו", ניסתה למנוע ממנו מידע וביקשה מנילסן שלא לפנות אליו, ערכה בשעתו עסקה שלטענתו 

וצא וכירקמה "קנוניה" יחד עם נילסן בקשר עם הגשת הליך טען הביניים ה, אין מחלוקת כי לא השתכלל

לכל האמור מצטרפת העובדה, כי לבקשה[.  28 -ו)ג( 12)ד(, 5)ג(, 5, 1סעיפים באלו טענות מופרכות ]וראו 

הנאמן לא טרח לצרף לבקשה אותה הוא הגיש את נספחי טען הביניים במלואם )אלא צירף רק את טען 

 הביניים עצמו(.

 על מכונן בצורה ברורה:על כן, ולמען הסדר הטוב, ראוי להעמיד את העובדות והראיות  .6

לבין ב"כ נילסן,  תכתובת דוא"ל בין ב"כ לפידות )הח"מ, עו"ד מאיר( 7לטען הביניים צורפה כנספח  6.1

הדברים ע"י ב"כ לפידות נכתבו מפורשות  9.9.2015בהודעת הדוא"ל הזו מיום רוזן. -עו"ד ברק

 הבאים:

 סטיבן שלום,"

שהבהרנו הן במכתבנו והן בשיחתנו מאמש, לפידות רכשה את בהתייחס להודעת הדוא"ל שלך מהבוקר, כפי 

מניות אקסלייט מאינוונטק והיא זאת הזכאית לקבל את התשלום הנדון. לאור זאת, אין מקום לפנייתכם לאינוונטק 

או למנהל המיוחד. ניכוי מס במקור נעשה כלפי מקבל התשלום ומאחר ולפידות היא זאת שזכאית לקבל את 

 ם זאת שאמורה להמציא לכם אישור בדבר פטור מניכוי המס במקור.התשלום, היא ג

כפי שסיכמנו בשיחתנו מאמש, בכוונתנו להעביר לכם אישור לשביעות רצונכם בדבר זכאותה של לפידות לקבל 

 ."את התשלום. אי לכך, הנכם מתבקשים להמנע בשלב זה מלפנות בעניין זה לאינוונטק או למנהל המיוחד

מצ"ב  ,( לטען הביניים7שצורפה )כנספח  ,מאת ב"כ לפידות 9.9.2015מיום וא"ל העתק הודעת הד

 .1נספח כ

לפידות ביקשה שהות, על מנת שיעלה בידה להמציא את כל המסמכים  –ובמילים אחרות 

הרלוונטיים המוכיחים את בעלותה במניות אקסלייט, לשביעות רצונה של נילסן, במטרה לייתר 

ר, במטרה להציג את כל המידע והאסמכתאות שנשמרו אצלה )ככל שאלו הליכים משפטיים ולמצע

יאותרו, שכן בחלוף שנים רבות לא ידוע האם כל המסמכים אכן נשמרו( כדי לקדם את ההכרעה בכל 

 הליך שבו תנקוט נילסן בעתיד. הא ותו לאו.

ן ב"כ לפידות )עו"ד , בי16.9.2015( תכתובת דוא"ל נוספת, מיום 11לטען הביניים אף צורפה )כנספח  6.2

 ( לבין הנאמן, שמפאת חשיבות הדברים תובא להלן כלשונה:וקסלרעיינה 

 עדי שלום,"

"( לפידותבין לפידות מחפשי נפט בע"מ )להלן: " 4.2.2008בהתאם לבקשתך, מצ"ב העתק ההסכם שנחתם ביום 

אקסלייט מדיה בע"מ שהוחזקו "(, בדבר מכירת מניות אינוונטקלבין אינוונטק חברה להשקעות בע"מ )להלן: "

 ע"י אינוונטק ללפידות.

מניות אסקלייט מדיה בע"מ מאינוונטק  160,914בדבר העברת  4.2.2008כן מצ"ב שטר העברת מניות מיום 

 ללפידות.
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כידוע לך משרדנו לא נתן יעוץ משפטי לאינוונטק באותה תקופה. עם  –לגבי הערתך בנוגע לדיווחים הפומביים 

והיקף העסקה, ומאחר שמדובר בעסקה שבוצעה בשנת  30.6.2006חלטת דירקטוריון אינוונטק מיום זאת, לאור ה

ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  1999-, הרי שלמיטב הבנתנו, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט2008

פומביים בדבר , כפי שהיו בתוקף באותו מועד, אינוונטק לא נדרשה לפרסם דיווחים 1970-ומיידים(, התש"ל

אנו מניחים שמטעם זה לא מצאת דיווחים  –התקשרותה בהסכם מכירת מניות אקסלייט מדיה בע"מ ללפידות 

 .פומביים בעניין

לא תראה גם כל אזכור להחזקה במניות  2007 -ו 2006אגב, אם תעיין בדוחות הכספיים של אינוונטק לשנים 

 אקסלייט מדיה בע"מ.

 Central European Estatesשנחתם בין  23.6.2009של מזכר ההבנות המחייב מיום כן מצ"ב לנוחיותך, עותק 

N.V " :להלן(CEE לבין לפידות ואינוונטק בדבר מכירת החזקות לפידות באינוונטק לידי )"CEE לפיו לפידות ,

וללים את החזקותיה באינוונטק, כאשר אינוונטק תימכר כשלד בורסאי בעל נכסים שוטפים הכ CEE -תמכור ל

 -יתרות מזומנים נקיות בלבד, המופקדים בפיקדונות בנקאיים והניתנים למשיכה מיידית בסכום כולל שווה ערך לכ

כר העקרונות דווחו לציבור והעסקאות המפורטות במזכר העקרונות מיליון ש''ח לפחות. כידוע לך, תנאי מז 130

 ור עסקה בין חברה לבעל השליטה בה.אושרו באסיפת בעלי המניות של אינוונטק ברוב הדרוש לאיש

יצויין בהקשר זה כי אגרות החוב בגינן הוגשה בקשת הפירוק כנגד אינוונטק הונפקו ע"י אינוונטק לאחר רכישת 

למעלה משנתיים לאחר מכירת מניות אקסלייט מדיה  –. דהיינו 2010בחודש מרץ  CEEמניות אינוונטק ע"י 

 CEEורכישת הון המניות של  CEE -כירת השלד הבורסאי של אינוונטק לחודשים לאחר מ 9 -בע"מ ללפידות וכ

Hotel Holdings B.V. .ע"י אינוונטק 

  "נשמח לעמוד לרשותך לשאלות או הבהרות נוספות.

 .2נספח ( לטען הביניים, מצ"ב כ11, שצורפה )כנספח 9.201516.הדוא"ל מיום  תכתובתהעתק 

מדברים מפורשים אלה, אליהם צורפו העתקי המסמכים הנזכרים לעיל, עולה כי עובר להליך חדלות 

הפירעון שננקט ע"י נאמן מחזיקי האג"ח של אינוונטק )נאמן אג"ח שיוצג ע"י לא אחר מאשר הנאמן 

לביצוע ההסדר(: )א( הושלמה עסקת מכר רכישת מניות אקסלייט ע"י לפידות, )ב( כי השלד 

)ג( קודם למכירת השלד הבורסה פעלה -ו CEE -ע"י לפידות לאי של אינוונטק כבר נמכר הבורס

 2009, כאשר בשנת 2009עד  2006טק. פעילות זו הופסקה בשנים -אינוונטק בהשקעה בחברות היי

  טק.-רות הייבללא כל החזקה בח,  CEE-נמכרה אינוונטק ל

שלה, שהכניסה בה תוכן ופעילות אחרים לגמרי  היינו, לפני שאינוונטק, תחת בעלת השליטה החדשה

מהציבור, חוב טק(, גייסה -)השקעה במלונות באירופה במקום פעילות השקעה והחזקות בחברות היי

ו/או להעמיד לה היא כבר לא החזיקה יותר במניות אקסלייט ואף אחד שהחליט להשקיע בה 

 שכאלו.לא הביא בחשבון כי אינוונטק אכן מחזיקה במניות אשראי 

התיימר  לאהוא למעשה, גם הנאמן בעצמו לא האמין שאינוונטק עודנה מחזיקה במניות שכאלו ו 6.3

במרוצת השנים באילו מניות היא אכן מחזיקה או רשומה כמחזיקה  כלשהו בירורכי הוא ערך לטעון 

להעשיר את קופת ההסדר בסכום  –וכו'. הטענות אותן הוא מעלה כיום, בדיעבד, נועדו למטרה אחת 

 לא מבוטל שהתגלה קיומו "יש מאין". 
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אקציות כספיות בזמן שלפידות עוד הייתה בעלת השליטה באינוונטק, בוצעו טרנס ,2009עד לשנת  6.4

לאור מבנה  רבות בין לפידות לבין אינוונטק, ולפידות תמכה בפעילותה של אינוונטק באופן שוטף.

תגבשו חובות שוטפים של אינוונטק כלפי לפידות, אשר אינוונטק ההתנהלות הכספית הנ"ל, ה

חלק מחובותיה השוטפים פרעה אינוונטק ללפידות  4.2.2008ביום . לפרוע אותם מעת לעת נדרשה

מניות של אקסלייט, אשר היו בבעלותה של אינוונטק. ערכן של  160,914העברת  כלפיה, באמצעות

מפני שאקסלייט הייתה חברת הזנק בתחילת  ,$ 7,500 -של כהמניות הנ"ל באותה העת הוערך בסך 

באותו ללפידות  דרכה, בלי שהיה צפי כלשהו לקיומו של "אקזיט" בשעתו. העברת אותן מניות

לפעול  30.11.2006 -ו 28.8.2006 תאריכיםכחלק מהחלטת דירקטוריון אינוונטק מה המועד נעש

וונים, לרבות השקעות נדל"ן השקעות בתחומים מג ביצועולמכירת כל ההשקעות בתחום ההון סיכון 

בשל פיצול שנעשה במועד מאוחר ללפידות. בספרים אינוונטק השוטף של חוב הכנגד קיזוז ו בחו"ל

 מניות אקסלייט במועד זה. 482,742(, לפידות הינה בעלת 1:3יותר )פיצול של 

 .3כנספח מצ"ב  4.2.2008מיום העתק שטר העברת המניות 

 .4נספח ווחים המיידים בדבר החלטות דירקטוריון אינוונטק מצ"ב כידהעתקי ה

להסדר הנושים של אינוונטק נקבע מפורשות, כי חלק מ"הפעילות המועברת" שלא  7.2בסעיף  6.5

נמכרה לרוכשת של השלד הבורסאי של אינוונטק )מכירת השלד פעם שניה, כאמור(, המהווה 

כפי שיהיו במועד ההשלמה או עד אינוונטק בחברות אחרות " "זכויות", ובכלל זה מניות המוחזקות ע"י

, יוותרו בקופת ההסדר. לשון אחר, קופת (13.11.2014)מועד שחל עפ"י הבקשה ביום  "מועד ההשלמה

 שאינוונטק החזיקה עד למועד האמור. ההסדר זכאית רק לאותן מניות 

. לא הכל אותר עד למועד זה, אולם דותויש להן גיבוי במסמכים בכתב ובתצהיר מטעם לפיאלה עובדות!  .7

ביצוע והשלמת עסקת הנוגעות ל מתאימות תוכל לפידות להעביר אסמכתאות ,אם תינתן שהות מספקת

הושלמה הרבה לפני ת ועקיבלה את האישורים שנדרשו באותה העסקה שוביחס לעובדה  העברת המניות,

 .הגשת הליך חדלות הפירעון כנגד אינוונטק

המסמכים שכבר צורפו ומצויים בידי הנאמן עולה, כי עסקת מכר מניות אקסלייט נחתמה, רק מתוך  .8

 .בוצעה ויושמה, תוך שלפידות הפכה בשעתו לבעלת המניות בה

זאת ועוד. בהתאם להוראות חוק החברות, מרשם בעלי המניות מתנהל במשרדה הרשום של החברה עצמה  .9

שעניינו מרשם  224וכן השוו לסעיף  129, 127ניין זה סעיפים ומרשם זה פתוח לעיונו של כל אדם ]וראו בע

 הדירקטורים[. 

על חברה לדווח לרשם החברות באמצעות הטופס שנקבע לכך בתקנות החברות )דיווח, פרטי רישום 

( לחוק החברות. המרשם המתנהל 6)140, על העברת מניות בחברה, כאמור בסעיף 1999-וטפסים(, התש"ס

 . בשל כך,ואינם יוצרים זכויות דקלרטיבייםברשם החברות או מרשם בעלי המניות של החברה הינם 

 תוקפן של פעולות הנוגעות לעניינים אלה אינו תלוי ברישומן במרשמים הללו. 

לחוק החברות קובע אילו פעולות תוקפן יהיה מותנה ברישום, בעוד שפעולה כגון העברת מניות  40סעיף 

. הגם שכאמור, על חברה לדווח לרשם החברות בנוגע להעברת מניות, אינה מהפעולות המנויות בסעיף זה

שתוקפה של פעולה זו עומדת בעינה גם בלי שהיא דווחה. לכל היותר, מרשמיה של החברה מהווים הרי 

 לחוק החברות(. 133ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם )סעיף 
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 אי התאמת המחלוקת לבקשה למתן הוראות –חלק ב' 

בבתי המשפט הליכי חדלות פירעון מאופיינים בליטיגציה של טענות, להבדיל מליטגציה "רגילה"  .10

האזרחיים, המאופיינת )ובעיקר מוכרעת( על בסיס "עובדות" ו"ראיות", המשמשות מסד לטיעונים 

ולהכרעת בית המשפט. אפיון זה של הליכי חדלות פירעון פותח פתח ל"טענות אוירה" שנטענות ללא חשש 

 שמא ייבדקו בפועל, במטרה לקבל סימפטיה מבית המשפט או מהכנ"ר. 

ממנה מוקדש  "טענות האוירה" הבלתי מבוססות, וחלקלוקה בכשלי  הגיש הנאמןאותה  בקשהה .11

, תוך הוצאת כמי שמעוניינת לגזול את כבשת הרש מנושיה של אינוונטקולתיאורה  לפידותלהשחרתה של 

כלל לא נדונו והוכרעו בבית המשפט, כדרכה של כל דברים מהקשרם והכללת קביעות מחוסרות יסוד, ש

 חוריה בסיס עובדתי מוצק. שאין מא בקשה

לפידות צא באלה. אין מדובר במצב בו ניסתה ל העדפת מרמה, הברחת נכסים וכיולא מדובר בבקשה לביטו .12

)שבמועד ההעברה הרלוונטי אף אחד לא החשיב אוותו כנכס ממשי השווה  נכס כלשהו לגזול מאינוונטק

רכשה כדת וכדין את המניות והנאמן הוא  לפידות. נהפוך הוא. את אותם כספים העומדים לחלוקה היום(

בשל עילת ביטול או בטלות אחרת כלשהי זה שצריך במועד זה להוכיח את בטלות העסקה והשבת הקניין, 

 המוכרת בדין. 

תוך ניסיון חפוז  –הכרה בבעלות לפידות במניות אקסלייט הצידוק היחיד לניסיון ההתנערות מאין ספק, כי  .13

יאות חודל הינו מצ –לקבוע עובדות בשטח עוד לפני שיהיה סיפק בידי לפידות להוכיח טענותיה כדבעי 

בהקשר זה  )כבר כאן נעיר כי במקרה הנוכחי גם צידוק זה לא קיים(. הפירעון אליה נקלעה אינוונטק בעבר

 כאשר ,אינוונטקבתחת בעלי השליטה החדשים  יםהאמורפירעון החדלות החברה נכנסה להליכי יובהר כי 

 130של כאמור העבירה את השליטה באינוונטק כשלד בורסאי בעל יתרות מזומן בהיקף עתק  לפידות

העלאתם  להפוך את הקערה על פיה והתיר לעצמו , החליטהנאמן, משיקוליו שלוברם,  .מיליון ש"ח לפחות

טלת דופי בתום ליבם של לפידות ונילסן )עד כדי אמירה אפילו עד כדי השל מכלול טענות חסרות שחר ו

מועלות טענות מן הגורן  ,"הגדלת קופת ההסדרשל ", בשם המנטרה בנסיבות דנן ,ברםבדבר "קנוניה"(. 

   הדיוניות של לפידות.את זכויותיה  לשלולוהכל תוך ניסיון  ,ומן היקב

 .5נספח העברת השליטה על ידי לפידות( מצ"ב כ)עובר ל 30.6.2009העתק הדוח הכספי של אינוונטק ליום 

. בניגוד מן הראוי לשוב ולהזכיר את מושכלות היסוד של ההתנהגות החוזית בעולם חדלות הפירעון .14

רית הסוברת כי כניסת תאגיד לחדלות פירעון פוטרת אותו מכל מחויבויותיו לחשיבה הפשטנית והפופול

בבחינת מת הפטור ממצוות, הרי דיני חדלות הפירעון קובעים נחרצות קביעה הפוכה בתכלית.  ,החוזיות

כניסתה של חברה להליכי חדלות פירעון אינה מביאה לביטול אוטומטי של חוזים שהחברה צד להם 

 . קשרה החברה נותרים תקפים ושריריםוהחוזים בהם הת

ה של החברה לחדלות פירעון, מוסיפים להיות תקפים הכלל המנחה הינו כי החוזים, שנעשו טרם כניסת

ומחייבים את שני הצדדים להם, והם ניתנים לביטול בהתאם לדיני החוזים הכלליים )לדוגמא: במקרה של 

 (. 1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 7הפרה, בהתאם להוראות סעיף 
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או הצד  יכול הנפגע מההפרה )החברה בפירוק, הפירעון מופר-כאשר חוזה שנעשה עם החברה חדלת .15

שהתקשר עמה בהסכם, לפי העניין( להביא לביטול החוזה. אולם אין לזכות זו ולאירוע חדלות הפירעון דבר 

היבטים וחצי דבר. העדר הזיקה בין אירוע חדלות הפירעון לבין אירוע ההפרה החוזי בא לביטויו בשני 

של החברה להליכי חדלות פירעון אינה שוללת את סעד הביטול ואינה  כניסתהמנוגדים כדלקמן. מצד אחד 

וזאת גם אם הצד המפר הינו חברה  ,מחייבת מתקשר להמשיך בביצועו של הסכם המופר על ידי הצד שכנגד

בפירוק וגם אם ההפרה הינה תוצאה ישירה של הפירוק. ואולם מנגד, כאשר החוזה שנעשה עם החברה 

-ר, לא יכול המתקשר עם החברה להביא לביטול החוזה )למרות כניסתה לחדלותהפירעון לא מופ-חדלת

 דין זהה חל גם על החברה בפירוק.  פירעון(.

הכלל הינו כי חברה בפירוק אינה יכולה לבטל חוזה בו היא קשורה ועליה לקיימו )למעט כמובן במקרים  .16

ת, המחוקק בהכירו את הבעיות הייחודיות בהם היא יכולה לבטלו על פי דיני החוזים הכלליים(. יחד עם זא

המאפיינות חברות חדלות פירעון, קבע חריג לכלל האמור ואפשר לחברה בפירוק בנסיבות מסוימות 

ן ומוגדרות ובאישור בית המשפט להביא לביטולו של החוזה בו היא קשורה. חריג זה מוסדר  בהוראות הדי

בפירוק או בהקפאת הליכים( ולאימוץ חוזה קיים )ביחס )ביחס לחברה  המתייחסות לויתור על נכס מכביד

 לחברה בהליך הקפאת הליכים(.

הפסיקה קבעה מספר תנאים, שבמידה והם מתקיימים יידון סכסוך במסגרת הליך חדלות פירעון, כבקשה  .17

 אלדרמן נ' 2846/03לדיני חדלות פירעון ]וראו: ע"א  ייחודית)א( המחלוקת נוגעת לעילה  :למתן הוראות

אינו ; )ג( בירור הסכסוך נדרש לצורך ההליך([; )ב( בירור הסכסוך 2004) 538-537, 529( 3, פ"ד נט)ארליך

אינו גורם לעיוות דין לצד שכנגדו ננקט הליך הבקשה )ד( בירור הסכסוך  -; ומצריך בירור עובדתי מורכב

רייך נ'  3032/08וראו: רע"א ] למתן ההוראות, לעומת בירור המחלוקת על דרך של תובענה אזרחית נפרדת

-396, 385( 3, פ"ד נה)חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב 259/99, פורסם בנבו(; רע"א 2.9.2009) עו"ד כהן

שרידב השקעות  9082/05(; רע"א 2001) 936-935, 925( 4, פ"ד נה)לוין נ' שילר 5709/99(; ע"א 2001) 393

 ([., פורסם בנבו26.3.2007) בע"מ נ' הרטמן

נסיבות המקרה דנן אינן עונות על המבחנים הנ"ל, ועל כן דומה כי בירור התובענה מתאים יותר להליך טען  .18

 הביניים האזרחי:

המחלוקת שבענייננו נעוצה בזהות הזוכה  - עילה ייחודית הנוגעת לדיני חדלות פירעוןלא מתקיימת  18.1

לבין הליך  נואין ביאשר בדתי רגיל, בכספי התמורה בגין מניות אקסלייט ומהווה סכסוך אזרחי עו

הסדר הנושים, הושלם זה  . כפי שצוין במפורש במסגרת הבקשה,חצי דברולות הפירעון דבר חד

להביא לביטולה של עסקה שרירה קיימת בין  הנאמן(, וכעת מנסה 2014)במהלך חודש נובמבר  מכבר

, תחת כסות של בקשה למתן הוראות במסגרת הליך חדלות 2008החברה לבין לפידות, עוד משנת 

הפירעון. כאמור, המחלוקת שבנדון שעניינה זכויות בנכס, ראוי כי תתברר במסגרת הליך אזרחי 

מכים, עריכת חקירות וכיוצ"ב, סדור שעשוי לכלול בין היתר, אפשרות לקבלת סעד גילוי מס

שיאפשרו את מיצוי הדין באופן אופטימלי. ברי, כי אין המדובר במחלוקת שייחודית באופן כלשהו 

דווקא להליך חדלות הפירעון, ולא ניתן להמשיך ולהיאחז בו כל העת גם בסוגיות שאינן קשורות לו 

(, קופת ההסדר אינה זכאית למניות 7.2כלל ועיקר. קל וחומר, כאשר גם לפי לשונו של ההסדר )סעיף 

 עובר למועד הליך חדלות הפירעון. שיצאו ממסת נכסיה של אינוונטק

 לבקשה(: 25 – 24בקשר לנושא זה )סעיפים הנאמן לגוף טענותיו של  18.2
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, עת הושלמה 2015אך ורק בחודש מרץ עילתם של ההליכים המשפטיים שבנדון התגבשה  18.2.1

עסקת המיזוג וצמחה התשואה הכספית של המניות, כאשר הסדר הנושים הושלם כבר 

לנכס לעצמו את ההליכים הנ"ל  הנאמן, ולפיכך ניסיונותיו של 2014נובמבר בחודש 

החברה שעברה שינויי שליטה והסדר בנוסף, ולהצמידם להליכי חדלות פירעון, פסול. 

טק כבר  -ת הייסים ונמכרה ריקה מפעילות החזקות בחברונושים קודם, הייתה נקייה מנכ

החזיקה קופת עתק בהיקף  המכירה האמור אינוונטקבמועד יצוין, כי ) 2009במהלך שנת 

בינם לבין אין זיקה  ,על כן. פירעון( ודלתה קרובה אפילו לחילא הימיליון ש"ח, ו 130-של כ

 הסוגיה שבנדון; 

העניין בקשר לנסיבות שבנדון, היות והליכי הפירוק  אינו מןלפקודת החברות  267עיף ס 18.2.2

ואינו כנאמן לביצוע הסדר הנושים בלבד  הזמני הסתיימו זה מכבר וכעת משמש עו"ד פיגל

לפקודת החברות,  267מכהן עוד כמפרקה. משכך, ברי הוא, כי ההגבלה המפורטת בסעיף 

 א צריכה לחול על הנסיבות שבנדון. אינה חלה ול

ולה לחול רק ביחס למצב בו מצויה חברה עצמה בפירוק. אין צו פירוק לגבי הגבלה זו יכ

"נכסים ופעילות", ובאותה נשימה לא ניתן לומר שניתן לעכב הליכים ביחס לנכסים 

ופעילות של חברה, שהאישיות המשפטית שלה כבר נמכרה ואינה עוד תחת הסטטוס של 

ירוק יכולה למכור פעילותה ונכסיה לצד חברה בפ –הליך חדלות פירעון. הפוך אפשר לנהוג 

שלישי ומפרקה יכול להמשיך ולנהל הליכים בשמה, תוך הותרת צו עיכוב בנוגע להליכים 

 שניתן יהיה לנהל כנגדה. כאמור, אין זה המצב בענייננו.

כי הליך של בקשה למתן הוראות אינו מיועד להכרעה  הפסיקה קבעה, - בירור עובדתי מורכב 18.3

במחלוקת עובדתית מורכבת. בענייננו מדובר בסוגיה עובדתית הדורשת ליבון, ביחס לאירועים 

השתנה שמה, השתנו  ,פעמייםשחלקם חלו לפני למעלה משבע שנים, בחברה בה התחלפה השליטה 

אין שלה, חלו בה מהפכות של ממש. השלד למעשה ניתן לומר, כי למעט ו תחומי פעילותה ונכסיה

תאים לבירור והכרעה במסגרת בקשה יכול להה ן הפן העובדתי,בהליך פשוט ומצומצם ממדובר 

עה הינה שאלה עובדתית רהשאלה הדרושה להכלמתן הוראות. כפי שפורט בהרחבה בחלק א' לעיל, 

תכן ויידרש לנקוט ם, וכן יימדובר בסוגיה הדורשת בירור ואיתור חומרים ומסמכים ישניבלבד. 

ובמסגרת ההליך גופו עשוי להתעורר צורך  בהליכים מקדמיים, כגון שאלונים, גילוי מסמכים

במסגרתו של הליך חדלות פירעון, ואי  ,ככלל ,בעריכת חקירות. ההליכים הנ"ל אינם מתאפשרים

)טענות אלה אף עולות היענות לאמור עשוי להביא לפגיעה בזכויות דיוניות ומהותיות של לפידות 

 לבקשה(.  )ד(5הנאמן בסעיף בקנה אחד עם דבריו של 

ן לפידות והן נילסן בענייננו, ה - מעורבותם של צדדים שלישיים החיצוניים להליך חדלות הפירעון 18.4

 היו באינוונטק. התעקשותו של הנאמןחיצוניים להליכי הפירוק והסדר הנושים שהינם גורמים 

, יוצרת עיוות של ה למתן הוראות במסגרת הליך ההסדרדון למסגרת בקשלהכניס את הדיון שבנ

ממש, בהיותה מערבת בתוך הליך חדלות הפירעון צדדים שאין להם כל קשר וזיקה לו, וכן עשויה 

 להביא לפגיעה בזכויותיהם הדיוניות של הגורמים הנ"ל, כאמור לעיל. 
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אינו מבקש באמת "הוראות" מבית המשפט. הליך  הנאמן ,מבחינה מהותית - שיקולי צדק ויעילות 18.5

, שהוגש לפני המועד בו הוא כאשר ישנו הליך תלוי ועומד של טען ביניים ,מקוצר זה בו הוא נקט

ואין בינו לבין בקשה למתן הוראות  של לפידות לשלילת זכות הקנייןמיועד להביא  הגיש את בקשתו,

מניות אקסלייט, שיתכבד ויגיש תובענה אזרחית . הנאמן טוען לזכאות קופת ההסדר לולא כלום

נת ישראל נ' ימד 380/89]וראו והשוו: ע"א  לערכאה המוסכמת או שיתמודד בהליך טען הביניים

 ([.1991) 747 - 746, 741( 4, פ"ד מה)כוכב השומרון בע"מ )בכינוס נכסים ובפירוק(

 הכלל בדבר קיומו של הליך תלוי ועומד –חלק ג' 

כי לבית המשפט נתון שיקול הדעת לעכב את הדיון בהליך אחד, כל  ,הליך תלוי ועומד משמעותוהכלל בדבר  .19

עוד תלוי ועומד הליך דומה אחר בין בעלי הדין. הרעיון העומד בבסיס העיכוב כאמור הוא מניעת הכבדה 

 דין אזרחי סוגיות בסדראורי גורן ]וראו: מיותרת על היריב ומניעת הטרדה של בית המשפט בהליך כפול 

 ([.2009)מהדורה עשירית,  116

 ( נפסק: 1975) 481, 477( 2, פ"ד כט)עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל-שיך סולימאן מוחמד אל 9/75בע"א  .20

"כדי להחיל את עקרון "הענין תלוי ועומד" יש להוכיח את זהות העילות בשתי התובענות... לענין זהות 

חפיפה מוחלטת בין כל הענינים העשויים להידון בשתי התובענות. העילות, אין זה הכרחי, שתהיה 

 ".העיקר הוא, כאמור, שבשתיהן עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית

 נפסק כך: (, פורסם בנבו22.5.2014)  דנטל סנטר נ' חביב אריה 3054/14רע"א בנוסף, ב .21

רעה בהליך אחר, התלוי ועומד "בית משפט, הדן בעניין מסוים, רשאי להורות על עיכוב הדיון עד להכ

אל עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד  9/75בפני ערכאה אחרת, ואשר מעורר שאלות דומות )ע"א 

 (. 478( 2כט)

בבסיס סמכות זו ניצבים הרצון למנוע הכרעות סותרות, וכן "שיקולים של יעילות הדיון וחסכון 

(, 2006ן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ )חזא 346/06במשאבי בית המשפט ובעלי הדין" )רע"א 

השופט )כתארו אז( גרוניס((. לפי הפסיקה, "נדרש כי בשני ההליכים תידון סוגיה מהותית זהה, אם כי 

דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך   5642/11אין דרישה לחפיפה מוחלטת בין כל העניינים הנדונים" )רע"א 

פוגלמן(. הדברים נובעים מן השאיפה ליעילות ולהרמוניה (, השופט 2011מוסף ומס קניה תל אביב  )

 גם יחד בבתי המשפט."

 545, 541( 1פ"ד מב)חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' חייא סתם,  -אברהם מרקוביץ  615/84ע"א ובנוסף, ב .22

  נפסק כי: (1988)

יינות שהינה "במתן החלטותיו הדיוניות רשאי ואף חייב בית המשפט לנקוט אמצעים, כדי למנוע התד

אקדמית וחסרת תועלת מעשית. לעתים קרובות מתברר, שתביעה מסוימת הינה מיותרת וחסרת 

משמעות רק עם סיומו של הליך אחר, אשר היה עדיין תלוי ועומד לפני ערכאה של בתי המשפט כאשר 

אם הוגשה התביעה נושא הדיון. כאשר אפשרות כזאת צפויה מראש, יצדק בית המשפט, בדרך כלל, 

 ".דין סופי בהליך האחר-יסרב לדון בתביעה השנייה בטרם ניתן פסק

סופי עד למתן פסק דין  ליך ביניים זהכי יש מקום לעכב את בירור ה ,יישום האמור לעיל מוביל למסקנה .23

הכרעה . עילותהבין הוא הליך טען הביניים, שבו יש זהות מוחלטת בין הצדדים ו – חלוט בהליך הראשוןו

 .ולמעשה, תייתר אותהבקשה זו שליך באופן ברור על גורלה של ת הביניים טען הליךב

 סעד חלופי של מתן ארכה להגשת תגובה מפורטת וערוכה כדבעי ע"י לפידות –חלק ד' 
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תגובתה הגשת בלי לגרוע מכל האמור לעיל, ולשם הזהירות בלבד, לפידות מבקשת להורות כי מועד  .24

, וזאת מן הטעמים 1.11.2015ליום המפורטת לבקשת הנאמן בהליך ביניים זה יידחה, לכל המאוחר, עד 

 הבאים:

המועד שנקצב על ידי בית המשפט הנכבד לשם הכנת התגובה לבקשה, חל רובו ככולו במהלכו של חג  24.1

ים הנוכחי נותר יום בסד הזמנ שבו עובדי משרד הח"מ מצויים בחופשה מרוכזת. ומכאן, כיהסוכות, 

, כולל דורשת התייחסות מעמיקה ותשובה מפורטתלשם הכנת התגובה לבקשה )בקשה ה אחד בלבד

 . אסמכתאות( וברי שאין בכך די

עתיד לנסוע ם שבמחלוקת ומצוי בנושאי אלפידות, מר יעקב לוקסנבורג, הבקי יו"ר דירקטוריון 24.2

ואין באפשרות מר  זו תוכננה לפני זמן רב נסיעה .24.10.2015, עד ליום ו של חג הסוכותלחו"ל באיב

מר לוקסנבורג אף אמור להיות המצהיר מטעמה של לפידות, לתמיכה בעובדות  .הלוקסנבורג לבטל

 דה.שיצוינו על י

והיות , שנים 8 -של קרוב להיות והאירועים נשוא ההליך שבנדון אירעו לפני פרק זמן רב של  24.3

 6-לפני למעלה מהועברה לצד שלישי )לרבות מסמכי הנהלת החשבונות שלה( והשליטה באינוונטק 

 מטבע הדברים דרושה שהות הולמת לשם איתור מלוא האסמכתאות והמסמכים הרלוונטיים, שנים

באינוונטק בשנת  עיקר החזקותיה תלפידות מכרה א להוכחת בעלותה של לפידות מעבר לכל ספק.

. עולה מכך, כי מלאכת איתור המסמכים אליה מהותית ה זיקהל הייתה החל ממועד זה לאו 2009

במניות אקסלייט, כרוכה במאמצים רבים  של לפידות הראיות הנדרשים לצורך הוכחת בעלותהו

 ועשויה לארוך זמן.

לפידות באינוונטק מצ"ב  עיקר החזקותיה שלבדבר מכירת  20.10.2009מיום  אהעתק הדיווח במגנ"

  .6נספח כ

, רכישת המניות נעשתה באמצעות קיזוז חובה של אינוונטק כלפי לבקשה)ב( 5כפי שפורט בסעיף  24.4

הנהלת החשבונות ודוחותיהם מלאכת חיפוש ובחינה מדוקדקים של ספרי  עניין זה דורשלפידות. גם 

ק, על מנת שניתן יהיה להראות את החיובים שחבה אינוונטק ללפידות במועד לפידות ואינוונטשל 

 ירת המניות.מכ

. הכספים מופקדים בידיה של בנאמןדחיית מועד הגשת התגובה אין בו כדי להביא לפגיעה כלשהי  24.5

לזהות מקבל התמורה. משכך, ניתן לראות בה  גורם אובייקטיבי שאדיש לחלוטיןנילסן, המהווה 

ם, וכך באופן רעיוני כמעין "נאמן" המחזיק בכספי התמורה, עד להכרעה מי מהצדדים זכאי לקבל

כמו כן וכאמור לעיל, לפידות אינה מתנגדת כי עד  מוגן באופן נאות. הנאמןהאינטרס הקנייני של 

הכספים יוחזק בנאמנות משותפות על ידי ב"כ לפידות והנאמן לביצוע הסדר  ,להכרעה במחלוקת

 הנושים של אינוונטק.

לא הנאמן ולא הנושים ידעו  –מניות אקסלייט לא צוינו מראש כחלק ממקורות ההסדר )נהפוך הוא  24.6

על קיומן וסברו כי אינוונטק זכאית להן במועד ההצבעה והאישור על ההסדר( וממילא לא נקבעו 

  מועדים בהסדר ביחס לחלוקת התמורות בגין ממימוש מניות אלו.

 סיכום ועתירה –חלק ה' 
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לפידות ביקשה שהות, על מנת שיעלה בידה להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים המוכיחים את בעלותה 

, במטרה לייתר הליכים משפטיים ולמצער, במטרה להציג את במניות אקסלייט, לשביעות רצונה של נילסן

כל המידע והאסמכתאות שנשמרו אצלה )ככל שאלו יאותרו, שכן בחלוף שנים רבות לא ידוע האם כל 

 המסמכים אכן נשמרו( כדי לקדם את ההכרעה בכל הליך שבו תנקוט נילסן בעתיד. 

( לבין וקסלר, בין ב"כ לפידות )עו"ד עיינה 16.9.2015תכתובת דוא"ל נוספת, מיום  לטען הביניים אף צורפה .5

 הנאמן, שמפאת חשיבות הדברים תובא להלן כלשונה:

  עדי שלום,"

"( לפידותבין לפידות מחפשי נפט בע"מ )להלן: " 4.2.2008בהתאם לבקשתך, מצ"ב העתק ההסכם שנחתם ביום 

מכירת מניות אקסלייט מדיה בע"מ שהוחזקו "(, בדבר אינוונטקלבין אינוונטק חברה להשקעות בע"מ )להלן: "

 ע"י אינוונטק ללפידות.

מניות אסקלייט מדיה בע"מ מאינוונטק  160,914בדבר העברת  4.2.2008כן מצ"ב שטר העברת מניות מיום 

 ללפידות.

 כידוע לך משרדנו לא נתן יעוץ משפטי לאינוונטק באותה תקופה. עם –לגבי הערתך בנוגע לדיווחים הפומביים 

והיקף העסקה, ומאחר שמדובר בעסקה שבוצעה בשנת  30.6.2006זאת, לאור החלטת דירקטוריון אינוונטק מיום 

ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  1999-, הרי שלמיטב הבנתנו, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט2008

רסם דיווחים פומביים בדבר , כפי שהיו בתוקף באותו מועד, אינוונטק לא נדרשה לפ1970-ומיידים(, התש"ל

אנו מניחים שמטעם זה לא מצאת דיווחים  –התקשרותה בהסכם מכירת מניות אקסלייט מדיה בע"מ ללפידות 

 .פומביים בעניין

לא תראה גם כל אזכור להחזקה במניות  2007 -ו 2006אגב, אם תעיין בדוחות הכספיים של אינוונטק לשנים 

 אקסלייט מדיה בע"מ.

 Central European Estatesשנחתם בין  23.6.2009חיותך, עותק של מזכר ההבנות המחייב מיום כן מצ"ב לנו

N.V " :להלן(CEE לבין לפידות ואינוונטק בדבר מכירת החזקות לפידות באינוונטק לידי )"CEE לפיו לפידות ,

באינוונטק, כאשר אינוונטק תימכר כשלד בורסאי בעל נכסים שוטפים הכוללים  את החזקותיה CEE -תמכור ל

 -יתרות מזומנים נקיות בלבד, המופקדים בפיקדונות בנקאיים והניתנים למשיכה מיידית בסכום כולל שווה ערך לכ

ר העקרונות כר העקרונות דווחו לציבור והעסקאות המפורטות במזכמיליון ש''ח לפחות. כידוע לך, תנאי מז 130

 אושרו באסיפת בעלי המניות של אינוונטק ברוב הדרוש לאישור עסקה בין חברה לבעל השליטה בה.

יצויין בהקשר זה כי אגרות החוב בגינן הוגשה בקשת הפירוק כנגד אינוונטק הונפקו ע"י אינוונטק לאחר רכישת 

לאחר מכירת מניות אקסלייט מדיה  למעלה משנתיים –. דהיינו 2010בחודש מרץ  CEEמניות אינוונטק ע"י 

 CEEורכישת הון המניות של  CEE -חודשים לאחר מכירת השלד הבורסאי של אינוונטק ל 9 -בע"מ ללפידות וכ

Hotel Holdings B.V. .ע"י אינוונטק 

  "נשמח לעמוד לרשותך לשאלות או הבהרות נוספות.

 .2נספח מצ"ב כ 16.9.2015העתק תכתובת הדוא"ל מיום 





























 



 





 

  
  
  
  
  

  מ"אינוונטק חברה להשקעות בע
  

  2009,  ביוני30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  

 דף 
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
  

 3-4 מאזנים מאוחדים
  
  

 5 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 6-7 ים בהון העצמידוחות מאוחדים על השינוי
  
  

 8-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 11-14 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -   
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  אי את קסיררקוסט פורר גב
 , 3עמינדב ' רח
    67067אביב -תל
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
www.ey.com/il 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  מ"דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אינוונטק חברה להשקעות בע
  
  

  מבוא
  
הכולל , ) הקבוצה-להלן (מ והחברות הבנות שלה "רנו את המידע הכספי המצורף של אינוונטק חברה להשקעות בעסק

השינויים בהון ,  ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל2009  ביוני30את המאזן התמציתי המאוחד ליום 
הדירקטוריון וההנהלה .  באותו תאריךותיימשלושה חודשים שהסשישה ו של ותהעצמי ותזרימי המזומנים לתקופ

דיווח " - IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלהת ביניים ואחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק ד אלהת ביניים ולתקופוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "כספי לתקופות ביניים

 בהתבסס אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. 1970- ל"התש, )ומיידייםדוחות תקופתיים (
  .על סקירתנו

  
 של חברות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות ת הבינייםוהמידע הכספי התמציתי לתקופ את סקרנולא 
כמו .  בהתאמה, באותו תאריךוודשים שהסתיימחושלושה שישה  של ות לתקופמכלל ההכנסות המאוחדות 0%-  וכ3%-כ

 אשר, המאזני השווי ת הביניים של חברות המוצגות על בסיסוכן לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופ
 ל"הנ החברות בהפסדי של הקבוצה חלקה ואשר ,2009  ביוני30 ליום ח"ש אלפי 1,928-של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה
, תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של פותלתקו ח"ש אלפי 145-כו ח"ש פיאל 563-של כ לסך הסתכם
ת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות והמידע הכספי התמציתי לתקופ. בהתאמה

ל דוחות מבוססת ע, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו
  .הסקירה של רואי החשבון האחרים

 
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  "-  של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר , מורכבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

סקירה הינה מצומצמת . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, נשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאייםעם א
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

אין אנו מחווים , בהתאם לכך. מזוהים בביקורתלהשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .חוות דעת של ביקורת

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הנ

  
לא בא לתשומת , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, נוסף לאמור בפסקה הקודמתב

' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ
  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך 

  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל
 רואי חשבון  2009,  באוגוסט25
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  מאזנים מאוחדים
  
 
  

  ביוני30ליום   
  ליום

 בדצמבר31
  2009 2008 2008 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

      נכסים שוטפים
      

 49,746 73,874 53,060   מזומנים ושווי מזומנים
 36,575 - 38,730   השקעות בפקדונות בבנקים לזמן קצר

 9,281 26,518 43,696   השקעות לזמן קצר
 313 2,165 754   חייבים ויתרות חובה

 1,247 1,099 -   הלוואה שניתנה לזמן קצר
      
   136,240 103,656 97,162 
      
      

      נכסים בלתי שוטפים
      

 70 976 -   השקעות 
 23,956 1,966 1,928   השקעה בחברות מוחזקות תחת שליטה משותפת

 15,135 14,904 -   מקרקעין
 151 145 -   נטו, רכוש קבוע
 - 185 -   מסים נדחים

      
   1,928 18,176 39,312 
      
   138,168 121,832 136,474 
  
  
 
  

  .הווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מ
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  מאזנים מאוחדים
  
 
 
  

  ביוני30ליום  
  ליום

 בדצמבר31
 2009 2008 2008 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

      התחייבויות שוטפות
      

 574 - 2,233   אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים
 1,644  1,121 2,841   יתרות זכותזכאים ו

      
   5,074 1,121 2,218 
      

      התחייבויות לזמן ארוך
      

  1,112 - -   מסים נדחים
      
      

      הון עצמי
      

 41,338 41,338 41,338   הון מניות 
 144,642 144,642 144,642   פרמיה על מניות

 )51,402( )63,476( )52,949(    הפסדיתרת
 )1,434( )1,793( 63   תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ קרן הון בגין 

      
   133,094 120,711 133,144 
      
   138,168 121,832 136,474 
  
  
 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
  
  

           2009 , באוגוסט25
  יוסף קלרמן   יעקב לוקסנבורג   אריה וובר תאריך אישור הדוחות הכספיים

  חשב   ל"מנכ   ר הדירקטוריון "יו   
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  
  

 
  החודשים שהסתיימו6-ל

  ביוני30ביום 
  החודשים שהסתיימו3-ל

  ביוני30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

 2009 2008 2009 2008 2008 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח "אלפי ש 
        

                הכנסות
                

  10,949   872 3,370 1,538   12,298    הכנסות מימון 
  3,471   402 - 3,303   -    רווח ממימוש השקעות אחרות

  -   -  1,474  -   1,474    רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה
  20,113   -  -  -   -    חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות

              
  34,533   1,274 4,844 4,841   13,772    כ הכנסות"סה
              

              הוצאות
              

  -  - 302  -   302    הפסד ממימוש השקעה בחברה מאוחדת
  904   26 - 64   -    הפסד מהשקעות אחרות 

  -   325 145 665   563    חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות
  2,655   495 441 1,193   874    כלליותוהוצאות הנהלה 
  22,365   7,682  3,101 15,928   3,126    הוצאות מימון

                
  25,924   8,528 3,989 17,850   4,865    כ הוצאות"סה
                

  8,609   )7,254( 855 )13,009(   8,907    סים על ההכנסהלפני מ) הפסד(רווח 
  1,556   2 - 12   454     מסים על ההכנסה

              
  7,053   )7,256( 855 )13,021(   8,453    ) הפסד(נקי רווח 

              
             :כולל אחר) הפסד(רווח 

             
העברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש 

  -   - )1,172( - )1,172(    ות חוץפעילוי
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  )1,801(   )1,654(  - )1,851(  1,450    של פעילויות חוץ
העברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש 

  )3,271(   -  -  )3,271(   -    נטו, נכסים זמינים למכירה
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות 

  319   11  31  10  1,219    כלולות
                

  )4,753(   )1,643(  )1,141(  )5,112(  1,497    נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 
                
  2,300   )8,899(  )286(  )18,133(  9,950    כולל) הפסד(כ רווח "סה
               
               

  0.19   )0.2(  0.02  )0.36(  0.22    )ח"בש(בסיסי למניה ) הפסד(רווח נקי 
               

  0.19   )0.2(  0.02  )0.36(  0.22    )ח"בש(מדולל למניה ) הפסד(רווח נקי 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  



  מ"שקעות בעאינוונטק חברה לה

 6

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי 
  
  
  

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

יתרת 
 הפסד

ן הון קר
מתרגום 
דוחות 
כספיים של
פעילות 
 כ"סה חוץ

  בלתי מבוקר   
ח"אלפי ש     
        

 133,144 )1,434( )51,402( 144,642 41,338  )מבוקר (2009,  בינואר1יתרה ליום 
             
  9,950 1,497 8,453 - -   כ רווח כולל"סה

  )10,000(  -  )10,000(  -  -   דיבידנד ששולם
       

 133,094 63 )52,949( 144,642 41,338  2009,  ביוני30יתרה ליום 
  
  

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  כתבי
 אופציה

יתרת 
 הפסד

קרן הון 
בגין נכסים
פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
מתרגום 
דוחות 
כספיים של
פעילות 
 כ"סה חוץ

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש   
          

 135,488 48 3,271 )50,455( 2,768 141,035 38,821  ) מבוקר (2008,  בינואר1יתרה ליום 
         

 )18,133( )1,841( )3,271( )13,021( - - -   כולל הפסדכ "סה
 3,356 - - - )2,463( 3,302 2,517  מימוש אופציות
 - - - - )305( 305 -  פקיעת אופציות

                 
  120,711  )1,793(  -  )63,476(  -  144,642  41,338   2008,  ביוני30יתרה ליום 

                 
  
  

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

יתרת 
 הפסד

קרן הון 
מתרגום 
דוחות 
כספיים של
פעילות 
 כ"סה חוץ

  בלתי מבוקר   
ח"אלפי ש     
        

 143,380 1,204 )43,804( 144,642 41,338  2009,  באפריל1יתרה ליום 
             
  )286( )1,141( 855 - -   כולל) הפסד(כ רווח "סה

  )10,000(  -  )10,000(  -  -   דיבידנד ששולם
       

 133,094 63 )52,949( 144,642 41,338  2009,  ביוני30יתרה ליום 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי 
  
  
  

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  כתבי
 אופציה

יתרת 
 הפסד

קרן הון  
מתרגום 
דוחות 
כספיים של
פעילויות 
 כ"סה חוץ

 בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   
               

 126,265 )150( )56,220( 2,760 141,046 38,829   2008,  באפריל1יתרה ליום 
        

 )8,899( )1,643( )7,256( - - -   כולל כ הפסד"סה
               

  3,345 - - )2,455( 3,291 2,509  מימוש אופציות
  -  -  -  )305(  305  -   פקיעת אופציות

               
  120,711  )1,793(  )63,476(  -  144,642  41,338   2008,  ביוני30יתרה ליום 

               
  
  
  

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  כתבי
 אופציה

יתרת 
 הפסד

קרן הון 
בגין נכסים
פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
מתרגום 
דוחות 
כספיים של
פעילות 
 כ"סה חוץ

  מבוקר   
ח"אלפי ש     
          

 135,488 48 3,271 )50,455( 2,768 141,035 38,821  2008,  בינואר1יתרה ליום 
         
  2,300 )1,482(  )3,271( 7,053 - - -   כולל) הפסד(כ רווח "סה
                 

 3,356 - - - )2,463( 3,302 2,517   מימוש אופציות
  -  -  -  -  )305(  305  -   פקיעת אופציות
 )8,000( - - )8,000( - - -  דיבידנד ששולם

         
 133,144 )1,434( - )51,402( - 144,642 41,338  2008,  בדצמבר31יתרה ליום 

  
  
  

  .יים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים בינ
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  

 
  החודשים שהסתיימו6-ל

  ביוני30ביום 
  החודשים שהסתיימו3-ל

  ביוני30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

 2009 2008 2009 2008 2008 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

  7,053   )7,256(  855 )13,021(  8,453  )הפסד(רווח נקי 
              

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
              :מפעילות שוטפת

              
           :התאמות לסעיפי רווח והפסד

           
הכנסות מימון מפקדונות בתאגידים 

 )4,792(  )654( 738 )1,194( )1,528(    בנקאיים
  -  )402( - )3,303(  -    רווח ממימוש נכס זמין למכירה
 )3,471(   -  -  -  -   רווח ממימוש השקעות אחרות

  -  -  )1,474(  -  )1,474(    רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה 
  -  -  302  -  302    הפסד ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

  )71(   2  -  177 )189(    תנה לחברה מאוחדתשערוך הלוואה שני
חברות ) ברווחי(חלק החברה בהפסדי 

 )20,113(   325 145 665 563    כלולות
 904  26 - 64 -  גידול בהפרשה לירידת ערך השקעות אחרות

מימון בגין ניירות ערך ) הכנסות(הוצאות 
 16,530  4,042 )2,103( 10,972 )5,127(  נטו, הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 825  10 - 958 )42(   שערוך הלוואה לזמן קצר שניתנה
 33  19 - 19 7   פחת רכוש קבוע

 )186(  78 178 177 )153(  ריבית ושערוך בגין הלוואה לחברה מוחזקת
 1,556  2 - 12 454   מסים על ההכנסה

          
   )7,187(  8,547 )2,214( 3,448  )8,785( 
          

          :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
          

 )110(  )31( )530( )60(  )448(   בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
 280  )94( 152 5  )173(   בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

          
   )621(  )55( )378( )125(  170 
              

           :מזומנים שהתקבלו במהלך התקופה עבור
           

 3,474   806 89 1,470  578   ריבית שהתקבלה
 80   - 201 -  201   דיבידנד שהתקבל

              
    779  1,470 290 806   3,554  
               

ששימשו (שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  1,992   )3,127(  )1,447( )3,059(  1,424  שוטפת) לפעילות

             
  
 

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  
  

 
  החודשים שהסתיימו6-ל

  ביוני30ביום 
  החודשים שהסתיימו3-ל

  ביוני30ביום 

לשנה 
ה שהסתיימ
  ביום

 בדצמבר31
 2009 2008 2009 2008 2008 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
            

ניירות ערך ) רכישת(תמורה ממימוש 
, הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  2,742  )4,743( )12,402( )3,952(  )31,776(  נטו
  -  5,339  -  5,339  -   ה ממימוש השקעה לזמן קצרתמור

  )33,682(  )9,024(  3,241  )9,024(  )1,095(  נטו, השקעות בפקדונות לזמן קצר בבנק
  )1,133(  - - )1,133(  -  רכישת מקרקעין

תמורה ממימוש השקעה המיועדת למימוש 
  7,284  2,653 - 5,185  70  והשקעות אחרות

  )315(  )300( - )300(  -  ה לזמן קצרמתן הלווא
  38,918  - - 38,918  1,203  פרעון הלוואה לזמן קצר

  )1,064(  )523( )608( )523(  )608(  מתן הלוואות והשקעות לזמן ארוך
תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת 

  - - 18,265 -  18,265  )ב(שאוחדה בעבר 
  - - 23,445 -  23,445  חזקתדיבידנד שהתקבל מחברה מו

          
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  12,750  )6,598( 31,941 34,510  9,504  השקעה) לפעילות
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
            

  )8,000(   -  )10,000( -  )10,000(   לבעלי מניות החברהדיבידנד ששולם
  3,356   3,345  - 3,356  -  תקבולים ממימוש אופציות

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
  574   -  )6,184( -  1,837  נטו, ומנותני אשראי אחרים

            
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )4,070(   3,345  )16,184( 3,356  )8,163(  מימון) לפעילות
            

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של 
  )808(  )736( - )815(  549  פעילות חוץ

          
  9,864  )7,116( 14,310 33,992  3,314  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  39,882  80,990 38,750 39,882  49,746  התקופה
          

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  49,746  73,874 53,060 73,874  53,060  התקופה

             
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  
  

  
  החודשים שהסתיימו6-ל

 וני בי30ביום 
  החודשים שהסתיימו3-ל

  ביוני30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר31

  2009 2008 2009 2008 2008 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

            
              
             פעילויות מהותיות שלא במזומן )א(

              
תמורה ממכירת השקעה שטרם  

   1,902  - 1,902  -   התקבלה
  
-  

            
            
תמורה ממימוש השקעות בחברות  )ב(

           מאוחדות שאוחדו בעבר
            
 ילמעט מזומנים ושוו (נכסים 

 והתחייבויות של החברות)מזומנים
           :המאוחדות ליום המכירה

            
 -  -  163 -  163   פקדונות בבנקים לזמן קצר 
 -  -  7 -  7   חייבים ויתרות חובה 
 -  -  162 -  162   רכוש קבוע 
 -  -  16,085 -  16,085   מקרקעין 
 -  -  2,383 -  2,383   ניירות ערך סחירים 
 -  -  )329( -  )329(   אשראי מאחרים 
 -  -  )95( -  )95(   הפרשה למס 
 -  -  )111( -  )111(   זכאים ויתרות זכות 
            
    18,265  - 18,265  -  - 
            
            
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  כללי  -: 1באור 
  
שלושה ה ושיש של ות ולתקופ2009,  ביוני30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א

יש לעיין בדוחות אלה ).  דוחות כספיים ביניים מאוחדים-להלן ( באותו תאריך וחודשים שהסתיימ
 ולשנה שהסתיימה באותו 2008,  בדצמבר31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  ). הדוחות הכספיים השנתיים-להלן (תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 
  
בדבר )  הבורסה- להלן (ך בתל אביב  קיבלה החברה הודעה מהבורסה לניירות ער2007,  ביולי22ביום   .ב

  וניתנה לה 15%אי עמידתה בכללי השימור של הבורסה לעניין שיעור החזקות ציבור מזערי של 
 דן 2008בחודש ינואר .  לעמידתה בכללים2007,  בדצמבר31 חודשים עד ליום 6אורכה של 

התנאים האמורים לעיל ועקב אי עמידתה של החברה בתנאים החליט דירקטוריון הבורסה בקיום 
 .להעביר את ניירות הערך של החברה לרשימת השימור

  
  .נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים ניירות הערך של החברה עדיין ברשימת השימור

 
  .' ו3 ראה ביאור Central European Estates N.Vבקשר עם מזכר ההבנות עם   .ג

  
  

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2 באור
  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות 
דיווח כספי לתקופות  "- 34כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

, )דוחות תקופתיים ומידיים(של תקנות ניירות ערך ' ן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק דוכ, "ביניים
  .1970-ל"התש

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

  :למעט האמור להלן, מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
  

 1IAS )הצגת דוחות כספיים- ) מתוקן   
  

מלבד ,  ובו יוצגו"דוח על הרווח הכולל"נפרד ,  נדרש להציג גם דוח נוסףIAS 1-בהתאם לתיקון ל
כל הפריטים אשר נזקפו בתקופת הדיווח ישירות להון , סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד

כגון התאמות , )רווח כולל אחר (העצמי ושאינם נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות
התאמות שווי הוגן לנכסים פיננסיים המסווגים , הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

התאמות לקרן הערכה מחדש של רכוש קבוע וכדומה וכן השפעת המס של פריטים , כזמינים למכירה
.  החברה לבין זכויות המיעוטתוך ייחוס מתאים בין, אלה שנזקפה אף היא ישירות להון העצמי

ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר יחד עם פריטי דוח רווח והפסד בדוח אחד , לחילופין
תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין ,  שיבוא במקום דוח רווח והפסד"דוח על הרווח הכולל"שיקרא 

עם בעלי המניות כבעלי מניות פריטים שנזקפו להון העצמי אשר נובעים מעסקאות . זכויות המיעוט
כמו גם שורת , יוצגו בדוח על השינויים בהון העצמי) חלוקת דיבידנד וכדומה, כגון הנפקות הון(

  . תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט, הסיכום שתועבר מהדוח על הרווח הכולל
  

שינוי במדיניות חשבונאית קובע התיקון שבמקרים של שינוי מספרי השוואה כתוצאה מ, כמו כן
יש להציג בדוחות כספיים שנתיים מאזן גם לתחילת , הצגה מחדש או סיווג מחדש, המיושם למפרע

  .התקופה של מספרי ההשוואה לגביהם בוצע השינוי
  

  . תוך יישומו למפרע במספרי השוואה2009,  בינואר1התיקון מיושם החל מיום 
 
8IFRS   -פעילות מגזרי   
  

IFRS 8 14באופן הצגת מגזרי פעילות ומחליף את  דן IAS .גישת "החברה אימצה את , בהתאם לתקן
  המידע המגזרי הינו המידע שההנהלה .  בדיווח על הביצוע הכספי של מגזרי הפעילות"ההנהלה
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב

  
החלטותיה על דרך הקצאת משתמשת בו באופן פנימי לצורך הערכת הביצוע המגזרי ולצורך 

  . המקורות למגזרים התפעוליים
  

ההנהלה בוחנת את תוצאות החברה . 2009,  בינואר1 החל מיום IFRS 8החברה אימצה את הוראות 
  . יחידפעילותלפי המידע הכספי הניתן בדוח זה והמהווה מגזר 

  
28IAS ) השקעות בחברות כלולות-) מתוקן   
  

נת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה תיעשה בהתייחס להשקעה בחי,  המתוקןIAS 28-בהתאם ל
הפסד המוכר מירידת ערך של ההשקעה לא יוקצה באופן ספציפי אלא , בהתאם לזאת. בכללותה

מלוא ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר יהיה ניתן לביטול , לפיכך. ייוחס להשקעה בכללותה
  . בהתקיים התנאים הנדרשים

  
ליישום לראשונה של התקן לא . 2009, בינואר 1ן של מכאן ולהבא החל מיום התיקון מיושם באופ

  .קיימת השפעה על הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
   חדשים בתקופה שלפני יישומםIFRSגילוי לתקני   .ב

  
36IAS   -ירידת ערך נכסים  
  

, ה יוקצה מוניטיןמבהיר מהי היחידה החשבונאית הנדרשת אלי)  התיקון- להלן  (IAS 36-התיקון ל
היחידה הגדולה ביותר האפשרית להקצאת , בהתאם לתיקון. לצורך בחינה לירידת ערך מוניטין

לפני קיבוץ ,  מגזרי פעילות-  IFRS 8 - מוניטין שנרכש בצירוף עסקים הינה מגזר פעילות כהגדרתו ב
קופות המתחילות התיקון ייושם באופן של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לת. לצורכי דיווח

  . יישום מוקדם אפשרי. 2010,  בינואר1ביום 
  

תוצאות פעולותיה , להערכת החברה לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי
  .ותזרימי המזומנים שלה

  
5IFRS   -נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו  
  

או ( מהם הגילויים הנדרשים לגבי נכסים לא שוטפים מבהיר)  התיקון-להלן  (IFRS 5-התיקון ל
יש לתת רק , בהתאם לתיקון. המסווגים כמוחזקים למכירה או כפעילויות שהופסקו) קבוצות מימוש

 יחולו על נכסים IFRSדרישות הגילוי המופיעות בשאר תקני . IFRS 5את הגילויים הנדרשים על פי 
התיקון .  נכסים לא שוטפים או לאותן קבוצות מימושאלו רק אם הן מפנות באופן ספציפי לאותם

. 2010,  בינואר1ייושם באופן של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 
  . יישום מוקדם אפשרי

  
תוצאות פעולותיה , להערכת החברה לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי

  .ותזרימי המזומנים שלה
  
  
  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -: 3אור ב
  

 חתמה החברה על הסכם למכירת יתרת החזקותיה באומטיב לחברה האם 2008בחודש דצמבר   .א
 29העסקה אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום . ח" אלפי ש70תמורת סך של 

התמורה התקבלה . של החברה על ידי האסיפה הכללית 2009,  בפברואר17 וביום 2008, בדצמבר
  .2009במהלך חודש פברואר 

  
 בה מכר אחד מבעלי המניות 2008התמורה נקבעה בהתאם לעסקה אחרת שבוצעה בחודש דצמבר 

כתוצאה ממימוש צפוי זה רשמה החברה הפרשה לירידת . באומטיב את החזקותיו בחברה לפי שווי זה
  . לא נרשם רווח או הפסד נוסף מהעסקה2009 במהלך שנת. ח" אלפי ש280 בסך של 2008ערך בשנת 
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  )המשך (אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -: 3באור 

  
שהיה ',  מחצית לצד ג:Inraz- התקשרה החברה בהסכם למכירת החזקותיה ב2009בחודש ינואר   .ב

התמורה ותנאי העסקה עם החברה . ומחצית לחברה האם, Veroskipבעבר שותף של החברה בחברת 
  .'זהים לתנאי העסקה עם צד גהאם 

  
 לחברה האם אושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של Inrazהעסקה למכירת מחצית ממניות 

 ואושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שהתכנסה 2008,  בדצמבר29החברה ביום 
    .2009,  בפברואר17ביום 

  
 את Inraz ה פרע,2009במהלך הרבעון השני של שנת  ', עם החברה האם ועם צד גבהתאם להסכם

. ח" אלפי ש27,300-בסך של כ, Inraz -הלוואת הבעלים המגובה בשטר ההון שהעניקה החברה ל
כתוצאה ממימוש  .ח בגין המניות הנמכרות" אלפי ש2,000למו לחברה סך של יהרוכשים ש, בנוסף
Inrazח"ש אלפי 300- הפסד בסך של כ,2009 במהלך הרבעון השני של שנת  החברה רשמה.  

  
, חברה כלולה, )סל- דה-להלן  (.Decell Inc נחתם הסכם הלוואה נוסף בין חברת 2009חודש אפריל ב  .ג

 מתוכם סל- אלפי דולר לדה200ולל של לחברה לפיו מתחייבת החברה לתת הלוואה המירה בסך כ
ולאחר תאריך המאזן  ,אלפי דולר 150סך של  2009במהלך הרבעון השני של שנת  סל-הועברו לדה

 מועד .6%ההלוואה צמודה לדולר ונושאת ריבית שנתית בשיעור של .  אלפי דולר נוספים50הועברו 
 של 1Aלמניות בכורה , לבחירת החברה,  ההלוואה ניתנת להמרה.2010,  באוגוסט31פרעונה הינו 

  .  דולר למניה0.16סל במחיר של -דה
  
, פתחברה מוחזקת תחת שליטה משות, חברת ורוסקיפליט דירקטוריון הח, 2009 אפרילבחודש   .ד

-חלקה של החברה בדיבידנד הינו כ). ח" אלפי ש46,800-כ( אלפי אירו 8,400- דיבידנד בסך של כלחלק
 כתוצאה מחלוקת .2009הדיבידנד התקבל בחודש מאי ). ח" אלפי ש23,400-כ( אלפי אירו 4,200

  .ח" אלפי ש1,500-רשי תרגום בסך של כהדיבידנד מומשה קרן הון מהפ
  
 .ח"ש אלפי 10,000 הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2009,  במאי27ביום   .ה

  
)  CEE -  להלן( Central European Estates N.V החברה על מזכר ההבנות עם חתמה 2009,  ביוני23ביום    .ו

 אשר מכתב )לפידות - להלן(מ "פשי נפט לישראל בעלפידות חברת מח, בעלת השליטה בחברהועם 
  ). מזכר ההבנות - להלן יחדיו (2009  , באוגוסט13ביום הבהרה לו נחתם 

  
בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה ,  התחייבו החברה ולפידות מזכר ההבנותבמסגרת

  :קאות הבאותלהתקשר בעס, ידרש על פי דיןיככל ש, ואישור הממונה על ההגבלים העסקיים
  
חברה בבעלות , CEE Hotel Holdings B.Vרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברת   .1

מלונות  - CEE כנגד רכישת מניות .על ידי החברה)  מלונות- CEE - להלן (CEEמלאה של 
 ,בנוסף. ח" מליון ש107סך של , כהגדרתו להלן,  במזומן במועד ההשלמהCEE-תשלם החברה ל

 בהתאם למנגנון 2011 , בינואר25ח ביום " מליון ש10 סכום נוסף של CEE-לם החברה לתש
על מנת לקבוע את גובה התמורה בוצעה הערכת שווי למניות . ההצמדה שנקבע בין הצדדים

CEE - מלונות על ידי The International Institute Real Estate Valluation (A.C.) Ltd הנמנית על 
Colliers International Property Consultens .  

  
בתוספת  ( CEE מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מלפידות על ידי74%רכישת   .2

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מלפידות למר 11%- ו3%אופציית מכירה נוספת של 
  ).בהתאמה, CEE-רותי עופר ול' יולי עופר ולגב

 
 CEE או לחברה קשורה של CEE-מלפידות ל, ן החברה ללפידותהסבת הסכם הניהול שבי  .3

 תבוא במקום לפידות ותספק לחברה את שירותי CEE או חברה קשורה של CEE-באופן ש
  . בתמורה לתשלום דמי ניהול, הניהול

 
 מליון 7.6 של לסך ללפידות בתמורה .DeCell Incמכירת מלוא החזקותיה של החברה בחברת   .4

  .ח"ש
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  )המשך (אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -: 3באור 

  
או מכהנים בה / לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שכיהנו וRUN OFFעריכת ביטוח   .5

בסכום ביטוח זהה לפוליסת אחריות הדירקטורים , לרבות מי מביניהם שהוא בעל שליטה בה
    .ונושאי המשרה התקפה בחברה

 
   .עשנה כמקשה אחתיבעסקאות האמורות תהתקשרויות החברה 

 
 13 ומיום 2009 , באוגוסט6ל אושרו על ידי דירקטוריון החברה בישיבותיו מיום "העסקאות הנ

  .תקבל לכך אישור ועדת הביקורת של החברהה לאחר ש2009, באוגוסט
    

 ימי 7 תתבצע בתוך CEEהשלמתן של העסקאות ושל הסכם רכישת מניות החברה על ידי 
ביניהם אישור אסיפת בעלי המניות של , התנאים המתליםכל תם של עסקים ממועד התקיימו

  .)מועד ההשלמה -  לעיל ולהלן (אינוונטק ברוב הנדרש לפי כל דין כאמור לעיל
  

בכוונת החברה למכור את החזקותיה , בהתאם להתחייבות החברה במזכר ההבנות, בנוסף
רטית המאוגדת תחת החוק חברה פ, )ורוסקיפ: להלן (.Veroskip Ltd) 50%( הבת הבחבר

החברה פועלת למכירת החזקותיה . כהגדרתו להלן, וזאת עד למועד ההשלמה, הקפריסאי
  .בורוסקיפ לבעל המניות האחר בורוסקיפ או ללפידות

  
 דוח בהתאם לתקנות ניירות החברה פרסמה 2009 , באוגוסט17ביום , לאחר תאריך המאזן

 במסגרתו זומנה אסיפת בעלי ,2001א " תשס,)עסקה בין החברה לבעל השליטה בה(ערך 
  . זהצורך אישור העסקאות המפורטות בסעיף קטןהמניות של החברה ל
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