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 ( 37)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

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

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון
 

 ;"הכנ"ר"

 לאישור התקשרות בהסכם גישור בקשה 
 * עותק פיסי של בקשה זו המוגשת במערכת נט המשפט יומצא גם למזכירות בית המשפט הנכבד *

 
, המשמש כנאמן להסדר הנושים של "(בעל התפקידעדי פיגל )להלן: " עו"דלביהמ"ש הנכבד מתבקש בזאת לאשר 

כנספח המצ"ב להתקשר בהסכם הגישור  "(החברה" -" והסדר הנושיםאינוונטק סנטראל מלונות בע"מ )להלן: "
 ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך יישומו וקבלת התמורה בגינו."(, הסכם הגישורלבקשה זו )להלן: " 1
 

  :של בקשה זו, בקליפת האגוז, כדלקמןעניינה 
 

בעלת השליטה הקודמת בחברה פעלה במסגרת הפעולות שבוצעו על ידי בעל התפקיד התברר לבעל התפקיד, כי 
, ולא הופיע בספריהשהיה שייך לכאורה לחברה,  מיליון דולר ארה"ב( 1.6העולה על נכס מהותי )בסך לקבל לידיה 

לרוכשת, במסגרתן דרישות )בכתב(  (לפידותבעלת השליטה הקודמת בחברה ) מטעםכאשר במסגרת זו אף נשלחו 
)דבר שהינו כמובן בלתי מתקבל על  בעל התפקיד ולא ליידע אותו בעניין זהאל שלא לפנות נדרשה הרוכשת 

   !הדעת(
 

בדיקות דחופות שבוצעו על ידי בעל התפקיד העלו, כי בעלת השליטה הקודמת בחברה )לפידות( טענה שהיא 
(, ולראיה הציגה עותק )בלבד( של מסמך לקוני שנחתם על 2008רכשה מהחברה נכס מהותי זה )בחודש פברואר 

מהותי זה נרכש מהחברה על ידי ומר אמיר תירוש )הן בשם לפידות והן בשם החברה(, לפיו נכס ידי בעל השליטה 
שישולמו באמצעות קיזוז חוב כלפי בעלת דולר ארה"ב  7,500תמורת לפידות )בעלת השליטה בחברה באותו מועד( 

השליטה. ויודגש, בדיקות בעל התפקיד הנ"ל העלו, בין היתר, כי עסקה כאמור לא דווחה ולא אושרה על ידי 
 הדירקטוריון. 

 
( במסגרתה התבקש ביהמ"ש 34התפקיד לביהמ"ש של הפירוק בקשה דחופה )בקשה מס'  בנסיבות אלו, הגיש בעל

ועיקר  ,של הפירוק להורות על הפקדת התמורה בגין אותו נכס מהותי בידי בעל התפקיד. לפידות התנגדה
ישי מכרה לפידות את החברה לצד של 2009טענותיה היו: )א( הנכס נרכש על ידה בהתאם להסכם הנ"ל; )ב( בשנת 

)בעלת השליטה עובר לקריסת החברה(, וזאת כ"שלד בורסאי" ריק )למעט יתרות מזומנים(, היינו, ללא נכסים 
למען שלמות התמונה יצוין, כי לפידות העלתה טענות נוספות, ובכלל זה טענות בוטות ומיותרות  וללא חובות.

  לגוף בעל התפקיד. 
 

קיבל ביהמ"ש של הפירוק  08.10.2015ביהמ"ש של הפירוק, וביום בנוסף, לפידות התנגדה לבירור העניין בפני 
עבודי( את בקשת לפידות, וקבע כי אין מקום לבירור העניין במסגרת הבקשה למתן -)כבוד השופטת איריס לושי

(, אלא במסגרת הליך אזרחי )טען הביניים שהוגש על ידי 34הוראות שהוגשה על ידי בעל התפקיד )בקשה מס' 
במסגרת ההליך האזרחי הוגשו על ידי הצדדים תצהירים וראיות, ובכלל זה תצהיר שנחתם על ידי בעל  הרוכשת(.
 התפקיד. 

 
התקיים בפני כבוד השופטת רות רונן דיון קדם משפט בהליך האזרחי, במסגרתו המליץ  19.06.2016ביום 

ור בפני כבוד השופטת )בדימוס( הילה התקיים גיש 14.09.2016ביהמ"ש הנכבד לצדדים לפנות להליך גישור, וביום 



 

גרסטל. במסגרת הגישור הנ"ל קיבלו הצדדים את המלצת המגשרת, לפיה התמורה תחולק בין לפידות לבין בעל 
 . מהתמורה תשולם לבעל התפקיד 55% -התפקיד כך ש

 
על דולר ארה"ב( תשולם לב 900,000 -, שהינם יותר מ%55בהתאם להסכם הגישור תמורה משמעותית )

ובכלל זה לאור המלצת המגשרת, בעל התפקיד סבור שמדובר )עבור קופת ההסדר(, ובנסיבות העניין, התפקיד 
 בפשרה ראויה. 

 
 : ואלו נימוקי הבקשה

 

)בתחילה כמפרק זמני ולאחר מכן כנאמן  2014ביהמ"ש הנכבד בחודש מרץ על ידי בעל התפקיד מונה  .1
להסדר הנושים שגיבש בעל התפקיד במסגרת מכירת "שלד בורסאי"(. במסגרת תפקידו בעל התפקיד פעל 

 )ופועל( על מנת לממש זכויות ונכסים שונים של החברה. 

 

"(, אשר מר יעקב לוקסמבורג היה לפידות"לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ )להלן:  2009עד לשנת  .2
"(, היתה בעלת השליטה בחברה. מר אמיר תירוש )להלן: מר לוקסמבורג)ועודנו( בעל השליטה בה )להלן: "

"( שימשו באותם מועדים כנושא משרה בלפידות וכן בחברה, והוא משמש גם כיום כנושא מר תירוש"
 משרה בכירה בלפידות. 

 

מכרה לפידות את החברה לצד שלישי, וזאת כ"שלד בורסאי" ריק )למעט יתרות מזומנים(,  2009בשנת  .3
 היינו, ללא נכסים וללא חובות. 

 

"( נילסן)להלן: " .Nilsen International Holdings Incחברת התגלה לבעל התפקיד, כי  2015בחודש ספטמבר  .4
"(, ובכלל זה מניות אקסלייט שהיו רשומות במרשם אקסלייט)להלן: " .eXelate Incמניות חברת את  הרכש

 "(. מניות אקסלייט)להלן: " על שם החברה של אקסלייטבעלי המניות 

 

שהוגשה במסגרת בקשה  התמורה שאמורה להיות משולמת בגין מניות אקסלייט, בהתאם להודעת נילסן .5
דולר ארה"ב  1,665,059.53ד בסך כולל של , הינה סכום נכבשהוגש על ידה וכן במסגרת טען הביניים 34מס' 

  .1"(התמורה)להלן: "

 

. מיד מניות אקסלייט לא הופיעו בדוחות החברה ולא ניתן היה ללמוד על קיום נכס זה מספרי החברה .6
לאחר שנודע לבעל התפקיד על קיום נכס זה )מניות אקסלייט( ביצע בעל התפקיד בדיקות וחקירות דחופות 

טענה שיש לשלם ללפידות את , 2009עד לשנת  בעלת השליטה בחברהכאמור היתה שלפידות, שהעלו, כי 
 . מיליון דולר ארה"ב( 1.6נכבד העולה על )סכום התמורה 

 
הרוכשת כלפי  בכתבהועברו מטעם לפידות דרישות כי לתדהמת בעל התפקיד, במסגרת זו התברר גם, 

עותק הפניות הנ"ל מצ"ב  !את בעל התפקיד בעניין זהתיידע לבעל התפקיד ולא לא תפנה זו  , לפיה)נילסן(
 . 2כנספח 

 
מיותר לציין, כי ניסיון למנוע פניה ויידוע של בעל תפקיד בענין נכס שלכאורה )לכל הפחות( קיימות לחברה 
זכויות בו הינו דבר בלתי מתקבל על הדעת, כפי שניתן להיווכח גם מהתוצאה שהוסכמה בעיקר הגישור, 

דולר ארה"ב( תשולם לבעל  900,000 -, המהווים כאמור למעלה מ55%מהתמורה ) 50% -למעלה מלפיה 
 התפקיד. 

 

כבר במסגרת הבדיקות והחקירות הדחופות שבוצעו על ידי בעל התפקיד כאמור התברר, בין היתר, כי עיקר  .7
בו החברה היתה מועד , 2008טענות לפידות נסמכות על עותק של הסכם שנחתם לכאורה בחודש פברואר 

רכשה לפידות את מניות אקסלייט לפיו )לטענת לפידות( , ציבורית ולפידות היתה בעלת השליטה בחברה
, אשר "קוזזו" מחובות החברה כלפי לפידות, כאשר הסכם מכר המניות הנטען דולר ארה"ב 7,500תמורת 

                                                 
1

בפני כבוד השופטת רות רונן עלה לכאורה )מצד ב"כ נילסן(  19.06.2016דיון שהתקיים ביום מהלך הלמען שלמות התמונה יצוין, כי ב 
 מתקיים בירור האם אכן כך הם פני הדברים.ובשלב זה מיליון דולר ארה"ב(,  1.8 -התמורה גבוה יותר )כשסכום 



 

על ידי מר לוקסמבורג )בעל השליטה  בשם החברה ובשם לפידותוכן שטר העברת המניות הנטען נחתמו 
 בלפידות שהיה בשעתו גם בעל השליטה בחברה( ועל ידי מר תירוש )סמנכ"ל הכספים של לפידות(.  

 
 . 3כנספח עותק ההסכם הנטען ושטר העברת המניות הנטען מצ"ב 

 
עוד התברר כבר בשלב זה מבדיקות וחקירות בעל התפקיד, כי עסקה נטענת זו, שלא ברור כלל קיומה ו/או 

לא דווחה לכאורה בדיווחים פומביים שבוצעו על ידי החברה; לא אושרה לכאורה כדין ו/או בכלל  -תוקפה 
ידי לפידות; אותו הסכם על ידי מוסדות החברה; לא ברור האם היה חוב והאם נעשה בכלל קיזוז כנטען על 

ושטר העברת מניות נטענים לא הוצאו לפועל ובעלת המניות שנותרה רשומה במרשמי החברה הינה החברה 
 ולא לפידות; ועוד. 

 

למען שלמות התמונה יצוין, כי טענה מרכזית נוספת שהועלתה על ידי לפידות )נוסף על ההסכם הנזכר  .8
 2009כולה להיות כל טענה בעניין זה, וזאת לאור העובדה כי בשנת לעיל(, היתה כי לבעל התפקיד אין ולא י

מכרה לפידות כאמור את השליטה בחברה כ"שלד בורסאי" ריק )למעט יתרות מזומנים(, ללא נכסים וללא 
עוד טענה חובות, ובכלל זה, לשיטת לפידות, השליטה בחברה נמכרה בכל מקרה ללא מניות אקסלייט. 

בנטי בו בוצעה העסקה )לטענתה( לא חלה על החברה ו/או על לפידות חובת דיווח לפידות, כי במועד הרל
  בגין עסקה זו. 

 

בנסיבות אלו, הודיע בעל התפקיד לצדדים )נילסן ולפידות(, כי בכוונתו להגיש לביהמ"ש בקשה למתן  .9
לב זה הגישה הוראות על מנת להורות על העברת התמורה לידי בעל התפקיד עד לסיום בירור העניין, ובש

נילסן הליך אזרחי )טען ביניים(, במסגרתו טענה שאין לה כל אינטרס והיא מבקשת לקבל צו גודר על מנת 
למנוע טענות כלפיה מצד מי מבין הגורמים הטוענים ו/או שעשויים לטעון לזכויות בתמורה בגין מניות 

 אקסלייט.

 

( במסגרתה 34בקשה דחופה )בקשה מס' הגיש בעל התפקיד לביהמ"ש של הפירוק  21.09.2016ביום  .10
התבקש ביהמ"ש של הפירוק להורות על הפקדת התמורה בגין אותו נכס מהותי בידי בעל התפקיד. לפידות 

לעיל )הסכם שנחתם לטענתה בחודש  7התנגדה לבקשת בעל התפקיד ועיקר טענותיה היו כאמור בסעיף 
 (. 2009וצעה בשנת לעיל )עסקת מכירת שליטה שב 8( ובסעיף 2008פברואר 

 

לאחר שהוסכם כבר  -בנוסף כאמור, לפידות לא בחלה בטענות בוטות ומיותרות לגוף בעל התפקיד, וכיום  .11
ברור לחלוטין שכל תכליתן היתה ניסיון )כושל( להפעיל לחץ  -מהתמורה  55%כי לבעל התפקיד תשולם 

 פסול על בעל התפקיד על מנת שזה לא ימלא את תפקידו. 

 

קיבל כאמור ביהמ"ש  08.10.2015לפידות התנגדה כאמור לבירור העניין בפני ביהמ"ש של הפירוק, וביום  .12
עבודי( את בקשת לפידות, וקבע כי אין מקום לבירור העניין -של הפירוק )כבוד השופטת איריס לושי

הליך אזרחי (, אלא במסגרת 34במסגרת הבקשה למתן הוראות שהוגשה על ידי בעל התפקיד )בקשה מס' 
 )טען הביניים שהוגש על ידי נילסן(. 

 

במסגרת ההליך האזרחי הוגשו על ידי הצדדים תצהירים וראיות, לרבות תצהיר שנחתם על ידי בעל  .13
התפקיד, וכן מסמכים מהותיים נוספים שאותרו על ידי בעל התפקיד בעניין זה, ובכלל זה מסמכים 

)המועד בו לטענת לפידות היא רכשה את מניות  2008ברואר שנחתמו על ידי מר לוקסמבורג לאחר חודש פ
אקסלייט(, לפיהם החברה עדיין היתה בעלת המניות. עותק המסמכים הנ"ל שהוגשו לביהמ"ש בצירוף 

 . 4כנספח תצהיר בעל התפקיד מצ"ב 
 

המליץ התקיים בפני כבוד השופטת רות רונן דיון קדם משפט בהליך האזרחי, במסגרתו  19.06.2016ביום  .14
 ביהמ"ש הנכבד לצדדים לפנות להליך גישור, תוך המלצה לסיים את המחלוקת ביניהם באופן מוסכם.

 

התקיים גישור בפני כבוד השופטת )בדימוס( הילה גרסטל. במסגרת הליך גישור זה קיבלו  14.09.2016ביום  .15
 -ם ללפידות; ומהתמורה תשול 45%כדלקמן: הצדדים את המלצת המגשרת לחלוקת התמורה ביניהם, 

דולר  900,000 -הינו יותר מלבעל התפקיד שישולם הסכום )משמע,  מהתמורה תשולם לבעל התפקיד 55%
 . (ארה"ב



 

 

לעיל, ובהתאם לדרישת בעל התפקיד תוקפו הותנה גם  1כנספח עותק של הסכם הגישור צורף כאמור  .16
 באישור ביהמ"ש של הפירוק. 

 

לעיל( משקפת קבלת סכום נכבד ומהותי של  1נספח בהסכם הגישור )כפי שניתן להיווכח התוצאה הגלומה  .17
דולר ארה"ב( והיא רחוקה מרחק ניכר מהטענות שהועלו כלפי בעל  900,000 -מיליוני ש"ח )למעלה מ

התפקיד בתחילת הדרך. אכן, מטבעה של פשרה הסכם הגישור משקף גם וויתור על סכום נכבד, אך 
כמו גם בעמדה שהוצגה על ידי כבוד נים המשפטיים והעובדתיים השונים, בנסיבות העניין, בהתחשב בטיעו

משקפת פשרה נכונה, הגלומה בהסכם הגישור בעל התפקיד סבור כי המלצת המגשרת השופטת רות רונן, 
 . אותה יש לאמץראויה ומאוזנת 

 

הגישור יכנס  לעיל(, הסכם 1נספח בהתאם, ובכפוף לקבלת אישור ביהמ"ש של הפירוק להסכם הגישור ) .18
 לתוקף ובעל התפקיד יפעל לצורך אישורו וקבלת התמורה הקבועה בו.

 

לאשר לבעל התפקיד להתקשר בהסכם הנכבד ביהמ"ש מתבקש כן, ולאור הטעמים הנזכרים לעיל, -אשר על .19
 לעיל(, ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך יישום הסכם הגישור וקבלת התמורה בגינו.  1נספח הגישור )

 
 
 
 
 

 
 _______________________ 

 עו"דעדי פיגל, 
  נאמן להסדר הנושים

 

 



 

 תוכן ענייניים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תיאור נספח

 הסכם הגישור העתק 1

 פניות לפידות לרוכשת בדרישה שלא לפנות לבעל התפקיד העתק 2

   רת המניות הנטעןבושטר הע הנטען המניות מכר הסכם העתק 3

4 

החברה  כיבעל התפקיד אשר מלמדים  על ידישהוגשו לביהמ"ש מסמכים ה העתק

)המועד בו לטענת לפידות  2008ברואר לאחר חודש פ , גםעדיין היתה בעלת המניות

 היא רכשה את מניות אקסלייט(



 

 1נספח 

 

  הסכם הגישור העתק
  







 

 2נספח 

 

פניות לפידות לרוכשת  העתק
   בדרישה שלא לפנות לבעל התפקיד





 

 3נספח 
 

 הנטען המניות מכר הסכם העתק
   רת המניות הנטעןבושטר הע

  







 

 4נספח 
 

שהוגשו לביהמ"ש מסמכים ה העתק
 כיבעל התפקיד אשר מלמדים  על ידי

, החברה עדיין היתה בעלת המניות
  2008ברואר לאחר חודש פ גם

)המועד בו לטענת לפידות היא רכשה 
 את מניות אקסלייט(

 
 




























































