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ביהמ"ש "( מתכבד להגיש בקשה זו למתן הוראות, לפיה מתבקש בעל התפקידהנאמן להסדר הנושים )להלן: "

"( בהסכם שנוגע לגיבוש וניהול תביעות, יצחקילהתקשר עם מר אילן יצחקי )להלן: "הנכבד לאשר לבעל התפקיד 

"(, וזאת בהמשך לפעולות שבוצעו על ידי בעל התפקיד ולהחלטה הסדר התביעות)להלן: " 1כנספח בנוסח המצ"ב 

 -מכלל הנשייה הבלתי מובטחת ו 97% -על ידי מחזיקי האג"ח של החברה, המהווים כ 100%שהתקבלה ברוב של 

 (. 2כנספח מהנשייה המובטחת )עותק החלטת מחזיקי האג"ח מצ"ב  %100

ל"תביעות הנוספת"  אך ורקמתייחסים ובקשה זו למתן הוראות הנ"ל , כי הסדר התביעות יובהר בפתח הדברים

)באישור ביהמ"ש הנכבד(, שהוגשה על ידי יצחקי ואחרים הנגזרת" תביעה "מתייחסים ל אינםו)כהגדרתן להלן(, 

 שביחס אליה ימשיך לחול אך ורק "הסכם הנגזרת" )כהגדרתו להלן( )שאושר על ידי ביהמ"ש הנכבד(. 

 : ואלו נימוקי הבקשה

 מונה בעל התפקיד כמפרק זמני לחברה. 23.03.2014ביום  .1

במסגרת מכירת שגובש על ידי בעל התפקיד )ים הסדר נושאת אישר בית המשפט הנכבד  19.10.2014ביום  .2

  "(.הסדר הנושים( )להלן: ""שלד בורסאי"
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הסדר ל)מועד הכניסה לתוקף של הסדר הנושים(, משמש בעל התפקיד כנאמן  13.11.2014החל מיום  .3

 , ובמסגרת זו, בין היתר: הנושים

בהונגריה בקשר עם נכסים שהוחזקו על ידי החברה, שונים ניהל הליכים משפטיים בעל התפקיד   )א(

", שמומשו לאחר מכן, באישור ביהמ"ש הנכבד, על ידי בעל התפקיד Marcaliונכס " "Nador"נכס 

 .(31 -ו 28)בקשות מס' 

 .(35" בהונגריה )בקשה מס' Atidבעל התפקיד מימש, באישור ביהמ"ש הנכבד, את נכס "  )ב(

לות נדרשות, כולל בהונגריה, על מנת לשמר את זכויות החברה בחברות בעל התפקיד ביצע פעו  )ג(

זרות )שלוש חברות בהונגריה וחברה אחת בארה"ב(, שהחזיקו בנכסים הנ"ל של החברה בהונגריה, 

 .וזאת עד למימוש אותם נכסים

עד  "נכס מרידיאן", נכס מס בשווי שלבקשר עם בעל התפקיד מנהל הליכים משפטיים בהונגריה   )ד(

שהיה בבעלות חברה זרה בבעלות החברה , שמקורו במכירת מלון בהונגריה אירו 500,000 -כ

הפקידה החברה  ,להבטחת חבויות מס בהונגריה"(. במסגרת עסקת המכר, ונכס מרידיאן)להלן: "

. בשלב זה בוצעו בהונגריה(בבנק הנ"ל )בסכום ערבות בנקאית  ,הזרה שהוחזקה על ידי החברה

ומבוצעות פעולות שונות על מנת לנסות ולגבות נכס זה, ובכלל זה מול נציגי הקונה ומול רשויות 

 בהונגריה.רלבנטיות 

פעולות הנדרשות לצורך את ה( 10, באישור ביהמ"ש הנכבד )בקשה מס' ומבצע ביצעבעל התפקיד   )ה(

"(, החברה ההולנדיתל ידי החברה )להלן: "הולנדית שהוחזקה ע דירקטור וב"כ זרים לחברהמינוי 

בנכס הזכויות החברה ההולנדית הינה בעלת מאחר וזאת ו ,ואשר נכון למועד זה קיומה עדיין חיוני

להוראות בהתאם יצוין, כי בהקשר זה . )כהגדרתה להלן( התובעת בתביעת העיזבוןוכן  ,מרידיאן

כחברה עצמאית החברה ההולנדית פועלת  על החברה ההולנדית ועל הדירקטורים בה,הדין החלות 

הדירקטורים בחברה ) פעילותהכל בעל התפקיד מפקח באופן שוטף על זאת תוך שו, לכל דבר וענין

לא מבוצעות על ידם פעולות ובכלל זה פועלים בשיתוף פעולה מלא עם בעל התפקיד, ההולנדית 

 . (ללא עדכון בעל התפקיד

שהגישה חברה זרה  מיליוני ש"ח, 16 -כבסך תביעה משפטיים בבעל התפקיד מייצג בהליכים  ( ו)

הסדר הנושים )החברה ההולנדית(. בבבעלות החברה, שמניותיה הועברו בנאמנות לבעל התפקיד 

תביעה זו הוגשה נגד עיזבון יולי עופר בגין הלוואה שניטלה על ידי המנוח מהחברה הזרה ולא 

בפני כבוד השופטת )בדימוס( אורית אפעל גבאי )להלן:  הוחזרה. התביעה מצויה כיום בהליך גישור

 "(.תביעת העיזבון"
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בהתאם להסכם שגובש בין נאמן ההסדר לבין יצחקי ואחרים, ואושר על ידי ביהמ"ש הנכבד  )ז( 

תביעה שהוגשה במקור הנגזרת( הסכם פי -על), מתנהלת "(הסכם הנגזרת)להלן: " (13מס'  ה )בקש

 "(, וזאת בפני בית המשפט המחוזי מרכז בלוד.התביעה הנגזרתכתביעה נגזרת )להלן: "

"( לפידות)להלן: " מחפשי נפט לישראל בע"מהליך משפטי מול לפידות חברת בעל התפקיד מנהל  )ח( 

מיליון דולר  1.65 -"( בקשר תמורה בסך כנילסן)להלן: " .Nilsen International Holdings Incוחברת 

"(. בהתאם להחלטת תביעת אקסלייט)להלן: " .eXelate Incשאמורה להתקבל בגין מניות חברת 

בקשה למתן הוראות, כמתבררת  אינה(, תביעת אקסלייט 34בימ"ש נכבד זה )במסגרת בקשה מס' 

ט מצויה כיום בהליך גישור בפני אלא בהליך אזרחי, בפני כבוד השופטת רות רונן. תביעת אקסליי

 כבוד השופט )בדימוס( אבי זמיר.

 ועוד פעולות שונות, הכל כפי שפורט בהרחבה בדוחות ובקשות שהוגשו עד כה על ידי בעל התפקיד. 

, (14 -ו 12.8, 8.8(, וכן במסגרת הסדר הנושים )לרבות סעיפים 15, עובר להסדר הנושים )בקשה מס' בנוסף .4

כל זכות תביעה שעמדה לחברה גיבוש בקשר עם יד, בין היתר, לבצע בדיקות וחקירות הוסמך בעל התפק

ו/או לנושים ו/או לכל גורם אחר בגין התקופה שעד למועד השלמת הסדר הנושים, ואשר בהתאם להסדר 

תביעות בפועל כפופה ההגשת הנושים הועברו לקופת הסדר הנושים. בהקשר זה יובהר, כי מובן מאליו ש

במסגרת זו, בוצעו על ידי בעל התפקיד הליכים ופעולות שונות, של ביהמ"ש הנכבד.  מראשלאישור  כמובן

, תביעת אקסלייט כאמורמסגרת ובכלל זה פעולות שהובילו להליך המשפטי אותו מנהל בעל התפקיד ב

אשר  (,30בקשה מס'  -" )באישור ביהמ"ש הנכבד MNSוכן חקירה כלכלית )מצומצמת( שבוצעה על ידי "

 "(. הדוח הכלכליבשלב זה נותרה חסויה ולא פורסמה )להלן: "

בהמשך להסכם הנגזרת, ובהמשך לתביעת אקסלייט, פנה יצחקי לנאמן ההסדר על מנת לשתף פעולה  .5

בהמצאת ראיות וחומרים שונים לצורך השלמת החקירות והגשת תביעות מול צדדים שלישיים, וזאת הן 

 שאינן התביעה הנגזרת ואינן תביעתבעניינה של תביעת אקסלייט והן בעניינן של תביעות נוספות, 

 "(.התביעות הנוספות)להלן: " אקסלייט

במסגרת זו, יצחקי כבר המציא לבעל התפקיד חומרים שונים בנוגע לתביעת אקסלייט, ובכלל זה חומרים  .6

 המחייבים בדיקות מקצועיות מעמיקות, וביחס לכך יגיש בעל התפקיד בקשה נפרדת. 

יפיים, ובין בעל התפקיד לבין יצחקי, בהמשך למגעים שהתקיימו בין יצחקי לבין מחזיקי אגרות חוב ספצ .7

. עותק של הסדר התביעות צורף המותנה כמובן באישור ביהמ"ש הנכבדגובשו עקרונות הסדר התביעות, 

 לעיל.   1כנספח 
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( גם באישור של מחזיקי האג"ח, המהווים כאמור בנוסף לאישור ביהמ"ש הנכבדהסדר התביעות הותנה ) .8

מהנשייה המובטחת, ובאסיפה מחזיקי האג"ח שהתכנסה  100% -חת ומכלל הנשייה הבלתי מובט 97% -כ

את הסדר התביעות. עותק החלטת מחזיקי האג"ח  (מהנוכחים 100%ברוב של מחזיקי האג"ח )אישרו 

 לעיל.  2כנספח צורף 

יצחקי )באמצעות ב"כ, עו"ד  -הצדדים )א( לעיל, הינם:  1כנספח עיקרי הסדר התביעות, שצורף כאמור  .9

ישתפו פעולה לצורך גיבוש וניהול "התביעות  -בעל התפקיד( ובעל התפקיד ו תאושר על ידי שזהות

על ידי יצחקי בלבד )עד לסך וישולמו לרבות באמצעות השלמת חקירות כלכליות אשר ימומנו הנוספות", 

ה הסדר התביעות אינו נוגע כאמור לתביעה הנגזרת שביחס אלי )ב(; (בצירוף מע"מ ש"ח 100,000של 

ימשיך לחול הסכם הנגזרת בלבד, ובמסגרת הסדר התביעות יצחקי וב"כ יפעלו תחת ובכפוף לבעל 

התפקיד, ובכלל זה, החלטה להגיש תביעות ו/או החלטה להתפשר בתביעות תחייב את הסכמת בעל 

יצחקי יעמיד את כל הזמן, הראיות והחומרים שיידרשו לצורך )ג( ; התפקיד, הכנ"ר וביהמ"ש הנכבד

בוש והגשת התביעות הנוספות, וכן יישא בעלויות הנדרשות להשלמת חקירות כלכליות )בהיקף עד גי

בכפוף לאישור  ,ש"ח בצירוף מע"מ(; בעל התפקיד, יישא ביתר עלויות התביעות הנוספות 100,000

ביהמ"ש הנכבד ובכפוף לכך כי בקופת ההסדר יהיו הסכומים הנדרשים )מובהר, כי כל עלויות יצחקי, 

)כולל  10% -יצחקי יהיה זכאי ל)ד( ; לרבות ב"כ יצחקי, לא יחולו על בעל התפקיד, אלא על יצחקי בלבד(

מ( מהתמורות בפועל שיתקבלו )כולל מע" 50% -מע"מ( מהתמורות בפועל שיתקבלו בתביעת אקסלייט ו

 בגין התביעות הנוספות. 

)במידת הנדרש יבקש בעל התפקיד  בוצעו המנהל המיוחד כאמורשבהמשך להליכים  -בנסיבות הקיימות  .10

, ובכלל זה חומרים חלקיים שכבר כאמור ; בהמשך למגעים שהתקיימו מול יצחקיפה(-להרחיב על כך בעל

המייצגים כאמור את רובה המוחלט של הנשייה ( 100%"ח )נמסרו; בהתחשב בהסכמת מחזיקי האג

בעל התפקיד סבור כי מדובר בהסדר ראוי וכדאי שיש בו גם לחסוך   -)הבלתי מובטחת והמובטחת( 

 . עלויות לקופת ההסדר, לרבות לאור העובדה כי נדרשת חקירה כלכלית משלימה ונרחבת יותר

 המבוקש ברישא של בקשה זו לעיל.  כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את-אשר על .11

 

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים
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 טיוטת עקרונות לסיכום בין עו"ד עדי פיגל, הנאמן להסדר הנושים לבין מר אילן יצחקי
 המהותיים ובית המשפט של הפירוק()לא מהווה הצעה מחייבת ומותנה, בין היתר, באישור הנושים 

 
"( להסדר הנושים של אינוונטק סנטראל מלונות נאמן ההסדרעו"ד עדי פיגל משמש כנאמן )להלן: " )א(הואיל ו: 

, המתנהל בפני בית המשפט של 46394-02-14"(, במסגרת תיק פר"ק החברה" -" והסדר הנושיםבע"מ )להלן: "
התאם להסכם שגובש בין נאמן ההסדר לבין מר אילן יצחקי ואחרים, ב )ב("(; בית המשפטהפירוק )להלן: "

"( תביעה שהוגשה נגזרתהסכם הואושר על ידי בית המשפט, מתנהלת, בהתאם להוראות ההסכם הנ"ל )להלן: "
"(, וזאת בפני בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, ואשר התביעה הנגזרתבמקור כתביעה נגזרת בשם החברה )להלן: "

במסגרת הסדר הנושים הוסמך נאמן  )ג(ן המייצג בה )בהתאם לאישור בית המשפט( הינו עו"ד רם ז'אן; עורך הדי
נכון למועד זה נאמן ההסדר מנהל תביעה בבית  )ד(ההסדר, בין היתר, לנהל חקירות לצורך גיבוש והגשת תביעות; 

תביעת "אקסלייט" )להלן: " אביב יפו )לא בפני בית המשפט של הפירוק( בעניינה של-המשפט המחוזי בתל
בהמשך להסכם הנגזרת, ובהמשך לתביעת אקסלייט המנוהלת על ידי נאמן ההסדר, פנה מר  )ה("(; אקסלייט

"( לנאמן ההסדר על מנת לשתף פעולה בהמצאת ראיות וחומרים שונים לצורך השלמת יצחקיאילן יצחקי )להלן: "
הן בעניינה של תביעת אקסלייט והן בעניינן של תביעות  החקירות והגשת תביעות מול צדדים שלישיים, וזאת

בהמשך לנ"ל, וכן  (ו)"(; התביעות הנוספותנוספות, שאינן התביעה הנגזרת ואינן תביעת אקסלייט )להלן: "
בהמשך למגעים שהתקיימו בין יצחקי לבין מחזיקי אגרות חוב ספציפיים, ובין נאמן ההסדר לבין יצחקי, 

 ם זה להתקשר בהסכם בהתאם למפורט להלן;מבקשים הצדדים להסכ
 אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
יצחקי )באמצעות ב"כ, עו"ד שזהותו תאושר על ידי נאמן ההסדר, ואשר כתנאי מקדים יחתום בשולי  .1

"( יהיה בעל זכויות לתבוע ב"כ יצחקיהסכם זה על הסכמתו והתחייבותו לכל האמור בהסכם זה( )להלן: "
ולמצות את זכויות התביעה בגין התביעה הנוספות, וזאת ביחד עם נאמן ההסדר )כמפורט להלן(, ובכפוף 
לאישור בית המשפט. מובהר ומודגש: כי כל ניהול התביעות יבוצע על ידי נאמן ההסדר, כאשר ב"כ יצחקי 

יינה חל וימשיך לחול יפעל תחת נאמן ההסדר; כי עקרונות הסדר זה אינם נוגעים לתביעה הנגזרת אשר בענ
 אך ורק הסכם הנגזרת.

 
יצחקי )כולל ב"כ יצחקי( יפעל כאמור בכפיפות בפיקוח נאמן ההסדר ובית המשפט על מנת למצות את  .2

זכויות התביעות הנוספות, כולל השלמת חקירות כלכליות. מובהר, כי יצחקי לא יהיה רשאי להגיע לפשרה 
 נאמן להסדר, כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט של הפירוק.כלשהי בתביעות הנוספות ללא הסכמת ה

 
יצחקי יהיה זכאי לחלק מתוך התמורות בפועל שיתקבלו בתביעת אקסלייט ובתביעות הנוספות ויעמדו  .3

)ג( להלן, ולאחר החזר הוצאות 5.1 -)ב( ו5.1, 4בשיעורים כקבוע בסעיפים  -לחלוקה לנושי החברה, וזאת 
להלן( ולאחר תשלום הוצאות שכ"ט  5 -ו 4ין ליצחקי, לפי הענין וכמפורט בסעיפים )בין לקופת ההסדר וב

בצירוף  15%נאמן ההסדר בהתאם להסדר הנושים )שכ"ט שהופחת על ידי נאמן ההסדר, בשיעור של 
 "(. התמורות בפועלמע"מ( )להלן: "

 
ך התמורות בפועל )כהגדרתן כולל מע"מ מס 10%יצחקי יהיה זכאי לשיעור של  - בגין תביעת אקסלייט .4

לעיל( שיתקבלו בתביעת אקסלייט. נאמן ההסדר נשא וישא בהוצאות תביעת אקסלייט. יצחקי לא  3בסעיף 
ישא בהוצאות כלשהן בקשר עם תביעת אקסלייט, אך יעמיד את כל הזמן, הראיות והחומרים שיידרשו, 

   וזאת מעבר לאלו שהועמדו כבר לנאמן ההסדר וליועצים מטעמו.
 
כולל מע"מ מסך התמורות בפועל )כהגדרתן  50%יצחקי יהיה זכאי לשיעור של  -בגין התביעות הנוספות  .5

לעיל( שיתקבלו בתביעות הנוספות. יצחקי ישא בהוצאות בקשר עם התביעות הנוספות אך ורק  3בסעיף 
חומרים המצויים להלן, והוא יעמיד את כל הזמן והראיות וה 5בהתאם להוראות אשר קבועות בסעיף 

 בידיו על מנת לאפשר את גיבוש התביעות הנוספות בהקדם האפשרי. 
בכל העלויות הקשורות בב"כ יצחקי ולא תחול על נאמן ההסדר ו/או על קופת ההסדר  )א(. יצחקי ישא: 5.1

ובין אם כל חבות במישרין ו/או בעקיפין כלפי ב"כ יצחקי, וזאת בין אם יוגשו תביעות נוספות ובין אם לאו 
הוצאות שיידרשו לצורך השלמת החקירות  )ב(יתקבלו תמורות כלשהן בתביעות הנוספות ובין אם לאו; 

 100,000להלן, וזאת עד לסך  5.2)כולל דוח כלכלי( וגיבוש תביעות וכל עלות אחרת שאינה כלולה בסעיף 
ח בצירוף מע"מ יצחקי לא ש" 100,000ש"ח בצירוף מע"מ. במידה ויידרשו הוצאות נוספות מעבר לסך של 

יהיה מחויב להעמיד אותן, והן יועמדו אך ורק בכפוף להסכמה משותפת של יצחקי ונאמן ההסדר, ככל 
לעיל, ולא תחול  3שתהיה. למען הסדר ספק מובהר, כי עלויות יצחקי יוחזרו אך ורק בהתאם לאמור בסעיף 
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ההוצאות האלו ו/או כל הוצאה אחרת  כל חבות על נאמן ההסדר ו/או קופת ההסדר לשלם ליצחקי את
 במקרה בו לא יתקבלו תמורות כלשהן בתביעות הנוספות ו/או לא יוגשו כלל התביעות הנוספות.

, נאמן ההסדר . בכפוף לאישור בית המשפט, ובכפוף לכך שבקופת ההסדר יעמדו הסכומים הנדרשים5.2
התביעות הנוספות, וכן עלויות ניהול  יישא בהוצאות שיידרשו לצורך תשלום אגרת בית המשפט להגשת

יצחקי , למעט שכ"ט ב"כ )מומחים, הוצאות שיפסקו וכיו"ב( ההליכים המשפטיים בניהול התביעות
  שכאמור לא יחול בשום מקרה על נאמן ההסדר ו/או על קופת ההסדר. 

 
המצויים בנטיים רלהיצחקי לעיין בחומר ובמסמכים להסדר יאפשר לאחר אישור עקרונות אלו, נאמן ה .6

 בקשר עם התביעותבידו )מובהר כי בידי נאמן ההסדר קיימים רק מסמכים שהעבירה לו החברה( 
הנוספות, וזאת בכפוף לחובת יצחקי ו/או הגורמים שיפעלו מטעמו לשמירת סודיות ולכך שלא יעשה 

 .במסמכים אלו שימוש כלשהו מלבד גיבוש התביעות הנוספות נשוא הסכם זה
 
ם על הצדדים כי לא תוגש לבית המשפט תביעה או תביעות מבין התביעות הנוספות, ככל שלאחר מוסכ .7

בחינת ממצאי החקירות והדוח כלכלי, יגיע מי מבין הצדדים להסדר זה לכלל מסקנה כי בהתאם 
 לממצאים הנ"ל סיכויי ההצלחה בתביעה ו/או בתביעות אינם גבוהים.   

 
אישור עקרונות אלו מותנה בקבלת אישור מחזיקי האג"ח ובקבלת אישור בית המשפט של הפירוק, והוא  .8

ייכנס לתוקף עם קבלת אישור בית המשפט )ככל שיתקבל אישור בית המשפט( ואישור מחזיקי אגרות 
 מבוטל. החוב. היה ולא יתקבל אישור בית המשפט ו/או מחזיקי אגרות החוב כאמור יהיה הסכם זה בטל ו

 
 

                                                                
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

                      ______ _________ 
 אילן יצחקי                נאמן ההסדר         
 
 

 :"דעו אישור

 דבר לכל אותםמחייבת  והסכם זה וכי חתימתחתם על "ד _________, מאשר בזאת כי יצחקי עו"מ, הח אני

 .וענין

 

______________ 

 "דעו_________, 
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