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 ;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 נחמה אבן ספיר, 

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון

 

 ;"הכנ"ר"

 ד"ר אורלי פארן ובעניין:
 חיפה, 7ע"י ב"כ עו"ד יעל פורת קוצר, משדרות הפלי"ם 

 04-8555976: פקסימיליה; 04-8147500 :טלפון
 

 ;"המערער"

 הערעורלדחיית בקשה )בהסכמה( 

 הערעור ללא צו להוצאות.  דחייתביהמ"ש הנכבד מתבקש בזאת בהסכמת הצדדים להורות על 

בנוסף, מבקש המערער להורות על השבת האגרה ששולמה על ידו )וככל שניתן בהתאם להוראות הדין להשיב את 
 האגרה כאמור, בעל התפקיד מסכים לכך(. 

 : ואלו נימוקי הבקשה

עותק בתביעת חוב של המערער )ד"ר אורלי פארן(.  הכרעת חובבעל התפקיד ניתנה על ידי  20.12.2017ביום  .1
 לערעור.  1הכרעת החוב שניתנה על ידי בעל התפקיד צורף כנספח 

מעביד בינו לבין החברה, כמו -טענות המערער בדבר קיום יחסי עובדבהכרעת החוב דחה בעל התפקיד את  .2
  .)והכל כמפורט בהכרעת החוב( ובכללערער בדבר זכאותו לתשלומים כ"עובד", גם את טענות המ

, כי החברה נותרה שם( 75)ראה למשל סעיף  הכרעת החובמסגרת על ידי בעל התפקיד ביחד עם זאת נקבע  .3
ש"ח לחברת הניהול בבעלות המערער )החברה באמצעותה בוצעה ההתקשרות עם  67,064חייבת סך של 

יכיר בעל התפקיד בחוב זה, בכפוף מאחר ואין מחלוקת על חוב זה , וכי "(חברת הניהול" )להלן: החברה(
לפיו חברת הניהול ו/או המערער ו/או מי  ,ימים ממועד הכרעת החוב תצהיר 14בתוך לכך שיומצא לו 

את מלכתחילה(. המערער לא המציא לתביעת החוב החוב הנ"ל )תצהיר שלא צורף מטעמם לא קיבלו את 
 הגיש המערער ערעור על הכרעת בעל התפקיד.  01.02.2018במועד שנקבע, וביום האמור תצהיר ה

(, 2בקשה לצירוף המוסד לביטוח לאומי )בקשה מס'  01.02.2018ביום הגיש בעל התפקיד  - בהמשך לערעור .4
למערער בקשה להורות  01.02.2018בעל התפקיד ביום ; וכן הגיש וביהמ"ש הנכבד הורה על קבלת הבקשה

 (. 1)בקשה מס' להפקיד ערבון 

בהמשך לשיחות שהתקיימו בין הצדדים, ובכלל זה דברים נוספים שהוצגו על ידי בעל התפקיד, גובשה בין  .5
 הצדדים הסכמה, לפיה: 

 ידחה ללא צו להוצאות. הערעור שהוגש על ידי המערער  •

, וביום לעיל 3בסעיף שנקבע בהכרעת החוב כאמור תצהיר האת המועד להמצאת האריך בעל התפקיד  •
 3החוב הנזכר בסעיף , ולפיו 1כנספח המערער מסר לבעל התפקיד את התצהיר המצורף  04.02.2018

מצויה בהליכי פירוק, וזכויותיה לקבלת לחברת הניהול, וחברת הניהול או לעיל לא שולם למערער 
שהוא קיים על ידי בעל התפקיד רעת החוב נקבע החוב שעוד בהכ -בהתאם  .כספים הומחו למערער

על ידי בעל התפקיד ( יוכר במעמד דין רגיל ש"ח בגין דמי ניהול 67,064ואינו שנוי במחלוקת )סכום בסך 
)במועד בו ישולם דיבידנד  בהתאם לסדרי ויחס הנשייהישולם ודיבידנד פירוק בגינו במעמד דין רגיל, 

 . (לנושים הרגילים פירוק
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מובהר, כי ההסכמה הנ"ל משקפת את ההחלטה שכבר ניתנה על ידי בעל התפקיד במסגרת הכרעת החוב,  .6
מעביד -וכי אין בה כדי לגרוע מיתר הקביעות שניתנו בהכרעת החוב, ובכלל זה לגבי העדר קיומם יחסי עובד

  , והעדר כל זכות של המערער "כעובד". בין המערער לבין החברה

 . "ש הנכבד לאשר את הסעד המבוקש ולהורות על דחיית הערעור ללא צו להוצאותכן, מתבקש ביהמ-על .7

בנוסף, מבקש המערער להורות כאמור על השבת האגרה ששולמה על ידו )וככל שניתן בהתאם להוראות 
 הדין להשיב את האגרה כאמור, בעל התפקיד מסכים לכך(. 

 

 

 

 

  
 

 
 

 קוצר-עו"ד יעל פורת
 ב"כ המערער

 עדי פיגלעו"ד  
 הנאמן להסדר הנושים

 
 

  .04.02.2018היום, 
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 1נספח 

 


