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בית המשפט המחוזי בתל אביב  יפו

פר"ק 46394-02-14 רזיק פז בו אמויות
בע"מ ואח' ' איווטק סטראל מלוות
'בע"מ ואח
יום חמישי 19 פברואר 2015 

מספר בקשה (رقم الطلب): 30

טלפון מרכז מידע: 0772703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجيل طلب

יתן אישור כי ביום (ُنصادق بهذا أنه في يوم) 19/02/2015 בשעה (بالساعة) 19:17 הוגשה בקשה מסוג (ُقدم
طلب من نوع): מתן הוראות בקשה של מבקש 1 מתן הוראות

בתיק (بقضية) פר"ק 46394-02-14 רזיק פז בו אמויות בע"מ ואח' ' איווטק סטראל מלוות בע"מ
ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 30 .

בכל פייה לבית המשפט בוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

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

  



המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( __)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 

 בפני סגן הנשיאה, כבוד השופט איתן אורנשטיין

 

:בעניין  1999-חוק החברות, התשנ"ט 

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 

 ;החברותחוק 

 פקודת החברות;

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

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

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון

 

 ;נאמן הסדר הנושים

 והמרכז(אביב -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

 בקשה למתן הוראות
 יומצא במקביל למזכירות לבית המשפט * ,המוגשת במערכת "נט המשפט" ,* עותק בקשה זו

 
, ונכנס 19.10.2015"(, שאושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום הסדר הנושים, להסדר הנושים )להלן. "בהמשך

(, לפיה אושרו, 32)בקשה מס'  25.01.2015, להחלטת בית המשפט הנכבד מיום ובהמשך; 13.11.2014לתוקף ביום 

נאמן להסדר בית המשפט הנכבד לאשר למתבקש  -בין היתר, תשלומים לצורך ביצוע חקירות ומיצוי תביעות 

 :"(בעל התפקידן: "הנושים )להל

ש"ח לשעה  500פי תעריף של -להעסיק את עו"ד רם ז'אן כחלק מצוות החקירה של בעל התפקיד )על )א(

  ש"ח בצירוף מע"מ(. 50,000בצירוף מע"מ ועד לתקרה של 

ש"ח בצירוף מע"מ  500שעות, בתעריף של  500אושרה מכסה של עד  32מובהר, כי במסגרת בקשה מס'  

 ולא ,צוות, וכי העלות האמורה תהיה כלולה בתוך המכסה שאושרה לבעל התפקיד ולצוותולשעה לעבודת 

 מדובר על תשלום נוסף מעבר למכסה שאושרה. 

בחינות כלכליות של החקירות ביצוע , לצורך MNS Consultingמשרד הייעוץ הכלכלי להעסיק את  (ב)

 בצירוף מע"מ. ש"ח 50,000הנדרשות, לרבות חוות דעת, וזאת עד לתקרה של 

שעות בתעריף שלא  150אושר לבעל התפקיד להעסיק יועץ ו/או חוקר כלכלי עד  32במסגרת בקשה מס' 

ש"ח בצירוף מע"מ(. כפי שיורחב להלן,  60,000 -ש"ח לשעת שותף )כלומר עד לא יותר מ 400יעלה על 

שנים( ובגין פרשיות  5 -)כ לאור העובדה כי נדרשות חקירות כלכליות המתייחסות לתקופה של שנים רבות

שעות. יחד עם זאת, ולאחר בחינה של  150רבות, סבור בעל התפקיד כי מכסת השעות שתידרש עולה על 

היועץ הכלכלי המכהן בתיק זה( לא עלה בידי בעל התפקיד לקבל הצעה ראויה בסכום נמוך )אלטרנטיבות 

 בוקשת במסגרת בקשה זו.מהתקרה המרבית, למעט מהגורם שההתקשרות עימו מ
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לצורך ייצוג בעל התפקיד )לרבות ביחד עם בעל התפקיד( בתביעות שיוגשו עו"ד רם ז'אן להתקשר עם  (ג)

בעקבות החקירות, ככל שתגובש מסקנה כי יש מקום להגיש תביעות וככל שבית המשפט הנכבד יאשר 

  .התפקידלהגיש תביעות, וזאת לפי שיקול דעת בעל התפקיד ועל חשבון בעל 

עסקת הבקשה לאישור "התביעה הנגזרת" )יובהר ויודגש, כי סעד זה אינו מתייחס לתביעה בעניין  

שביחס אליה ימונה עו"ד רם ז'אן בלבד, הכל בהתאם או תביעה דומה לה, , (עסקת "אינרז"ו"פלוישט" 

 בתיק.  8במסגרת בקשה מס' על ידי בית המשפט הנכבד ניתנו כבר להחלטות ש

בצירוף מע"מ )מסכום  15%אושר לבעל התפקיד שכר טרחה בשיעור של  32בקשה מס'  רתבמסג 

התמורות שיתקבלו בגין התביעות )ככל שיוגשו(, בניכוי הסכומים שישולמו לבעל התפקיד ולצוותו עבור 

החקירות(. בהתאם, מובהר כי שכר הטרחה שיוסכם בין בעל התפקיד לבין עו"ד רם ז'אן לצורך ייצוג 

מדובר על  ולאיעות כלול בתוך שכר הטרחה שאושר לבעל התפקיד, והוא ישולם על ידי בעל התפקיד, בתב

 תשלום נוסף מעבר לשכר הטרחה שאושר לבעל התפקיד. 

 : ואלו נימוקי הבקשה

 מונה בעל התפקיד כמפרק זמני לחברה. 23.03.2014ביום  .1

אישר בית המשפט הנכבד הסדר נושים לחברה, במסגרת מכירת "השלד בורסאי", והחל  19.10.2014ביום  .2

 )מועד הכניסה לתוקף של הסדר הנושים(, משמש בעל התפקיד כנאמן הסדר הנושים.  13.11.2014מיום 

פי -שימור זכויות החברה עלכפי שפורט בדוחות הקודמים, בסמוך למועד מינויו פעל בעל התפקיד לצורך  .3

"(, ובכלל פוליסת הביטוחמיליון דולר )להלן: " 15,000,000פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בסך 

זה בעל התפקיד גיבש והגיש לחברת הביטוח )מחמת זהירות ומבלי לוותר על כל טענה(, הודעה ראשונית 

 . 1כנספח מצורף "(, אשר עותק ממנה Claimומפורטת של הודעת תביעה )"

בנוסף, עוד בטרם הושלם הסדר הנושים אישר בית המשפט הנכבד להעניק לבעל התפקיד סמכויות לצורך  .4

 (. 15)בקשה מס'  07.09.2014זימון וניהול חקירות נושאי משרה וצדדים שלישיים, החלטה מיום 

יצוע החקירות כאמור, במסגרת הפעולות שבוצעו על ידי בעל התפקיד, עובר ולאחר הענקת הסמכות לב .5

עלו כבר תהיות לגבי התנהלות נושאי משרה בחברה ו/או צדדים קשורים בקשר עם זכויות ונכסי החברה 

)ספקים, נציגי חברת האם שלה וצדדים שלישיים שהתקשרו עם החברה, במישרין ו/או בעקיפין(, ובכלל 

בנסיבות אלו, ובהתחשב בעובדה כי לעיל(.  1נספח ) Claim -זה סוגיות שונות שפורטו עוד בהודעת ה

 15,000,000נושאי המשרה והדירקטורים בחברה היו מבוטחים בפוליסת ביטוח נושאי משרה בסכום של 

דולר, מתחייב למצות חקירות על מנת לגבש מסקנה האם יש מקום להגשת תביעות, כאשר מובן כי ככל 

 ט הנכבד בקשה לאישור הגשת תביעות.  שתגובש מסקנה כי יש מקום להגשת תביעות תוגש לבית המשפ
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סוגיה זו עמדה גם בפני נושי החברה, אשר במסגרת הסדר הנושים אישרו, בין היתר, כי לא יינתן פטור  .6

מתביעות וכי בעל התפקיד יפעל לצורך ביצוע חקירות ומיצוי תביעות, ככל שיתברר שקיימות. לצורך כך, 

הוצאות ושכר טרחה לביצוע חקירות  וללא כל הסתייגויות, אישרו הנושים בכל אסיפות הנושים, פה אחד

 להסדר הנושים(.  1ומיצוי תביעות )נספח 

כמנהל מיוחד ימונה ( שעו"ד רם ז'אן 8יוזכר, כי בין לבין בית המשפט הנכבד הורה )במסגרת בקשה מס'  .7

או "אינרז"(, תביעה בעניין הבקשה לאישור "התביעה הנגזרת" )עסקת "פלוישט" ועסקת לצורך הגשת 

על ידי עו"ד רם ינוהלו שלחקירות ו/או לתביעות בעניינים אלו,  אינה נוגעתתביעה דומה לה, ובקשה זו 

 . לחקירות ו/או לתביעות נשוא בקשה זו וללא קשר, ז'אן בנפרד

(, אושרו, בין היתר, תשלומים לצורך ביצוע 32)בקשה מס'  25.01.2015בית המשפט הנכבד מיום  תבהחלט .8

 חקירות ומיצוי תביעות, כדלקמן: 

ש"ח  750פי תעריף לשעה של -שעות לצורך ביצוע חקירות על ידי בעל התפקיד וצוותו, על 500עד   .8.1

ש"ח בצירוף מע"מ לצוותו של בעל התפקיד, כאשר הסכומים  500 -בצירוף מע"מ לבעל התפקיד ו

 שישולמו בגין החקירות יקוזזו מתוך הסכומים שבעל התפקיד יהיה זכאי לקבל בגין התביעות. 

ש"ח בצירוף מע"מ  400פי תעריף לשעה של -, עלכלכלייםשעות לחוקרים ו/או יועצים  150ד ע .8.2

 ש"ח בצירוף מע"מ לשכיר.  200 -לשותף ו

בצירוף מע"מ בגין תמורות שיתקבלו בקופת ההסדר בגין תביעות, כאשר במקום בו הליכים  15% .8.3

, נוספיםאחרים ו/או ידי עורכי דין  משפטיים אלו לא יינקטו על ידי בעל התפקיד לבדו, אלא על

 התשלום לעורכי הדין האחרים ו/או הנוספים יופחת מתוך שכר טרחת בעל התפקיד(.

 : הסעד המבוקש בסעיף קטן "א" ברישא של בקשה זו .9

 .את עו"ד רם ז'אן כחלק מצוות החקירהבעל התפקיד רשאי להעסיק  .9.1

המבוקשת המכסה , וש"ח לשעה בצירוף מע"מ( 500התעריף המבוקש תואם את הסכום שאושר ) .9.2

 שעות( נמוכה מזו אשר אושרה.  100)עד 

מדובר על תשלום  ולאשעות(,  500עלות זו כלולה במכסה הכוללת שאושרה לבעל התפקיד )עד  .9.3

, ולמעשה תשלום זה הינו "על חשבון" שכר הטרחה שכבר אושר נוסף מעבר למכסה שאושרה

 .של צוות בעל התפקיד, שהינו נמוך מזה שאושר לבעל התפקיד עצמו(לבעל התפקיד )תעריף 

שעות לבעל התפקיד וצוותו, בעל התפקיד  500מכסה של כאמור יצוין, כי חרף העובדה שאושרה  .9.4

   שעות.  400-350השעות הנ"ל( לא יעלה על  100 כוללסבור, כי היקף השעות הנדרש )
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 : של בקשה זו" ברישא בהסעד המבוקש בסעיף קטן " .10

 בעל התפקיד רשאי להעסיק יועץ כלכלי. .10.1

ש"ח בצירוף מע"מ )שכיר( עד  200 -ש"ח בצירוף מע"מ )שותף( ו 400התעריף שאושר הינו כאמור  .10.2

 ש"ח בצירוף מע"מ.  60,000 -שעות, כלומר לא יותר מ 150למכסה של 

חלטה אם קיימות עילות תביעה, נדרשות לצורך בחינת היבטים כלכליים הנדרשים לחקירות וה .10.3

שנים( ובגין פרשיות רבות,  5 -כאמור חקירות כלכליות המתייחסות לתקופה של שנים רבות )כ

 לעיל(.  1נספח ) Claim -כפי שעולה גם מהודעת ה

בחינה ולאחר שעות,  150בנסיבות אלו, סבור בעל התפקיד כי מכסת השעות שתידרש עולה על  .10.4

היועץ הכלכלי המכהן בתיק זה( לא עלה בידי בעל התפקיד לקבל הצעה ראויה )אלטרנטיבות של 

 בוקשת במסגרת בקשה זו.בסכום נמוך מהתקרה המרבית, למעט מהגורם שההתקשרות עימו מ

משרד הייעוץ הכלכלי שההתקשרות עימו מבוקשת מתמחה בתחום חדלות הפירעון, והעבודה  .10.5

גם מונה לאחרונה על ידי בית אשר , תבוצע באופן צמוד על ידי מנכ"ל החברה, מר שרון זאורבך

 . 1999-ט"תשנ ,לחוק החברות 350פי סעיף -עללבחינת הסדר החוב כמומחה  (בתיק אחר)המשפט 

לא חוות דעת, ובכלל זה בחינות כלכליות של החקירות הנדרשות, הוע ביצהעלות הכוללת לצורך  .10.6

 ., סכום נמוך מהתקרה המקסימלית שאושרה בגין רכיב זהש"ח בצירוף מע"מ 50,000תעלה על 

 : " ברישא של בקשה זוגהסעד המבוקש בסעיף קטן " .11

 בעל התפקיד רשאי להעסיק עורכי דין אחרים ו/או נוספים לצורך ניהול הליכים משפטיים.  .11.1

כפי שהובהר לעיל, שכר הטרחה שיוסכם בין בעל התפקיד לבין עו"ד רם ז'אן לצורך ייצוג   .11.2

בתוך שכר הטרחה  כלולבתביעות, ככל שיוחלט להגיש תביעות וככל שיאושר להגיש תביעות, 

מדובר על תשלום נוסף מעבר לשכר  ולאשאושר לבעל התפקיד, והוא ישולם על ידי בעל התפקיד, 

 הטרחה שאושר לבעל התפקיד. 

 

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 
 הנושיםנאמן להסדר 
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 1נספח 

 
  



 בע"מאינוונטק סנטראל מלונות 

 (זמני)בפירוק 

 מפרק זמני     עו"ד עדי פיגל, 

 (, רמת גן11קומה  - 1)מגדל ב.ס.ר  2מדרך בן גוריון 

:טלפון  

:פקסימיליה  

30-8880151 

30-8880155 

    
 

 

2312במרץ  28  

 :לכבוד

 (General Insurance Divisionמחלקת התביעות )

 מחברה לביטוח בע"הפניקס 

  35דרך השלום 

 גבעתיים 

 (info@fnx.co.ilובדוא"ל  )במסירה ביד

 :העתק

 עו"ד בקי כהן

  לידרים יועצים לניהול סיכונים בע"מ

 (22קומה  -מגדל משה אביב ) 7רחוב ז'בוטינסקי 

 רמת גן

 (35-3733572ובפקס )במסירה ביד 

  

  : ולכבוד

 "(החברה)בפירוק זמני( )להלן: " ק סנטראל מלונות בע"מאינוונט

, CEE Hotel Holdings B.Vלרבות: , החברות שהוחזקו ו/או מוחזקות על ידי החברה )להלן: "החברות המוחזקות"(

 .Central Capital 2006 LLC ,Marcali KFT ,Atif Kft ,Nador Palace Kft ,Adria Palace KFTבע"מ,  2313אינוונטק ניהול 

 (Outside Directorship)לרבות  2324-2337בשנים החברה של ונושאי משרה הנהלה , דירקטוריוןחברי 

  (Outside Directorship )לרבות 2324-2337בשנים החברות המוחזקות של ונושאי משרה הנהלה , חברי דירקטוריון

 

 שלום רב, 

 

 כים משפטייםנקיטת הליבדבר התראה  -הודעה על מקרי ביטוח הנדון: 

 

מתכבד לפנות אליכם ולמסור לכם תביעה  י, הרינ1, כמפרק זמני של החברה )להלן: "המפרק"(ימתוקף תפקיד

(Claimבקשר עם עילות תביעה המכוסות על )- :פי פוליסות ביטוח לחבות דירקטורים ונושאי משרה )להלן

, וזאת כמפורט בהרחבה להלן 2מבטחת"("(, שהוצאו על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ההפוליסה"

 ( )להלן: "ההודעה"(. Claimבגוף התביעה )

 

פי הפוליסה, -בהתאם לתביעה נדרשת המבטחת לשלם למפרק סכום השווה למלוא היקף הכיסוי הביטוחי על

 דולר ארה"ב )להלן: "דולר"(.  23,333,333קרי סך של 

                                                 
על מינויו של  29052-32-12אביב )כבוד השופט איתן אורנשטיין( במסגרת תיק פר"ק -הורה בית המשפט המחוזי בתל 20.30.2312ביום  1

 .2כנספח טה מצורף בזאת (. עותק ההחל24.35.2324מינוי שנכנס לתוקף ביום עו"ד עדי פיגל כמפרק זמני )

, וחרף פניות שנעשו לנושאי המשרה שהיו ימים בלבד ועד כה 5בהקשר זה מן הראוי לציין, כי מינוי המפרק נכנס לתוקף כאמור לפני  2

של  בחברה עובר למינוי המפרק הזמני, כמו גם לסוכנות הביטוח )לידרים יועצים לניהול סיכונים בע"מ(, טרם הועבר למפרק עותק מלא

 -; ו100311039201331191;  100311039201338928פי המידע שנמסר למפרק נודע עד כה על קיומן של פוליסות מספר: -כל הפוליסות, ועל

110311039201338928. 

mailto:info@fnx.co.il
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פי הפוליסה )לרבות אך לא רק בקשר עם -י הקיימת עלמובהר, כי אין בהודעה זו כדי לגרוע מזכות כלשה .1

 . 3פי דין-( ו0או עלואשר טרם הגיע מועד סיומן הקבועות בפוליסה ת הגילויותקופ

זו למבטחת ו0או בדברים שאינם נכללים בהודעה זו למבטחת כדי לגרוע ו0או ראשונית בנוסף, אין בהודעה  .2

כלפי  )א(וענין בקשר עם כל עילה ו0או דרישה ו0או תביעה: למצות ו0או להוות הודאה ו0או ויתור לכל דבר 

פי הפוליסה בגין החבות שלהם לנזקים שנגרמו )לרבות סכומי -גורמים אשר אחריותם מכוסה על

כלפי גורמים אשר  (ב)פי הפוליסה(; -השתתפות עצמית ו0או סכומים העולים על הכיסוי הביטוחי על

זאת בין בקשר לעילות התביעה נשוא הודעה זו ובין בקשר לעילות פי הפוליסה, ו-אחריותם לא מכוסה על

 תביעה אחרות שאינן נזכרות בהודעה זו. 

לנושיה )בהערכה שמרנית( החברה הינה חברה חדלת פירעון. יתרת חובותיה של החברה כפי שיורחב להלן,  .0

)בין אלו המוחזקים על חברה המיליון ש"ח וברור לחלוטין כי לא יהיה בנכסי  09על ( נכון למועד זה)עולה 

( כדי לפרוע חובות החברות המוחזקותבאמצעות החברה ישירות ובין אלו המוחזקים על ידי החברה ידי 

של החברה  הלנושישנגרם ויגרם לנזק הישיר  מעברהממשיכים לשאת הפרשי הצמדה ו0או ריבית וכי  אלו

 עולים יחדיו על היקף הכיסויבעלי מניות( ש נוספים למשתתפים נוספים )כוללנגרמו נזקים כבדים כאמור 

 . "(הנושים)להלן, ביחד ולחוד: "

, וחברי ההנהלה של החברה והחברות המוחזקות( נושאי המשרה, הדירקטוריםגם ובהם החברה )קברניטי  .2

נקלעה לחדלות פירעון זו עקב רשלנות ו0או חוסר זהירות ו0או חוסר שהחברה הם האחראים הישירים לכך 

יות ו0או חוסר הבנה ו0או חוסר פקוח, וכתוצאה מכך הם גם האחראים הישירים לנזקים הכבדים מקצוע

 . החברהולנושים של לחברה שנגרמו 

בשלב זה, לא ניתן עדיין לחשב באופן מדויק את סך הנזקים שנגרמו עקב מעשיהם ומחדליהם של נושאי  .8

שאחריותם "( נושאי המשרהראו להלן: ")כולם, ביחד ולחוד, יקוהדירקטורים , חברי ההנהלה המשרה

לנושים החברה נזקים עולים באופן משמעותי על סך חובות כי הפי הפוליסה, אך כבר עתה ברור -מכוסה על

 פי הפוליסה.-ועולים באופן משמעותי גם על גבולות האחריות של נושאי המשרה על

"( עד אשר הקבוצההחברה והחברות המוחזקות )להלן: "במהלך השנים שחלפו התערער הבסיס היציב של  .9

נושאי המשרה, שנעשו על ידי , וזאת עקב מעשים ומחדלים רשלנים להליכי חדלות פירעוןהגיעה החברה 

 . שהיו יכולות להקטין את הנזקים לנושים אי נקיטת פעולות מתחייבות (אך לא רק)רבות ל

פי הפוליסה היו אמונים על ניהול תקין של החברה בפרט והקבוצה -נושאי המשרה שאחריותם מכוסה על .8

ידים ו0או בכלל )כולל האופן שבו החברה הפעילה את כוחה כבעלת מניות, במישרין ו0או בעקיפין, בתאג

 בנכסים בהן החזיקה(. 

                                                 
עה עד למעלה מהצורך )ומבלי שיהיה בכך כדי למצות( יצוין, כי טענות של חברות ביטוח בדבר העדר כיסוי ביטוחי עקב אי מסירת הוד 3

על ידי בתי המשפט, כאשר במסגרת אותם פסקי דין נקבע,  נדחו בעברכבר  "Claims Made"למועד שהיה נקוב בפוליסת ביטוח מסוג 

בין היתר, כי טענה מעין זו של חברת ביטוח אינה יכולה לפטור אותה מאחריותה, לרבות )אך לא רק( לאור העובדה שטענה זו מהווה 

. וראו למשל: פסק הדין שניתן על ידי השופטים גולדברג, 1511-יפה של הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"אניסיון פסול ואסור לעק

)פורסם בנבו(; החלטה שניתנה על ידי  ליאו גולדברג נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' 1928050, 1252050ארבל ודיאמנט במסגרת ע"א 

)פורסם בנבו(; החלטה  איילון חברה לביטוח בע"מ נ' גלצנר חיים ואח'( 5831031)בש"א  1111055השופטת צפורה ברון במסגרת ת.א. 

 בע"מ ואח' 9551מעוז בע"מ חברה לביטוח נ' בשור מיגון אבטחה ואחזקה  52953033שניתנה על ידי השופט עדי אזר ז"ל במסגרת ת.א. 

)פורסם בנבו(;  שמואל בורנשטיין ואח' נ' נעמי קפלן ואח' 9505053)פורסם בנבו(; פסק הדין שניתן על ידי השופט דן ארבל במסגרת ת.א. 

 ;)פורסם בנבו( קובה מאיר נ' עו"ד ישראל ויסבלט ואח' 99815052פסק הדין שניתן על ידי השופטת שושנה אלמגור במסגרת ת.א. 

נחושתן תעשיות מעליות בע"מ  הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' 1513031החלטה שניתנה על ידי השופט ע. חבש במסגרת בש"א 

 .)פורסם בנבו( ואח'
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מדיניות  -פי הפוליסה היו אמונים, בין היתר, על -בהתאם, אותם נושאי המשרה שאחריותם מכוסה על .1

הניהול והניהול השוטף של החברה בפרט ושל הקבוצה בכלל, דיווחים שנעשו לציבור )כולל דוחות כספיים 

 . יגרמוונגרמו שאחראים ישירות לנזקים הכבדים  שנחתמו על ידי נושאי המשרה ופורסמו במגנ"א( והם

בחינה של המידע והמסמכים שנעשתה על ידי המפרק, מעלה כבר בשלב זה ממצאים קשים לגבי מחדלים  .5

 .פי הפוליסה-ובהם נושאי המשרה שאחריותם מכוסה עלומעשים של קברניטי הקבוצה, 

שנים ללא מדיניות אשראי, ניהול וניהול החברה התנהלה )ואפשרה גם לחברות אחרות בקבוצה( במשך  .13

במיוחד בשים לב לאופי הפעילות ואופן ניהול ההשקעות שבוצעו  סיכונים ראויה המתאימה לקבוצה, וזאת

)כולל הרישומים החשבונאיים בגין אותן השקעות( ולאשראי אותו נטלה הקבוצה בדרכים שונות כדי לממן 

והפיקוח על אותן השקעות, וכל זאת מבלי לבחון, לנהל וליישם את אותה פעילות והשקעות ולאופן הביצוע 

 כראוי את ההשלכות שיש להתנהלות הרסנית זו על עסקיה. 

במצב זה נוצרה לחברה תלות כמעט מוחלטת בגורמים אחרים וגם כאשר לא התקבל מידע מתחייב ו0או  .11

בצעדים המתחייבים על מנת  התקבלו החלטות שפגעו באופן חמור בזכויות החברה לא נקטו נושאי המשרה

 למנוע את הנזקים שנגרמו בסופו של יום. 

במיוחד אמורים הדברים לאור התנהלות החברה במהלך השנה האחרונה שעה שהחברה המשיכה להתנהל  .12

ובמהלך תקופה קצרה ממצבה הפיננסי וך התעלמות של נושאי המשרה תכחברה סולבנטית לכל דבר ועניין, 

תשלומים כאשר ביצוע העדפות נושים פסולות ואסורות(,  יחסית קופת החברה רוקנה כמעט לחלוטין )תוך

החברה שווי נכסי ופחת הולמו וכתוצאה מכך שלצורך הגנה ושמירה על נכסים של הקבוצה לא התחייבו ש

 קושי ניכר במימושם במסגרת הליכי חדלות הפירעון, נזקים אשר נושאי המשרה אחראים להם.     נוצר ו

לקוי, לא נעשתה הפרדה ראויה ונדרשת בין האינטרסים של בעל השליטה  היהבקבוצה הממשל התאגידי  .10

 לבין טובת החברה. ו0או נושאי משרה בה בה 

הפעילה את כוחה כבעלת מניות, במישרין ו0או החברה )כולל האופן בו והקבוצה בכלל בפרט החברה  .12

או , אלא לטובת בעל השליטה בה ו0החברהבעקיפין, בתאגידים בהן החזיקה( התנהלו לפרקים שלא לטובת 

שרה היו אמורים מניסיון לגבש עסקאות שנושאי ב - , ובכלל זה(משרהלרבות נושאי ) גורמים אחרים

לכאורה התברר בדיעבד כי אותה עסקה תמוהה שניתנה לבצע החברה )להפיק טובת הנאה אישית מהם 

גם בהענקת טובת הנאה אישית לדירקטור לכאורה היתה כרוכה , "מבנה רב", עסקת 2310בחודש נובמבר 

 ;(כלל גולה ולא דווחנושא זה לא לכאורה וזאת למרות ש)ולעורך הדין שייצג את החברה רן בר תקווה 

בביצוע פעולות והתקשרויות עם גורמים שונים אשר לבעל השליטה  ;בתשלומים ששולמו לבעל השליטה

"מבנה רב"; עסקת ההלוואה היה אינטרס בהתקשרות עימם )כמו למשל: עסקת ו0או לנושאי המשרה 

נעשו ללא פיקוח וקיום הליכים  פעולות ועסקאות שונותש כל זאת תוךו - (שניתנה ליולי עופר ז"ל; ועוד

שניתן לראות כפי כדין )ודיווח ואף ללא אישור החברה נדרשים על ידי נושאי המשרה ודירקטורים של 

רשות ניירות ערך ביחס לעסקת בהחלטה שניתנה בהליך האכיפה המנהלי שננקט על ידי למשל גם 

 (. ההלוואה ליולי עופר ז"ל

שאי המשרה מיליוני ש"ח והשקיעה אותם באופן רשלני, ובכלל זה נועשרות נטלה מימון בהיקף של החברה  .18

  הושקעו אותם כספים.החברה בחברות המוחזקות בהן נמנעו מהפעלת כוחה של 

החברה לא הפעילה את כוחה על מנת לגבות )לא במועד ולא לאחר מכן( תשלומים כפי שגם יפורט להלן,  .19

ן באופן רשלני, תוך סיכוגם הועמדו שאשר ניתנו על ידה לגורמים שונים )לרבות לבעל השליטה בה דאז(, 

 ממשי )שהתממש( של כספי החברה וללא העמדת בטוחות ראויות ונאותות שיבטיחו את החזר הכספים.
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בדוחות שפורסמו על ידה במגנ"א, ובמיוחד בדוחות כספיים תקופתיים, לא החברה דיווחים שנעשו על ידי  .18

)במישרין רה החבמצבה הכספי של החברה, שווי נכסים שהחזיקה לשיקפו נאמנה את מצב הדברים בקשר 

 . ו0או בעקיפין( ואשר נכללו בדוחות הכספיים התקופתיים, ועוד

בהחלטה שניתנה בהליך לא ביצעה גילוי מתחייב בדוחות שלה )כמו למשל בענין האמור  החברהבכלל זה,  .11

 ( וביחס לנכסים שהוחזקו על ידה. שיפורט להלןרשות ניירות המנהלי שננקט על ידי 

קיים סירוב להשיב הלוואה כי לאחר המועד בו נודע ננסי הבעייתי, ובמיוחד התעלמה ממצבה הפיהחברה  .15

משל לבעל השליטה, ובמהלך תקופה ממושכת התנהלה החברה על ידה שניתנה בסכום משמעותי ביותר 

שהוביל בסופו דבר למשא ומתן עם הנושים וסירוב להיכנס היה מדובר בתאגיד סולבנטי, תוך דחיית הקץ 

  פירעון.של דבר להליכי חדלות 

מן העמדה על ליקוי המאורות של נושאי המשרה הדירקטורים בקשר עם כך ניתן ללמוד, בין היתר,  .23

להכיר בעובדה כי היא אינה חברה סולבנטית ולשלם למחזיקי  2310הנחרצת של החברה בחודש דצמבר 

ה החברה דיווח , כאשר בחלוף כשבועיים ימים בלבד פרסמ2310האג"ח שלה את הריבית בגין חודש דצמבר 

חודשים בלבד שילמה  0 -משך תקופה של כת עבמגנ"א לפיו היא מודיעה על עצירת תשלומים, וכל זאת 

כדי שבמהלך אלף ש"ח בלבד בקופתה ותוך  88 -החברה לנושים שונים קרוב למיליון ש"ח, תוך הותרת כ

לשלם תשלום מרכזי וחשוב נמנעה תקופה זו החברה שילמה מאות אלפי ש"ח לעורכי דין וגורמים נוספים ו

 . "(Nadorביותר שהיה עליה לשלם על מנת להגן על נכס מרכזי שלה )נכס "

ריקון קופת החברה משל המדובר היה בחברה סולבנטית לצד החברה נטילת הלוואות בסכומי עתק על ידי  .21

ם, מהווים התנהלות ולצד ביצוע וניהול השקעות באופן רשלני וללא פיקוח וניהול מינימליים מתחייבי

במימון דק, תוך נטילת החברה רשלנית ובלתי אחראית של נושאי המשרה ועולים עד כדי ניהול עסקיה של 

 לפרוע את חובותיה לנושים.החברה באשר ליכולתה של )שהתממשו( סיכונים בלתי סבירים 

גורם אחר(, למצות את ובין באמצעות כל בעצמו , לאור האמור לעיל ולהלן, בכוונת המפרק )בין בהתאם .22

במסגרת הודעה זו לשלם למפרק את המבטחת נדרשת עילות התביעה כלפי הגורמים הרלבנטיים, ובכלל זה 

דולר ארה"ב, וזאת  18,333,333פי הפוליסה, קרי סך של -מלוא היקף הכיסוי הביטוחי לנושאי המשרה על

 מחדלים. על מנת להיפרע בגין הנזקים שנגרמו לנושים עקב אותם מעשים ו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ולמען שלמות התמונה, יפורטו במסגרת הודעה זו להלן עיקרי הדברים בקשר  .20

עובר להליכי חדלות הפירעון וכן נושאים שונים אשר פורטו לעיל, כאשר החברה והקבוצה עם מצבה של 

כדי לגרוע ו0או לוותר על  מובהר כבר עתה כי אין במה שנאמר בהודעה זו ו0או במה שלא נאמר בהודעה זו

פי הפוליסה( -כל עילה ו0או זכות ו0או טענה ו0או דרישה ו0או תביעה העומדת ו0או שתעמוד )לרבות על

 . נושיםהלמפרק ו0או למי מבין 

הנפיקה לציבור את אגרות חוב )סדרה א'(. בשנת  2313החברה, הינה חברה ציבורית, אשר בחודש מרץ  .22

"( את השליטה בחברה. בהתאם לדיווחים חברת האם)להלן: " .Central European Estates N.Vרכשה  2335

שפורסמו על ידי החברה במערכת המגנ"א: מאז השלמת רכישת השליטה בחברה על ידי חברת האם ועד 

 עלהפפעלה החברה בתחום המלונות שהיווה את תחום הפעילות הבלעדי שלה; החברה  2312לחודש מאי 

בבעלותה בייזום, בניה ופיתוח של הזדמנויות עסקיות בתחום המלונאות במרכז ובמזרח  באמצעות חברה

 שלה.חברת האם כי לא תעמוד בתשלומי הפירעון למחזיקי אגרות החוב כבר הודיעה  2312אירופה. בשנת 

חברת )מו גם במצבה של בעלת השליטה בה כעל רקע ההתדרדרות ההולכת ונמשכת במצבה של החברה,  .28

אגרות החוב של החברה לצורך הצגת מצב עסקי זומנה אסיפה של מחזיקי  38.32.2310ביום עוד  - (האם

, ובשלב זה החברה, תוך התייחסות ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

החברה סירבה במשך חודשים לשתף  .מונה ב"כ לנאמן לצורך בחינה והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב
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כ הנאמן "פעולה ואף טענה לדוגמא כי היא לא צריכה לבזבז כסף על צילום חומרים והעברת חומרים לב

שהתקיימה ביום של החברה באסיפת מחזיקי אגרות החוב  .ח מאחר ומצבה מצוין"מחזיקי האגו

גם נציגות למחזיקי אגרות החוב לצורך בדיקת האפשרות לגבש הצעת הסדר עם החברה  מונתה 30.38.2310

ו0או בעל השליטה, בדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע, ככל שיוצע, 

 לרבות חלופת הפירוק ובדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית. 

 תקופה נושאי המשרה פעלו באופן רשלני ובלתי מתקבל על הדעת כאמור לעיל, ובכלל זהבמהלך כל אותה  .29

 : (בכך כדי למצות מבלי שיהיה)

החברה התעלמה תקופה ארוכה מן העובדה כי אינה סולבנטית וכי אין ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה  .28

  ;כלפי הנושים

  ;וטענה שאין בכך כל צורך 2310בחודש יולי  התנגדה למינוי נציגות למחזיקי האג"חאף החברה  .21

  ;(2310לחוק החברות )בחודש דצמבר  11פי תיקון -החברה התנגדה בתחילה למינוי מומחה על .25

חברה הינה וטענה בתוקף כי בחודשים שקדמו להליך הפירוק החברה המשיכה ושילמה מיליוני ש"ח  .03

  ;יה אלא גם "לייצר" עודף לבעלי המניות שלהסולבנטית שיש ביכולתה לא רק לעמוד בהתחייבויות לנוש

ה ו0או שנועדו לכאורה לשרת אינטרסים של בעלת השליטה בהחברה פעלה על מנת לבצע עסקאות תמוהות  .01

  ;(18.11.2310עסקת "מבנה רב" שדיווח ביחס אליה פורסם במגנ"א ביום  כך למשלו)נושאי המשרה בה 

החברה דחתה את פניות הנושים לגיבוש מתווה מבעוד מועד בכלל ומתווה ראוי בפרט אשר יאפשר להקטין  .02

ו )בתחילה התנגדה החברה באופן נחרץ ובהמשך גם כאשר עוד היה ניתן להקטין את את הנזקים שנגרמ

התנגדה החברה על בסיס דרישות פסולות ולא ראויות כגון בקשה לקבלת "פטור" לנושאי המשרה או  הנזק

  ;(תשלום "חובות עבר" לנושאי המשרה

רוכים בהם שבה וטענה באופן )לאחר חודשים א 12.31.2312החברה רוקנה את קופת החברה עד שביום  .00

 ( דיווחה החברה במגנ"א על עצירת תשלומים; 2310נחרץ כי היא חברה סולבנטית, כולל בחודש דצמבר 

( ביצעה החברה העדפות 2312עצירת התשלומים )בחודש ינואר סמוך למועד בבדיעבד התברר כי אפילו  .02

  ;ש"ח בגין חובות עברנושים, ובכלל זה שילמה לעורכי הדין שלה עצמה מאות אלפי 

החברה הגדילה לעשות שעה שגם לאחר שדיווחה על עצירת התשלומים המשיכה החברה לשלם תשלומים  .08

בסך של מאות אלפי ש"ח, תוך ריקון קופת החברה כמעט לחלוטין, ובכלל זה תשלומים שחל איסור מוחלט 

  ;ין שונים(לשלם אותם בהתחשב במצבה של החברה )כולל עשרות אלפי ש"ח לעורכי ד

שלצד ריקון קופת החברה כמעט לחלוטין כאמור היא בחרה שלא לשלם החברה הגדילה עוד לעשות שעה  .09

" ועקב כך נוצר סיכון ממשי לאובדן נכס זה וכן פגיעה משמעותית Nadorאת תשלום הריבית בגין נכס "

  ;בשווי נכס זה

כיפה מנהלי שננקט על ידי רשות ניירות החברה פעלה על מנת לגבש פשרה פסולה ובלתי ראויה בהליך א .08

ערך, וזאת תוך חיוב החברה בסכומי עתק )גבוהים משמעותית מאלו שהוטלו על נושאי משרה שהיו 

אחראים לאותם מחדלים(, לרבות מאות אלפי ש"ח ששולמו על ידי החברה לשני משרדי עורכי דין עבור 

  ;טיפול זה

ון יולי עופר ז"ל ינוהל באופן שאינו שגוי )עובדתית( ואינו לקוי החברה לא פעלה על מנת שהתביעה נגד עיזב .01

הועברו לחברה משך תקופה ממושכת על ידי הנאמן למחזיקי שוזאת חרף התראות והבהרות )משפטית(, 

 (18.31.2335דיווח מיום )א "יווחים שבוצעו על ידי החברה במגנפי ד-על :לדוגמאכך . כ"אגרות החוב וב

; עיון בהסכם %4ל ש בצירוף מרווח Euriborריבית שנתית ושאת נל "ההלוואה שניתנה ליולי עופר ז

וחרף זאת, ; בצירוף מרווח Euriborריבית שנתית את נושההלוואה עצמו מלמד כי מצוין בו שההלוואה 
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לא ל Euriborריבית שנתית חושב סכום ההלוואה לפי ל "בכתב התביעה שהוגש כלפי עיזבון יולי עופר ז

וחרים יותר של החברה, בניגוד לדיווחים קודמים וללא הסבר לשינוי, מופיעה וגם בדיווחים מא) מרווח

ייבו חבנוסף עלה, כי רשויות המס בהונגריה  ;בלבד ללא מרווח Euriborריבית שנתית ההלוואה כנושאת 

 (ל"שהוחזק על ידי החברה שהעמידה את ההלוואה הנמלון מרידיאן במסגרת מכירת )את החברה לשלם 

וחרף זאת  (ל"יולי עופר ז)גין אותה הלוואה שהועמדה לבעל השליטה ב אלף יורו 008 -כסכום בקנס 

ויודגש, המדובר בסכומים נכבדים שלא נתבעו על ידי החברה למרות שהיה  .החברה לא תבעה סכומים אלו

 לתבוע אותם. כ "ח וב"על ידי הנאמן למחזיקי האגריך להיות ברור לה ולמרות שהחברה נדרשה צזה 

על ליקוי המאורות המוחלט בניהול תביעת העיזבון ניתן ללמוד לדוגמא מן המידע שהתברר לראשונה עם  .05

ניתנה על ידי בית  23.32.2312וד ביום התברר כי ע. בשלב זה (22.30.2312)ביום כניסתו של המפרק לתפקיד 

, וזאת תוך 31.32.2312עד ליום ש"ח  133,333המשפט הדן בתביעת העיזבון החלטה על הפקדת ערובה בסך 

על אותו בקופת החברה להותיר להפקיד סכום זה ו0או שבמהלך כל אותה תקופה שחלפה החברה לא דאגה 

החברה בעצמה כאחד הנכסים המרכזיים שלה, ותוך מנת למנוע את מחיקת התביעה שהוגדרה על ידי 

שבמהלך אותה תקופה )עובר להגשת הליכי חדלות הפירעון( שולמו מקופת החברה לגורמים שונים )בעיקר 

 ש"ח.  233,333 -משרדי עורכי דין של החברה( למעלה מ

 (שהתממש) החברהשל מור חאחריות נושאי המשרה להעמדת ההלוואה באופן רשלני ולקוי תוך סיכון לגבי  .23

דיווחים השגויים והמטעים ולנזק שנגרם גם עקב הליך האכיפה המנהלי שננקט על ידי רשות ניירות לוכן 

מצורפת ואשר  30.32.2312א ביום "ל ידי החברה במגנערך ראו בהרחבה גם בהחלטה שניתנה ופורסמה ע

 מנה. מבלתי נפרד מהווה חלק להודעה זו ו 2כנספח 

יכה החברה לרוקן המשגם לאחר שקופת החברה רוקנה כמעט לחלוטין וננקטו כלפיה הליכי חדלות פירעון  .21

)כולל קופת החברה כמעט לחלוטין, בעיקר לצורך תשלום לעורכי דין על מנת לעכב את הליכי הפירוק את 

ובכך נגרמו נזקים כבדים נוספים הן בשל העיכוב תוך הגשת תגובות ותצהירים שקריים לבית המשפט( 

תוצאה כנזק חמור במיוחד ) בהליכי המימוש והן בשל הותרת "אדמה חרוכה" בחברה עם קופה מרוקנת

שכן עקב  "Nador"אורה לנכס נגרם לכתצהירים כוזבים תגובות ומעיכוב הליכי חדלות הפירעון באמצעות 

העיכוב מונה המפרק הזמני שבוע ימים בלבד לפני המועד האחרון שניתן על ידי הבנק לצורך תשלום 

וכתוצאה מהפרה זו של הסכם  החברה במשך חודשים ארוכיםהריביות שבפיגור שלא שולמו על ידי 

 ;(ההלוואה עשוי נכס זה לרדת לטמיון

בקשר עם פעולות ומעשים אלו נעשו על ידי נושאי המשרה שאחריותם מכוסה על פי הפוליסה. העובדות  .22

בהרחבה במכתבים שנשלחו גם למבטחת במשך תקופה ממושכת וכן בכתבי טענות כבר פורטו גם כך 

 שהוגשו לבית המשפט. 

אות בהם כחלק בלתי במצורף לדוגמא מספר מסמכים בהם פורטו אותם מעשים ומחדלים ואשר יש לר .20

 נפרד מהודעה זו:

 ;11.13.2310מכתב שנשלח לחברה ולנושאי המשרה ביום  - 5נספח  .22

 ;28.11.2310מכתב שנשלח לחברה ולנושאי המשרה ביום  - 4נספח  .28

)ואשר רק בעקבותיו דיווחה החברה על  12.31.2312מכתב שנשלח לחברה ולנושאי המשרה ביום  - 3נספח  .29

 עצירת התשלומים(;

 ;19.31.2312מכתב שנשלח לחברה ולנושאי המשרה ביום  - 7ספח נ .28

 ;11.32.2312מכתב שנשלח לחברה ולנושאי המשרה ביום  - 7נספח  .21

 ;20.32.2312בקשת הפירוק והבקשה למינוי מפרק זמני שהוגשו כלפי החברה ביום  - 8נספח  .25
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פים שצורף לה שהוגשה בחודש התנגדות החברה לבקשה למינוי מפרק זמני ותצהיר סמנכ"ל הכס - 9נספח  .83

 ;2312מרץ 

החברה לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים ותצהיר סמנכ"ל הכספים שצורף לה  בקשת - 32נספח  .81

 ;2312שהוגשה בחודש מרץ 

 ;2312התנגדות החברה לבקשה למינוי מפרק זמני שהוגשה בחודש מרץ התשובה ל - 22נספח  .82

 ;2312סיפות לאישור הסדר נושים שהוגשה בחודש מרץ החברה לכינוס א התשובה לבקשת - 22נספח  .80

ח נוספים לעורכי הדין שלה שהוגשו בחודש "לאשר לה לשלם עשרות אלפי שבקשות החברה  - 52נספח  .82

 ;2312מרץ 

 הח נוספים לעורכי הדין שלה שהוגש"לאשר לה לשלם עשרות אלפי שת החברה בקשל התשובה - 42נספח  .88

 ;2312בחודש מרץ 

 ;2312חודש מרץ בשהוגשה  (ח יצחק עידן"רו)וות דעת המומחה שמונה על ידי בית המשפט ח - 32נספח  .89

 .2312חודש מרץ במכתבים שנשלחו על ידי המפרק  - 72נספח  .88

גם עיון בעסקאות שבוצעו עובר לאותם מועדים מעלה תהיות קשות בדבר רשלנות נושאי המשרה  בנוסף, .81

ושוב מבלי שיהיה בכך ), וכך לדוגמא הובילה את החברה למצב אליו הגיעהולנושים שהסבה נזקים כבדים 

  :(כדי למצות

, של חברת "מיזמים" 83%ממניות הרברט סמואל שהחזיקה  83% החזיקההחברה : עסקת הרברט סמואל .85

מיליון ש"ח שולמו  09 -מיליון ש"ח, שמתוכו כ 89 -הקרקע מגורם אחר בתמורה לסך של כ אתאשר רכשה 

חתמה החברה על  25.38.2312ביום . מיליון ש"ח( באמצעות משכנתה )בנקאית( 23 -במזומן והיתרה )כ

זאת . ח, שעל פניו לא היוו תמורה ראויה"מיליון ש 12 -תמורת כ תיה בפרויקט לצד ג'הסכם למכירת זכויו

ועוד, גם התשלומים אותם היה על הרוכש לשלם לחברה לא שולמו במועד ועולה ספק האם בכלל שולמו 

  מלוא התמורות שהיה על הרוכש לשלם לחברה.

 ;( בזכויות במלון מרידיאן בבודפשט58%( החזיקה )ברה מוחזקת שלהחהחברה )דרך  :מרידיאןעסקת  .93

ל "זעופר יולי מכרה החברה את כל זכויותיה בפרויקט לצד ג' )זכות התביעה נגד עיזבון  38.38.2312ביום 

 133%)הרוכש רכש  ירואמיליון  9 -תמורת המכירה היתה פחות מהוחרגה מתוך המכירה ולא נמכרה(. 

)למעלה  מיליון יורו! 2 -על כהוצאות העסקה עמדה מיליון יורו( ועל פי דוחות החברה  9מהפרויקט תמורת 

שנים( להבטחת  8הופקדו בנאמנות )לתקופה של ירו אאלף  833( 1) :בנוסף .מהתמורה ברוטו( 18% -מ

לרשויות המס בהונגריה "בגין מס על הלוואה לבעל כאמור אלף יורו שולמו  008 -כו( 2הוצאות מס; )

 . , ואשר לא נתבעו במסגרת תביעת העיזבון2331שליטה אשר שולמה על ידי החברה" עבור שנת 

המסדיר את החברה היתה קשורה בהסכם ניהול ) 2312עד ספטמבר  :מי ניהול עם בעלת השליטהדהסכם  .91

על ידי טענות בקשר עם הסכם הניהול ופקיעתו הועלו  (.השליטה בהחלוקת עלויות בין החברה לבין בעלי 

ומהווה חלק בלתי נפרד  להודעה זו 72כנספח המצורף  22.12.2312וראו למשל המכתב מיום  ורמים שוניםג

אשר משאבים יו ה(, שעיקריו 2312אושר הסכם ניהול חדש )בתוקף מספטמבר  2312בחודש פברואר . ממנה

רותים נלווים )החברה (; משרד ושי23%בעלות שאה נעובדים )החברה  -על ידי פרימיום לחברה ינתנו י

 -(, והכל )לא כולל הביטוח( לא יותר מ23%בעלות שאה נ(; ביטוחי נושאי משרה )החברה 83%בעלות שאה נ

רשאים לסיים את הסכם היו כל אחד מהצדדים )החברה ופרימיום( אלף ש"ח בצירוף מע"מ לחודש.  53

בכל מקרה אין זה ברור  , אךהסכם ניהול זה שונה לאחר מכן יום מראש לצד השני. 93הניהול בהודעה של 

פרד על עניין שחויב בנ)במספר נושאים  טיפול משפטיכל מה שהיה לה הוא שמדוע חברה ולא היה זה ברור 

נזקקת  ("Nador")בהונגריה אחד ומלון  "תקועים", שני פרוייקטים (ח"ידי עורכי דין שקיבלו מאות אלפי ש

 ."דמי ניהול"תחת מסווה של  משיכת כספים על ידי בעל השליטהמהווים ה, לשירותי ניהול אלו



1 
 

בקשה לאישור הגשת מסגרת אמור בהן ניתן פירוט נרחב בלביחס ש :"אינרזעסקת " -ו "פולישטעסקת " .92

ומהווה חלק  28כנספח מנה מצורף מואשר עותק  22.12.2310לבית המשפט ביום תובענה נגזרת שהוגשה 

 בלתי נפרד ממנה. 

 דולר. 18,333,333פי הפוליסה סך של -על ק, ולאור האמור לעיל, המבטחת נדרשת לשלם למפרבהתאם .90

ובין באמצעות כל גורם אחר(, למצות כאמור את עילות התביעה כלפי הגורמים  ו)בין בעצמ בכוונת המפרק .92

הרלבנטיים, ובכלל זה, ככל שהסכום הנ"ל לא ישולם על ידי המבטחת, להגיש כלפי המבטחת תביעה 

פי הפוליסה, וזאת על מנת להיפרע בגין הנזקים -לנושאי המשרה עללתשלום מלוא היקף הכיסוי הביטוחי 

 עקב אותם מעשים ומחדלים.  החברהשל לנושים ויגרמו שנגרמו 

בהתחשב בהיקף התביעה, ובעובדה כי ניהול תביעה יהיה כרוך בתשלום והוצאות )כולל אגרות( בסכומים  .98

של יום יחולו גם הם על חברת הביטוח, מוצע, מבלי לגרוע מהדרישות ו0או משמעותיים ביותר, אשר בסופו 

העילות נשוא הודעה זו, כי תקוים פגישה על מנת לבחון את האפשרויות לתשלום הנזקים על ידי המבטחת 

 מבלי להידרש לקיומם של הליכים משפטיים נוספים שסופם ידוע מראש. 

 כאמור, כי: שוב ודגש מ .99

פי הפוליסה )לרבות אך לא רק בקשר עם -ן בהודעה זו כדי לגרוע מזכות כלשהי הקיימת עלאי )א( 

 פי דין; -ת הגילוי( ו/או עלותקופ

אין בהודעה זו למבטחת ו/או בדברים שאינם נכללים בהודעה זו למבטחת כדי לגרוע ו/או למצות  )ב( 

ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  ו/או להוות הודאה ו/או ויתור לכל דבר וענין בקשר עם כל עילה

 , אך לא רק, חבות שלהם לנזקים שנגרמו )לרבותפי הפוליסה בגין -אחריותם מכוסה עלשגורמים 

פי הפוליסה( ו/או כלפי -סכומי השתתפות עצמית ו/או סכומים העולים על הכיסוי הביטוחי על

נשוא הודעה זו  פי הפוליסה, וזאת בין בקשר לעילות התביעה-אחריותם לא מכוסה עלשגורמים 

 ובין בקשר לעילות תביעה אחרות שאינן נזכרות בהודעה זו; 

מבלי לגרוע מהאמור אין בהודעה זו כדי להוות הודאה ו/או ויתור לכל דבר וענין ו/או כדי למצות  )ג( 

פקים ס (אך לא רק)לשהו, לרבות כל גורם כו/או לגרוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 , לרבות בקשר עם האמור בהודעה זו לעיל; ונותני שירותים שונים

אנו שומרים על זכותנו להוסיף כל טענה ו/או דרישה ו/או פירוט בקשר עם עילות התביעה והאמור  )ד( 

 בהודעה זו לעיל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 עדי פיגל, עו"ד

 

 של החברהמפרק זמני 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































