
  46394-02-14פר"ק 
  עבודי 'השו' בפני כב

  המחוזי פטהמש בבית 
  ב  ת  ל      א  ב  י  ב

      
  
  
  
  

  בעל התפקיד

עו"ד עדי פיגל, הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק  .1
   סנטרל מלונות בע"מ

  52573, רמתן גן, 1, מגדל ב.ס.ר 2מדרך בן גוריון 
  03-7553899; פקס': 03-7553898טל': 

  

  :בעניין

  
  
  
  

  הכנ"ר

  אביב והמרכז) -כונס הנכסים הרשמי (מחוז תל .2

  אורי ולרשטיין  דעו" כ"ב יע"
  אביב תל, 2השלושה  ובמרח

  03-6462502: 'פקס ;03-6899695: 'טל

  

  
  
  

  רזניק

  פז נבו נאמנויות בע"מ  רזניק .3

  אביב תל, 14יד חרוצים  ובמרח
  03-6389200: 'טל

  

      
  
  
  
  

  לפידות

   לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ .1

  ליפא מאיר ושות' דעוה" כ"ב יע"
  6423902אביב  תל ,2ויצמן  ובמרח

  03-6070666: 'פקס ;03-6070600: 'טל

  :ובעניין

  
  
  
  
  

  אינוונטק
  

סנטראל אינוונטק אור סיטי החזקות בע"מ (לשעבר:  .2
   )"ממלונות בע

  ע"י ב"כ ברנע ושות'
  6777016, תל אביב 58מרחוב הרכבת 

  03-6400650; פקס': 03-6400600טל': 

  

  
  
  
  

  ז'אן

עו"ד רם ז'אן, המנהל המיוחד של אינוונטק סנטרל  .3
   מלונות בע"מ

  5250607, רמת גן, 14מדרך אבא הלל 
  03-6019602; פקס': 03-6019601טל': 

  

  
  
  
  
  

  נילסן
  

4. NIELSEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.   

  אסף ביגר ו/או אסף אורן  דעוה" כ"ב יע"
  עמית, פולק, מטלון ושות'מ

  6971915אביב  תל, D בניין, 18 וולנברג ראול ובמרח
  03-5689023: 'פקס ;03-5689022: 'טל

  

  ובקשה למתן צו איסור פרסום הוראותלבקשה למתן נילסן גובת ת
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 NIELSEN INTERNATIONALמתכבדת המשיבה, , 24.9.2015 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת בהתאם

HOLDINGS, INC. )"להגיש בזה את תשובתה לעתירת עו"ד עדי פיגל, הנאמן להסדר הנושים )"נילסן ,

' מס בקשה(למתן הוראות  21.9.2015מיום  ,)"אינוונטק") של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ ("עו"ד פיגל"(

  .)"הבקשה"() 34

החלופיים  מהטעמים אחד מכל ובית המשפט הנכבד מתבקש לעשות כן, סבורה שיש לדחות את הבקשה נילסן

  . לא כל שכן בהצטברותם, המפורטים להלן

  .לתגובה זו 4צו המורה על איסור פרסום של נספח  ליתן כן מתבקש בית המשפט הנכבד

ד "בצירוף שכ"ט עו, בהליך זה הנאמן את הוצאות נילסן על מתבקש בית המשפט הנכבד להשית, כמו כן

  .ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין

  .אלא אם צוין אחרת, כל ההדגשות הוספו

  :ואלה נימוקי התשובה

 לתגובהרקע ה  .א

 34483-09-15ביניים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בגדר ת.א. - נילסן טעןהגישה  20.9.2015ביום  .1

 .)"טען הביניים"לבקשה;  1נספח (

, חברה המאוגדת בדלוור .eXelate Incהשלימה נילסן את רכישתה של  2015בחודש מרץ  .2

 )."עסקת המיזוג"), בדרך של עסקת מיזוג ("אקסלייט"(

 לתצהיר התומך בתגובה זו. 1נספח ) ללא נספחיו מצורף כ"הסכם המיזוג"העתק של הסכם המיזוג (

כחלק מעסקת המיזוג התחייבה נילסן לשלם סכומים שונים לבעלי המניות הקודמים של אקסלייט  .3

), חברה ישראלית "אקסלייט ישראל"(ובכלל זה לבעלי מניות הקודמים של אקסלייט מדיה בע"מ (

מיזוג), בהתאם לרשימת בעלי המניות שהועברה על שהמניות בה הועברו לאקסלייט במסגרת עסקת ה

). רשימה זו כללה את שם בעל "רשימת בעלי המניות"ידי אקסלייט וצורפה כנספח להסכם המיזוג (

המניות, פרטי הקשר של בעלי המניות, סוג המניות, כמות המניות המוחזקת והסכומים להם זכאי כל 

 בעל מניות.

 לתצהיר התומך בתגובה זו. 2נספח כהעתק רשימת בעלי המניות מצורף 

הוציא בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הרשמת עינת  21.9.2015במאמר מוסגר יוער, כי ביום  .4

לעיל). אין בצירוף הנספחים  2- ו 1לטען הביניים (נספחים  2-ו 1צו איסור פרסום ביחס לנספחים רביד) 

 על טענותיה של נילסן בעתירה למתן הצו האמור.הנ"ל לתגובה זו כדי להוות ויתור על הצו האמור או 

 לתצהיר התומך בתגובה זו. 3נספח מצורף כ 21.9.2015העתק של צו איסור פרסום מיום 

 Inventechאחת מבעלי המניות הקודמים של אקסלייט ישראל שצוינה ברשימת בעלי המניות היא: .5

Investment Company Ltd.מדובר בשם הקודם של אינוונטק. כן . למיטב בדיקתה וידיעתה של נילסן ,
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מניות של אקסלייט ישראל וכי היא  482,742-צוין ברשימת בעלי המניות, כי אינוונטק החזיקה ב

$ לתשלום מיידי) בגין $1,456,068.06 (מהם זמינים 1,665,059.53זכאית לקבל מנילסן סך כולל של 

 )."סכום התמורה"החזקותיה הנ"ל (

מים אלה שכרה נילסן את השירותים של איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ לצורך הטיפול בתשלו .6

), אשר שימשה (בין היתר) כנאמנה עבור נילסן. איסופ ניהלה בשם נילסן ובהתאם להוראות "איסופ"(

 נילסן (אשר ניתנו בהתאם להוראות הסכם המיזוג) את העברת הכספים וקבלת המסמכים הנדרשים.

מכן, פעלה איסופ לקבלת מסמכים נדרשים בהתאם להסכם המיזוג מבעלי במהלך החודשים לאחר  .7

", שאמור להיחתם Letter of Transmittalהמניות הקודמים של אקסלייט ואקסלייט ישראל (וביניהם "

"כתב על ידי בעלי המניות הקודמים של אקסלייט ואקסלייט ישראל עובר לקבלת התשלום (

 אליהם.)), לצורך העברת התמורה ההעברה"

  לתצהיר התומך בתגובה זו. 4נספח העתק של כתב ההעברה מצורף כ

כתב ההעברה הוא סוד מסחרי של נילסן. הוא אינו נחלת הרבים ואינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי  .8

מולם היא אחרים גופים עסקיים אחרים. הוא מקנה לנילסן יתרון עסקי על פני מתחריה וכן ביחס 

געים לצורך התקשרות בעסקאות. נילסן נקטה ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על הסוד מנהלת מ

המסחרי האמור. היא לא פרסמה את הסוד האמור. היא מקפידה לשמור עליו מפני מתחריה ומפני 

נילסן אינה מעבירה את כתב ההעברה לצדדים שלישיים. זאת, בהתאם לכך, גופים עסקיים כאמור. 

 קסלייט ישראל עובר לקבלת התשלום.ת קודמים של אקסלייט ואלמעט לבעלי מניו

ליתן צו המורה על איסור פרסום ביחס לכתב  בית המשפט הנכבד מתבקש בזהבנסיבות אלה, 

 ההעברה.

על  םלא חת ,אישור על פטור מניכוי מס במקורלא המציא , כתב ההעברהלא המציא את  עו"ד פיגל .9

גם אינוונטק ועו"ד רם ז'אן, בו.  הנספחים הנדרשיםאת  העבירוגם לא על  םלא חת, כתב ההעברה

איסופ לא המציאה את כתב ההעברה  ), לא עשו כן."עו"ד ז'אן"שמונה למנהל המיוחד של אינוונטק (

עבירה נוסח איסופ ה לצדדים לבקשה דנן שכן טרם התבררה זכאות מי מהם לקבלת סכום התמורה.

בדיעבד התברר שהגורם האמור אינוונטק (למיטב ידיעתה). לגורם שהיה קשור לכתב ההעברה של 

 העביר את כתב ההעברה ללפידות.

, הנספחים הנ"לבהמצאת האמורים או בחתימה על כתב ההעברה ומסמכים האין די בהמצאת יודגש:  .10

הם כדי לוודא שלבדוק את המסמכים . נילסן זכאית פי הסכם המיזוג-קבלת סכום התמורה על לצורך

להסכם המיזוג, בין היתר,  (ii)(c)1.8לעניין זה, קובע סעיף  את הנדרש על פי הסכם המיזוג.תואמים 

 כי:

"… a notice and a transmittal form to each Israel Subsidiary Holder, advising such 

holder of the effectiveness of the Merger and the procedure for surrendering to the 

Exchange Agent each certificate evidencing such Israel Subsidiary Convertible Shares 
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(“Israel Convertible Certificate”) … (the “Israel Shares Letter of Transmittal”). Each 

holder of an Israel Convertible Certificate, upon proper surrender to the Exchange 

Agent of such Israel Convertible Certificate and the other documentation required in 

accordance with the instructions in the Israel Shares Letter of Transmittal, including a 

Valid Certificate (if any), shall be entitled to receive in exchange therefor, subject to 

any amounts required to be withheld and the provisions of Section 1.14, the portion of 

Estimated Closing Date Consideration payable to such holder pursuant to the 

applicable provisions of Section 1.5 (subject to adjustment pursuant to the provisions 

of Section 1.7(b) and subject to the provisions of Section 1.9), and as soon as 

reasonably practicable following the Escrow Distribution Date, the Buyer shall direct 

the Exchange Agent to pay to such Israel Subsidiary Holder, subject to receipt by the 

Buyer and the Exchange Agent of all necessary documentation required in connection 

therewith (including a Valid Certificate (if any)) and subject to any amounts required 

to be withheld and the provisions of Section 1.14, the Escrow Merger Consideration 

Per Share, if any, payable to such Israel Subsidiary Holder. Subject to Section 1.6, 

from immediately prior to the Israel Subsidiary Share Conversion until each such 

Israel Convertible Certificate is properly surrendered to the Exchange Agent, each 

such Israel Convertible Certificate shall be deemed for all purposes to evidence only 

the right to receive the Merger Consideration payable in respect of the Israel 

Subsidiary Convertible Shares evidenced by such Israel Convertible Certificate. 

Holders of Israel Convertible Certificates shall not be entitled to receive any Merger 

Consideration to which they would otherwise be entitled until such Israel Convertible 

Certificates are properly surrendered." 

 )"לפידות"לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ (מציאה לה הנילסן טרם בדקה את המסמכים ש .11

טרם הגיע המועד לביצוע תשלום . משכך, בשל הדרישות הסותרות לקבלת סכום התמורה, כנזכר לעיל

. הסכם המיזוג פי-עללשלם את סכום התמורה  התחייבה נילסן סכום התמורה על פי הסכם המיזוג.

 בדיוק בשל כך הוגש טען הביניים.

עומד  הסעד המבוקש בסעיף א' לבקשה, לפיו נילסן תפקיד כספים אצל הנאמן או בקופת בית המשפט,

אין מקום להורות על הפקדת סכום התמורה בנאמנות או בקופת בית להסכם המיזוג. בסתירה 

 המשפט הנכבד כבר בשל כך.

נילסן  .NYSE-נסחרות ב מניותיהש ,איתנות פיננסיתהיא חברה בינלאומית בעלת  יתרה מכך, נילסן .12

ואקסלייט דולר (ארה"ב) לבעלי מניות קודמים של אקסלייט  147,000,000-כבר שילמה למעלה מ

מהסך האמור. סכום התמורה  2%סכום התמורה דנן אינו עולה על  במסגרת עסקת המיזוג.ישראל 
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כבר הופרש מחשבון הבנק של נילסן בארצות הברית, והוא מוחזק בנאמנות, במדינת לתשלום מידי 

יתרת סכום התמורה (שאינה לתשלום מידי) הופרשה ומוחזקת ישראל, אצל איסופ בדיוק לצורך כך. 

נילסן לא תוכל לשלם את  לויאחשש כ איןלאור זאת, בארצות הברית.  CITIBANKבנאמנות אצל 

 בשל כך. הנכבד גם בנאמנות או בקופת בית המשפט. אין מקום להורות לה להפקידו סכום התמורה

 , נילסן נדרשת לנכות מס במקור בגין סכום התמורה עם הוצאתו מרשותה או מרשות איסופ.זאת ועוד .13

 אלא מאי, נילסן לא תוכל לעשות כן בטרם תינתן החלטה בדבר מיהות הגורם הזכאי לסכום התמורה.

בשל , אלא שהפטור האמור טרם נבדק על ידי נילסן פטור מניכוי מס במקור מציאהלפידות האמנם, 

המציאו עו"ד פיגל, אינוונטק ועו"ד ז'אן לא  הדרישות הסותרות לקבלת סכום התמורה, כנזכר לעיל.

 אין מקום להורות על הפקדת סכום התמורה גם בשל כך.. פטור כאמור

את טען הביניים, במסגרתו עתרה, בין היתר, למתן צו  מיוזמתההגישה  כנזכר לעיל, נילסןו, מעבר לכך .14

בטרם הקובע מי מבין הטוענים (כהגדרתם בטען הביניים) זכאי לקבל ממנה את סכום התמורה. 

אל עו"ד פיגל, והציגה בפניו את הסוגיה הנדונה. אלמלא נהגה כך, עו"ד  מיוזמתהפנתה  עשתה כן, היא

מאליו . דנןבקשה לבית משפט נכבד זה ב עותרלא היה , וועקר לעסקת המיזוגפיגל לא היה מודע כלל 

בניגוד לצווים שיינתנו תעביר את סכום התמורה , כמי שיזמה את טען הביניים, לא נילסןמובן, כי 

אין מקום להורות לה להפקיד את סכום התמורה בנאמנות או בקופת בית המשפט הנכבד גם  .ובגדר

 בשל כך.

, דואל לנציגת איסופ. בדואל זה לפידותשלח מר אמיר תירוש, סמנכ"ל הכספים של  27.7.2015יום ב .15

 .התבקשה איסופ להעביר את סכום התמורה ללפידות

 זו. תגובהלתצהיר התומך ב 5נספח כ ורףהעתק הדואל הנ"ל (על צרופותיו) מצ

יסופ ליועץ המשפטי של נילסן ובעקבות הפניה הנ"ל של מר תירוש פנתה נציגת א 28.7.2015ביום  .16

), לקבלת אישור לביצוע ההעברה "עו"ד רוזן"בישראל, עו"ד סטיבן ברק רוזן, ממשרד הח"מ (

ללפידות ולקבלת הוראות בכל הקשור לניכוי מס במקור. לנוכח העובדה שלפידות לא הייתה רשומה 

תבקשה נציגת איסופ לקבל שנים) ה 7ברשימת בעלי המניות (הגם שמדובר היה בהעברה שבוצעה לפני 

הזכויות  מלפידות את חתימת אינוונטק על כתב הוראות בלתי חוזר המאשר, בין היתר, את העברת

 ללפידות. אינוונטק, מלרבות זכויות הנובעות מהסכם המיזוג –הנובעות מהמניות 

  ה זו.תגובלתצהיר התומך ב 6נספח כ ורףמצ 28.7.2015העתק תכתובות הדואל הנ"ל מיום 

, חלף העברת המסמך המבוקש, השיבה לפידות באמצעות מכתב מב"כ, עו"ד ד"ר 27.8.2015ביום  .17

ליפא מאיר. במכתב זה דרשה לפידות את העברת התמורה בגין עסקת המיזוג לידיה וטענה, כי לנוכח 

 ההתרחשויות שחלו באינוונטק במהלך השנים, הדרישה לקבלת המסמכים הנ"ל אינה סבירה. 

 ה זו.תגובלתצהיר התומך ב 7נספח כ ורףמצ 27.8.2015ב"כ לפידות הנ"ל מיום העתק מכתב 

ולנוכח טענות אלה התקיימה שיחה בין באי כוח לפידות לבין באי כוח נילסן (עו"ד רוזן  8.9.2015ביום  .18

, עוד אדישה לזהות מקבלי סכום התמורה. הובהר היאוהח"מ). בשיחה זו הבהירו באי כוח נילסן, כי 



6 

 

נילסן לא תעביר את סכום התמורה מבלי לוודא כי מדובר במוטב הנכון וכי היא אינה חשופה כי 

לסיכונים בשל ההעברה. יודגש, כי חששותיה של נילסן התגברו לנוכח כתבות בעיתונות אליהן נחשפה 

 לאחרונה בכל הקשור ליחסים בין לפידות ואינווטק.

 ה זו.תגובלתצהיר התומך ב 8נספח כ יוורפות יחדהעתק כתבות בעיתונות בעניין זה מצ

שלח עו"ד רוזן דואל לב"כ לפידות בו הובהר, כי לנוכח הטענות העולות ממכתב ב"כ  9.9.2015ביום  .19

לפידות ומשיקולים מיסויים דחופים בכוונתו לפנות לאינוונטק ולמנהל המיוחד שלה (שעל מינויו למד 

דות ועל מנת לדרוש פטור מניכוי מס במקור (על מנת באותם ימים). זאת, על מנת לבחון את טענות לפי

למנוע טענה אפשרית של אינוונטק או מי מטעמה כנגד נילסן ביחס לניכוי מס במקור על ידה). עו"ד 

להמנע בשלב זה מאותו היום, בו נכתב, בין היתר, כי נילסן מתבקשת " ומאיר השיב בדואל מטעמ

 ".מיוחדמלפנות בעניין זה לאינוונטק או למנהל ה

 ה זו.תגובלתצהיר התומך ב 9נספח כ ורףמצ 9.9.2015העתק תכתובות הדואל הנ"ל מיום 

) בדואל 9.9.2015לנוכח השאלות שעלו בעניין זה ומשיקולי המיסוי הנ"ל פנה עו"ד רוזן באותו היום ( .20

 לגב' לאה ברוק מאינוונטק ולעו"ד ז'אן.

לתצהיר התומך  11-ו 10נספחים בהתאמה כ ורפותמצ 9.9.2015העתק תכתובות הדואל הנ"ל מיום 

 זו. תגובהב

התקיימה שיחה בין עו"ד ז'אן לבין עו"ד רוזן. בשיחה זו הפנה עו"ד ז'אן את עו"ד רוזן  10.9.2015ביום  .21

 לעו"ד עדי פיגל, שמונה לדברי עו"ד ז'אן למפרק הזמני של אינוונטק.

לאחר מכן יצר עו"ד רוזן קשר טלפוני עם עו"ד פיגל (שציין כי הוא משמש כנאמן להסדר הנושים  מייד .22

של אינוונטק) והציג בפניו את הסוגיה. לאחר אותה השיחה הוחלפו תכתובות בין עו"ד רוזן לבין עו"ד 

מטעמו כי הוא  פיגל בעניין, שביקש כי עו"ד רוזן ימתין לבדיקת הנושא על ידו. עו"ד רוזן השיב בדואל

 מבקש שתתבצע בדיקה דחופה, אחרת בכוונת נילסן לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט.

  זו. תגובהלתצהיר התומך ב 12נספח כ ורףהעתק תכתובות הדואל הנ"ל מצ

בימים שחלפו התנהלו מספר תכתובות דואל בין עו"ד פיגל לנציגי לפידות ובאת כוחה, במסגרתן עו"ד  .23

 לפידות ומב"כ הסברים ומסמכים שונים. פיגל ביקש מנציגי

 זו. תגובהלתצהיר התומך ב 13נספח כ ורףהעתק התכתובות הנ"ל מצ

במקביל ניסה עו"ד רוזן לקבל עמדתה העניינית של אינוונטק לסוגיה הנ"ל (ובכלל זה קיים עו"ד רוזן  .24

 ורות אלה.), ללא הצלחה עד למועד חתימת ש16.9.2015שיחה עם בא כוחה של אינוונטק ביום 

 זו.  תגובהלתצהיר התומך ב 14נספח כ ורףהעתק תכתובות בין עו"ד רוזן לנציגי לפידות מצ

לבין עו"ד פיגל. בשיחה זו מסר עו"ד  התקיימה שיחה טלפונית בין עו"ד רוזן והח"מ 16.9.2015ביום  .25

פיגל כי אינו מסתפק בתשובות ובמסמכים שקיבל מב"כ לפידות וכי הוא שוקל פניה לבית המשפט 

 בעניין זה. 
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 21.9.2015הודיע עו"ד פיגל בדוא"ל מטעמו לעו"ד רוזן ולח"מ כי בכוונתו לפנות ביום  17.9.2015ביום  .26

 לסן להעביר את סכום התמורה לקופת הסדר הנושים. בבקשה לבית המשפט כדי שזה יורה לני

 זו. תגובהלתצהיר התומך ב 15נספח כ ורףמצ 17.9.2015העתק הדואל הנ"ל מיום 

העולה מן המקובץ: שניים (לפחות) אוחזין. לפידות טוענת כי הזכאית לקבלת סכום התמורה, בעוד  .27

 הסדר הנושים. שעו"ד פיגל טוען שסכום התמורה צריך להיות מועבר לקופה של

קיים , כאילו לבקשה 28-ו 8בסעיפים טענת הקנוניה, הנטענת  .דחיית הטענה לקיומה של קנוניה .28

 היא ויש לדחותה מכל וכל.מקוממת , נוניה""חשש לכאורה לקיומה לכאורה של ק

והציגה  עו"ד ז'אןאל ו אל עו"ד פיגל ,מיוזמתה ,נהגה בתום לב ובהגינות כשפנתה נילסן, לעילכנזכר  .29

את הסוגיה. זאת, על אף שנילסן התבקשה על ידי לפידות שלא לעשות כן. עו"ד פיגל אישר  הםבפני

 (ג) לבקשה, כדלקמן:12זאת בסעיף 

"במייל מוקדם יותר נטען כי לפידות מתכוונת לפנות וליידע את בעל התפקיד אך בפועל 

 ". על ידי נילסן נודע לבעל התפקיד רק בעקבות פניה שבוצעה בכל זאתעל הדבר 

ניטרליות כלפי כל הטוענים לקבלת סכום התמורה. אלמלא עשתה כן, נילסן נהגה ונוהגת ביחס של  .30

 .עו"ד פיגל לא היה מודע כלל ועקר לקיומה של עסקת המיזוג

נילסן אדישה לחלוטין לזהות מקבל סכום התמורה (בכפוף לעמידה בהוראות הסכם המיזוג, ובכלל זה  .31

בו) ובוודאי שאין היא בקנוניה  הוראות כתב ההעברה וחתימה עליו ועל הנספחים הנדרשיםמילוי כל 

 עם מי מהגורמים הנזכרים לעיל.

. יש לדחות בטרוניה כה שגויה ומקוממתכלפי נילסן  לבואהיה מקום וודאי וודאי שלא , בנסיבות אלה .32

 את הבקשה גם בשל כך.

בפני בית  , אם בכלל,בדבר קנוניה צריכה להידון, טענה (מוכחשת) מעבר לכך, ולמעלה מהצורך .33

). יש לדחות את 1984- ת סדר הדין האזרחי, תשמ"ד) לתקנו2(א)(226המשפט הדן בטען הביניים (תקנה 

 גם בשל כך. בקשהה

נילסן אינה יכולה להיוותר במצב בו היא נמצאת בסיכון לתביעה אפשרית בקשר עם הסכם המיזוג  .34

מתוארות לעיל, לא נותרה לנילסן ברירה אלא לעתור לבית המשפט וסכום התמורה. בנסיבות ה

 המחוזי בתל אביב בטען הביניים, כנזכר לעיל.

לאור האמור לעיל, יש לדחות את העתירה המבוקשת בסעיף א' לבקשה. זאת, כמובן, מבלי להביע  .35

ות לחילופין בלבד, יתר טענותינו נטענעמדה לגוף המחלוקת הנעוצה כיום בין עו"ד פיגל לבין לפידות. 

 ומבלי לגרוע מעמדתנו זו.
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 הליך תלוי ועומדדחייה על הסף בשל   .ב

הגישה נילסן את טען הביניים. טען הביניים הומצא לעו"ד פיגל עוד  20.9.2015כנזכר לעיל, ביום  .36

 באותו היום.

 טען הביניים תלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הרשמת עינת רביד). .37

, או למצער –ל דומה והם מעלים שאלות זהות "המסכת העובדתית הנפרסת בבקשה ובטען הביניים הנ .38

 3 ףבסעיולבקשה  1בסעיף כך למשל,  .של עובדה ומשפט, בין צדדים זהים כמעט לחלוטין –דומות 

 14- ו 3 פיםהועלתה, בין היתר, טענה דומה בנוגע לשיעורו של סכום התמורה; בסעי לטען הביניים

לטען הביניים נטען, בין היתר, כי נילסן אדישה לחלוטין לזהות מקבל סכום  20לבקשה ובסעיף 

עם לטען הביניים נטען, בין היתר, כי עו"ד רוזן יצר קשר  13לבקשה ובסעיף  (ג)12התמורה; בסעיף 

 עו"ד פיגל והציג בפניו את הסוגיה הנדונה.

 lisבבחינת , הליכים בגין תביעה תלויה ועומדתמדובר במקרה מובהק לעשיית שימוש בסמכות לעכב  .39

alibi pendens .חסכון , יעילות המערכת המשפטית, בהתחשב בשיקולים של יעילות הדיון, זאת

לעניין זה,  '.וכו, הכרעה מהירה, נוחות בעלי הדין, מניעת הכרעות סותרות, במשאבי זמן והוצאות

-תק, ישראל מינהל מקרקעי' דקל נישראל  918/02 )א"ת -מחוזי (פ "היפים הדברים הבאים מתוך 

  :3012 'בעמ, 3010) 3(2003 מח

טענת "עניין תלוי ועומד" קובעת "שאפשר להעמיד את הדיון בהליך האחד, כל עוד תלוי "

וכדי להחיל עקרון זה צריכה הטענה להתבסס על  ועומד הליך אחר בין הצדדים" (ר' גורן),

  זהות העילות בשתי התובענות. 

" לעניין זהות העילות, אין זה הכרחי, שתהיה חפיפה  -עוקבי כי-עם זאת, נקבע בעניין אל

מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות. העיקר הוא, כאמור, שבשתיהן 

  צ.פ.)". -עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית (הדגשה שלי

ההליכים, אבל עדיין הנקודה דהיינו, תיתכנה שאלות עובדתיות שלא תעלינה בשני 

  ."העיקרית בשני ההליכים תהיה זהה

  .860) 1(2002 על- תק, 'קפלן ואח' הפניקס הישראלי נ 3765/01א "רע: כן ראה

ומניעת הכרעות סותרות מוליכים , חסכון במשאבי זמן והוצאות, במצב דברים זה, טעמים של יעילות .40

בתל אביב להשלים את הדיון בטען הביניים בטרם יש לאפשר לבית המשפט המחוזי , לתוצאה שלפיה

 .הבקשה דנן (אם וככל שיהיה צורך בכך) תידון

יתרה מכך, במסגרת טען הביניים (שהוגש עובר להגשת הבקשה דנן) עתרה נילסן לקבלת הגנה רחבה  .41

יותר מזו שהתבקשה בגדר ההליך דנן, לרבות צו גודר שיקנה לה הגנה מלאה מפני תביעות של מי 

, ולרבות צו טוענים (כהגדרתם בטען הביניים) בכל הנוגע לסכום התמורה או להסכם המיזוגמה

המצהיר שהטוענים הנ"ל וכל הבאים מכוחם לא יוכלו לעולם לתבוע את נילסן או את יתר הצדדים 
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. כך עולה בבירור מהשוואה של להסכם המיזוג בכל הנוגע אליו, ובמיוחד ביחס לסכום התמורה

, שהיא מצומצמת ביחס להגנה המבוקשת בטען עד ג' לטען הביניים אל עתירה ב' לבקשהעתירות א' 

יש לאפשר לבית המשפט המחוזי בתל אביב להשלים את מלאכתו, וליתן לנילסן את ההגנה  .הביניים

 האמורה גם בשל כך.

מפאת קיומו של הליך תלוי , יש לעכב את ההליכים בבקשה, ומהטעמים שפורטו לעיל, בנסיבות אלה .42

 .בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בגדר טען הביניים) lis alibi pendens(ועומד 

 מתאימה מסגרת דיונית לא  .ג

יובהר להלן שהעתירות המבוקשות אינן מתאימות להידון , לעיל בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור .43

 במסגרת של בקשה למתן הוראות.

מעורבים, בין היתר, צדדים שלישיים (נילסן ולפידות) שלא נטלו חלק בהליך מדובר בסכסוך אזרחי בו  .44

אינה מתאימה להידון במסגרת הדיונית של בקשה למתן  זוהפירוק ובהסדר הנושים שבנדון. מחלוקת 

, מדינת ישראל נ' כוכב השומרון בע"מ 380/89הוראות. לעניין זה, יפים הדברים הבאים מתוך ע"א 

 :746, 741) 4פ"ד מה(

נוסח [החברות  לפקודת (ב)310סעיף  לפי הוראות למתן בקשהאין ההליך של , ככלל"

, ייתכנו מקרים. שלישי צד נגדיכול לשמש תחליף לתביעה של כונס או של מפרק ] חדש

 צדלהכריע בפלוגתא בין המפרק לבין , במסגרת הליך כזה, משפט-שבהם יכול בית

שהכרעה באותו סכסוך עם צד , תנאי הוא. אגב הדיון בבקשתו של המפרק, שלישי

הוראות למפרק . ההוראות שתינתנה למפרק הן מהלהחליט  כדישלישי תהיה דרושה 

וההליך מיועד אך , כאשר לא מתבקשות הוראות כלל. הינן מרכזו ולבו של הליך כזה

. אין בקשה למתן הוראות ההליך המתאים - ורק לבירור הסכסוך עם צד שלישי 

מבית המשפט  אישורעל המפרק להתכבד ולהגיש תובענה לאחר נטילת , במקרה כזה

  .או מוועדת הביקורת

...  

כל . ן לא מבקש הכונס שום הוראות מבית המשפטאבהליך הנדון כ. אף בענייננו כך

שבית המשפט יכריע בסכסוך בינו לבין משרד הבינוי והשיכון לגבי צורת  שהוא מבקש

. שתקבע את גובה החוב שלהשקפתו חייב המשרד לחברות שבפירוק, חישובי ההצמדה

ואין זה משנה כלל לעניין , שאין בינו ובין בקשת הוראות ולא כלום, זהו סכסוך כספי

מהות הסכסוך היא . ן הצהרתידי-פסקבקשה לקבל  אלא ישירהתביעה  זו שאין, זה

- שהדרך הנכונה לבירורו הוא בבית, ומהות הסכסוך היא סכסוך כספי פשוט, הקובעת

 ".על דרך של תובענה רגילה, משפט רגיל

מהות הסכסוך היא מחלוקת כספית בין צדדים שלישיים  דברים אלה ישימים למקרה שבפנינו. .45

 במסגרת ההליך דנן.ן ביניים, ולא המתאימה להידון במסגרת טע
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מעבר לכך, מדובר במחלוקת מורכבת מבחינה עובדתית, הנוגעת לזכויות מהותיות של צדדים  .46

שלישיים, שאינם צד להליך דנן. בירור המחלוקת עשוי לחייב הליכי גילוי מסמכים, שאלונים, 

דון וחקירות לצורך מיצוי זכויות הצדדים והגעה לחקר האמת. מחלוקת זו אינה מתאימה להי

 ת המצומצמת של בקשה למתן הוראות.במסגרת הדיוני

. יתר טענותינו נטענות לחילופין בלבד, ומבלי האמור בפרק זה לעילבשל  גםיש לדחות את הבקשה  .47

 לגרוע מעמדתנו זו.

 טעמים לדחיית עתירה ג' לבקשה  .ד

"לנקוט בכל צעד נדרש לשם  פיגל, בין היתר, למתן סעד המורה לנילסןבסעיף ג' לבקשה עותר עו"ד  .48

לבית המשפט  20.09.2015הפסקת כל ההליכים בתביעה (טען ביניים) שהוגשה על ידי נילסן ביום 

". לא מדובר אלא בעתירה למתן צו חוסם, במסגרתו עותר 34483-09-15אביב בתיק ת.א. - המחוזי בתל

משפט אחר. הוא מבסס את  עו"ד פיגל כי בית משפט נכבד זה יורה על הפסקת הליך המתנהל בבית

ועל  )"פקודת החברות"( 1983- לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג 267סעיף טענותיו בהקשר זה על 

. יש לדחות טענות אלו, אחת לאחת, מן הטעמים )"הסדר הנושים"לבקשה;  6(נספח הסדר הנושים 

  המפורטים להלן.

 נןלפקודת החברות אינו רלוונטי למקרה ד 267סעיף ) 1ד(

 קובע כי:ה ,לפקודת החברות 267סעיף לבקשה מפנה עו"ד פיגל ל 24בסעיף  .49

אין להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד , או משנתמנה מפרק זמני, שניתן צו פירוקמ"

 ."החברה אלא ברשות בית המשפט ובכפוף לתנאים שיקבע

 פירוק.המצויה בהליכי מדובר על חברה חל אך ורק כאשר  לפקודת החברות 267 עינינו הרואות, סעיף .50

 12.15סעיף  במסגרת 4.11.2014עוד ביום הליך הפירוק בוטל בענייננו, לא מדובר על חברה בפירוק.  .51

יתרה מכך, במסגרת ההודעה בדבר . "הליכי הפירוק כנגד החברה יבוטלו." הסדר הנושים, הקובע כי:ל

, 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 350נושים לפי סעיף כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות בבקשה להסדר 

 ."הליך הפירוק יופסק." נקבע, בין היתר, כי:

 .לפקודת החברות 267אינה מצויה בהליכי פירוק, וממילא לא חל סעיף אינוונטק  :העולה מהמקובץ .52

הנ"ל חל מקום בו  267אין זה מקרה כי לא הובאה בבקשה ולו אסמכתא אחת הקובעת כי סעיף  .53

, ואינו הנ"ל אינו חל בענייננו 267סעיף משכך,  פירוק.דר נושים שאושר לאחר ביטול הליך מדובר בהס

 .רלוונטי למקרה דנן

למעלה מן הצורך, יוער כי עיכוב הליכים חל רק על תביעות שהן בנות הוכחה בפירוק. לעניין זה, יפים  .54

 :368, בעמ' 2000 פירוק חברות,פרופ' צפורה כהן, הדברים הבאים מתוך 
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"לאור המטרה העומדת ביסוד ההוראה בדבר עיכוב הליכים, כמבואר לעיל, יש להגיע 

. לגבי עיכוב ההליכים אינו חל אלא על תביעות, שהן בנות הוכחה בפירוקלמסקנה, כי 

תביעות כאלה יפים הדברים של ריכוז כל התביעות בידי המפרק לשם חלוקה יעילה 

תביעות, שאינן בנות הוכחה בפירוק, ראוי איפוא שתימשכנה וצודקת בין הנושים. 

 ."להתברר בפני בית המשפט

בד, יתר טענותינו נטענות לחילופין בל לבקשה. 24לאור האמור לעיל, יש לדחות את הנטען בסעיף  .55

 ומבלי לגרוע מעמדתנו זו.

 עסקת המיזוג נחתמה והושלמה לאחר אישור הסדר הנושים) 2ד(

קובע,  להסדר הנושים 2סעיף לבקשה מפנה עו"ד פיגל להסדר הנושים. אלא מאי,  25-ו 18 פיםבסעי .56

בין היתר, כי מועד ההשלמה של עסקת המכר מושא הסדר הנושים יהיה עד ולא יאוחר מיום 

 )."מועד ההשלמה"( 8.10.2014

 להסדר הנושים. 7לקופת הסדר הנושים נקבעה בסעיף אבן הבוחן לגבי תביעות וזכויות המועברות  .57

להסדר הנושים קובע, כי הפעילות המועברת במסגרת הסדר הנושים כוללת, בין  7.2סעיף במסגרת זו, 

 היתר, את הזכויות הבאות:

"כל התקבולים ו/או הכספים ו/או ההכנסות ו/או מניות המוחזקות על ידי החברה 

בחברות אחרות ו/או זכויות אחרות כלשהן המגיעות לחברה (כולל מכוח הסכמים 

 כפי שיהיו במועד ההשלמה ו/או בגין התקופה עד מועד ההשלמהוהליכים משפטיים, 

 (להלן: "זכויות")."

ע, כי הפעילות המועברת במסגרת הסדר הנושים כוללת, בין היתר, להסדר הנושים קוב 7.5סעיף  .58

 הליכים משפטיים של החברה ו/או כלפי החברה, כדלקמן:

"כל זכויות והתחייבויות של החברה בקשר עם הליכים משפטיים ו/או מעין משפטיים 

ו/או איום בתביעות משפטיות ו/או דרישות, כספיות או אחרת, בהן מעורבת החברה, 

הקיימות ו/או הידועות במועד כתובעת, בין כנתבעת ובין כמחזיק צד שלישי,  בין

אשר עילתן נצמחה , וכן כאלו שיוגשו ו/או ייוודעו לאחר מועד ההשלמה, ההשלמה

, וכן פסקי דין כנגד החברה ו/או לטובתה במועד אשר הינו עובר למועד ההשלמה

בתנאי שעילתם ההשלמה, ושניתנו עובר למועד ההשלמה או שיינתנו לאחר מועד 

 ."נצמחה עובר למועד ההשלמה

עינינו הרואות, הפעילות המועברת לקופת הסדר הנושים כוללת זכויות שהיו קיימות או ידועות במועד  .59

) או כאלו שנודע עליהן לאחר המועד האמור, ובתנאי שעילתן נצמחה עובר למועד 8.10.2014ההשלמה (

 המועד הנ"ל, לא נכללות בקופת הסדר הנושים. זה. דהיינו, זכויות שנצמחו לאחר
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עסקת המיזוג הושלמה בחודש מרץ  .לעיל) 1(נספח  23.2.2015הסכם המיזוג נחתם ביום במקרה דנן,  .60

מספר חודשים נחתמה והושלמה היא מאוחרת למועד ההשלמה. היא עסקת המיזוג , כלומר. 2015

 .)19.10.2014(ההסדר אושר ביום  לאחר אישור הסדר הנושים

התמורה מושא עסקת המיזוג לא נצמחה עובר למועד סכום הזכות לקבלת  :העולה מהמקובץ .61

לכן, עסקת המיזוג אינה נכללת בגדר הפעילות המועברת  ההשלמה, אלא מספר חודשים לאחר מכן.

 לקופת הסדר הנושים. משכך, הדיון בעניינה אינו מצוי בסמכות בית המשפט של פירוק.

יתר טענותינו נטענות לחילופין בלבד,  לבקשה. 25לאור האמור לעיל, יש לדחות את הנטען בסעיף  .62

 ומבלי לגרוע מעמדתנו זו.

 סעד חריג של צו חוסם) אין מקום למתן 3ד(

בסעיף ג' לבקשה עותר עו"ד פיגל למתן סעד חריג וקיצוני, במסגרתו מבקש הוא כי בית משפט נכבד  .63

אף שהבקשה אינה מציינת זה יורה על הפסקת הליך טען הביניים, התלוי ועומד בבית משפט אחר. 

  ).Anti-Suit Injunction(זאת מפורשות, מדובר בעתירה למתן צו חוסם 

צו חוסם יינתן במשורה ובמקרים חריגים וקיצוניים בלבד, בהם יוכיח המבקש פגיעה ממשית בו עקב  .64

' יונס אלקרא נ 1743/12 א"רעניהול ההליך בבית משפט אחר. לעניין זה, יפים הדברים הבאים מתוך 

 :553, 551), 2(2012 על-תק ,אפרים גוטקינד

להמשיך בהליכים בהם נקט נגדו המבקש עתר למתן צו חוסם אשר ימנע מהמשיב "

והוא אף  פי טיבו יש בו כדי לפגוע בזכות הגישה לערכאות-צו חוסם כזה על. בשוויץ

צמצמה הפסיקה את , על כן. נוגד את עיקרון כיבוד הערכאות הזרות והכרעותיהן

יינתן במשורה במקרים חריגים וקיצוניים המקרים שבהם יינתן צו חוסם וקבעה כי זה 

אם , למשל פגיעה ממשית בו עקב ניהול ההליך בפורום הזרם יוכיח המבקש בה, בלבד

 ."התביעה שהוגשה נגדו קנטרנית או שהוגשה מתוך כוונה רעה

, Israel Bio Engineering Projectלאב בע"מ נ' -אינטר 778/03כן יפים הדברים הבאים מתוך רע"א  .65

 :772, 769) 5פ"ד נז(

שהוגשה עליה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה "

אולם אופיו , המשפט להוציא צו חוסם- אין חולק על סמכותו של בית. להידחות

המשפט לנהוג משנה זהירות -הקיצוני וייחודו של סעד זמני זה מחייבים את בית

הדעת המסור לו בהענקת הצו ולתתו אך ורק במקרים נדירים - בהפעילו את שיקול

 ."במיוחד וחריגים

לא מתקיימות נסיבות חריגות וקיצוניות מהסוג המצדיק  דברים אלה ישימים למקרה שבפנינו. .66

זאת, במיוחד בשים לב לכך כי עו"ד פיגל לא מצא לנכון  התערבות כה בוטה בהליך טען הביניים.

 לעתור בבקשה לעיכוב הליכים בגדר הליך טען הביניים.
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