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 1  נוכחי+:
  2 

 3ב"כ אפריקה ישראל השקעות בע"מ וכ� רו"ח רות&  �עו"ד מושקובי�', עו"ד ינקובי� ועו"ד לדר רוז� 

 4   אקי�

 5  וכ� מר ד� אבנו� ) וכ� גב' מרב עופר כז' ,כו' ותב"כ הנאמ� אג"ח (סדר � גיא גיסי�, עו"ד דנינועו"ד 

 6  וכ� גב' מרב עופר ב"כ הרמטיק אג"ח (סדרה כ"ח) ומר ד� אבנו� �עו"ד אופיר נאור עו"ד טלי שלו ו

 7ב� מוטי ב"כ אקסטרה פיתוח וייזו& בע"מ ואקסטרה אחזקות ישראל בע"מ וכ� מר  –עו"ד קליר 

 8  משה ועו"ד ארי רוזנברג

 9ב"כ אלו� רבוע כחול בע"מ וכ� היועצת המשפטית של  – יעו"ד אגמו�, עו"ד שורק, עו"ד שחור

 10  לימור רוזנבלו&החברה, עו"ד 

 11  ) בע"מ1988ב"כ דור אלו� אנרגיה בישראל ( �, עו"ד דה� שוני אלבקעו"ד 

 12  ב"כ הכנ"ר   �ירשנזו� דר נאות ועו"ד רוני העו"ד ה

 13  ב"כ התובע הנגזר וכ� רו"ח כה� –הראל ועו"ד גלברד �עו"ד יאיר ליבובי�', עו"ד ברוריה שריר

 14  ב"כ המציעי&  –עו"ד עדי פוגל 

  15 
  16 

 17 פרוטוקול
  18 

 19  עו"ד נאור: 

 20פסק הדי� מבוטל?  ;לשאלת בית משפט, יש פסק די� שמאשר הסדר נושי&, פסק הדי� אומר יש מכר

 21היה  ,על מנת שזה יתכנס לכדי יישו&והסדר הנושי& שקיבל תוק, של פסק די� כלל מועד שאני משיב 

 22בות ולא קיי& צרי. המציע לעמוד בהתחייבות והיה צרי. לעשות אותה במועד. המציע לא עמד בהתחיי

 23את המוטל עליו ועל מנת לקיי& את התנאי& שנדרשו כדי לעמוד בלוחות הזמני&, כתוצאה מזה התנהל 

 24מחזיקי אגרות החוב הסכימו לתת ארכות פע& ראשונה בתנאי& כלכליי& כשתהלי. של מת� ארכות, 

 25ה את עצמו ופע& שניה ללא תנאי& בכלל. למרות זאת, המציע הודיע לבית המשפט ולנו שהוא רוא

 26כמשוחרר מההתחייבות, רואה את עצמו כהסדר שלא התקיי& ואפילו פנה אלינו בכתב ודרש את 

 27השבת הפיקדו� שהופקד. בהתא& להוראות ההסדר, היינו מחוייבי& לפנות לבית המשפט במסגרת 

 28  בקשת חיוב.

  29 

 30ע& המציע להלי. גישור נוס, בהמלצת בית המשפט.  פנינולמרות זאת, באנו איתו בדברי&, לאחר מכ� 

 31, שמדובר בהצעה שונה היא במסגרת הלי. הגישור השורה התחתונה שהובאה למחזיקי אגרות החוב
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 1 אפסק די�. מבחינתנו הסדר הנושי& לא קיי&. המציע לבבצדק והגדיר  בית המשפטדרמטית ממה ש

 2ההתחייבות של המציע שבמצב הנוכחי ג& לא  אי� כרגע הסדר נושי& מחמת הפרתעמד בהתחייבויות. 

 3יו& באסיפת מחזיקי ייבות שלו. אנחנו היינו נכוני& וג& הא& רוצה לקיי& את ההתח יכול ואני בספק

 4לא כלכלי לו לקיי& את זה המציע אומר שאבל לקיי& את הסדר הנושי&, רצו� אגרות החוב הבענו 

 5אומר אני מבקש לשל& לכ& הוא בעצ& מוכר,  ההסדר הנוכחי והוא מציע הסדר אחר שכולל הלוואת

 6  שני&.  10מהכיס שלכ& ע& חוב חדש על פני 

  7 

 8היא  לא קיבלו את ההצעה המקורית המתקנתשהיות מבחינתכ& הא& נכו� ש לשאלת בית המשפט,

 9  אי� הסדר נושי&.לא קיימת ולכ� אי� הסדר נושי&, אני משיב ש

  10 

 11  עו"ד קליר: 

 12שיש כא� מצב שאני לא פסק די�, אני משיב בטל את צרי. ל בית משפטהא& לשאלת בית המשפט, 

 13מחזיקי אגרות החוב הסבירו מזמ� שההסדר לא  , כאשרצרי. להסביר לבית המשפט שהוא מורכב

 14בתוק, ולפיכ. אנחנו דרשנו את הפיקדו� ועדיי� כשבאנו לכא� בפע& הקודמת, בית משפט הסתכל על 

 15א בתוק, ואני חושב שנעשתה כא� מלאכה על פני הרבה לשההסדר כולנו ואמר, נכבדיי, את& אמרת& 

 16  מאוד זמ� ויהיה זה ראוי שהצדדי& כ� ינסו לעשות מאמצי& להגיע להסדר.  

  17 

 18כיוו� שערו�  .הלי. הגישור לא צלח. בפע& הקודמת מר ב� משה הסביר לבית המשפט את עמדתו

 �19 שלחנו אותה ג& לחבריי, חבריי התקשורת שהניב פרי, בחרנו להגיש הצעה, כמובערו� הגישור הוא לא 

 20כ. ג& נכתב לבית משפט בהודעה. ואת באסיפה, שה& יעלו את זה להצבעה זהודיעו לנו וג& היו& אמרו 

 21ההצעה הזאת תתקבל (אולי מישהו ששבמידה ראשו�, מסלול  המסלולי& שאני רואה לנגד עיני ה&:

 22  צא לדר..יעד יו& ראשו� וההסדר יבכל אופ� רוצה לדבר על ההצעה) מבחינתנו אפשר לאשר אותה 

  23 

 24אחר, אני בא מאסיפת מחזיקי אגרות החוב, שמעתי שהנאמ� מדווח למחזיקי& שיש עוד מסלול 

 25אקרא לזה נתיב פתיחת התחרות. ככל שההשקפה שלנו חשובה בהקשר זה, אנחנו חושבי&  ולכ� הצעות

 26ת משפט אמר בפע& הקודמת, ואני חושב שזה מתחבר לדברי& שבי ,שזה לא הנתיב הראוי. נדמה לי

 27עשינו דר. ארוכה וא& אפשר את מה שהתחלנו לסיי&, נעדי, את זה אבל מחזיקי אגרות החוב ש

 28  התחיל את העניי� מחדש. ליכולי& לעשות טעות ו

  29 
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 1צרי. לתת פסק די�  ,מה שאני מכוו� אליו, מבחינה משפטית א& כל אחד יעמוד על כתבי הטענות שלו

 2שלחנו לחבריי את שאומר בהמש. לדברי בית המשפט ולדברי הנאמני&,  שההסדר לא בתוק,. אני

 3ההודעה, רוצי& חבריי, רוצי& הנאמני&, רוצה הנציגות, הצעתי את זה ג& באסיפה, מר ב� משה נמצא 

 4תמיד יש אנחנו רוצי& בכל דר. להביא את זה לסיו&.  .אנחנו כא� .כא� היו& ויש את כל היו& לדבר

 5  הכס, מופקד היכ� שמופקד, אנחנו מעונייני& להביא את זה לידי סיו&. , זמ� לדו� במחלוקות

  6 

 7שבהקשר הזה אי� שו& הבדל לשאלת בית המשפט, המדובר בהסדר שונה מההסדר הקיי&, אני משיב 

 8את "אפריקה ישראל  בי� ההסדר הנוכחי להסדר הקוד&, הקניה היא אותה קניה, ריבוע הכחול רוכשת

 9את ההסדר, כל מה  רשלאות על מחזיקי אגרות החוב בשו& צורה ואופ�, לא . אני לא יכול לכפנכסי&"

 10ני יכול ג& להסביר לבית המשפט בכמה מילי& את או שאני יכול זה לשמור על זכויותיי. הצעתי הצעה

 11בוא לידי כ. הרבה את האפשרות ל�שצרי. לתת לתהלי. הזה שהשקענו בו כלההבדלי&. אני חושב 

 12  לדבר איתנו היו& על כל שינוי. רתי שאפשר אמא� או לכא�. כל סיו&

  13 

 14עמד היו& עו"ד פיגל שנמצא כא� ומייצג את המציע האחר, החדש, או ליתר דיוק קבוצת המציעי&, 

 15אנחנו מציעי& את אותו דבר, אנחנו ובאסיפה ואמר שהוא עומד להיפגש ע& הנאמני&, הנציגויות 

 16  צד המשפטי כל אחד ישמור על זכויותיו.חושבי& שצרי. לתת לזה את ההזדמנות בצד הפרקטי, ב

  17 

 18  עו"ד נאור: 

 19ידי הרוכשת. מדובר בתיקו� שמבחינה �אי� מחלוקת שההסדר צרי. לעבור שינוי מהותי, לרבות על

 20 ער. משפטית אפשר להוציא אותו לפועל, אבל השינוי בצד הכלכלי הוא דרמטי, מדובר במניות, ניירות

 21ראו בהצעה & מומחיהנכו� לרגע זה ג& אבל יש לזה ער. כלכלי, אולי יחשבו שהוא טוב או פחות טוב, ו

 22  זו המשמעות הכלכלית בהצעה החדשה. ו 4מיליו�  �200ל 150 סדר גודל שבי�החדשה כפחותה ב

  23 

 24, למרות המחלוקת שקיימת ע& מוטי ב� משה, אנחנו לא שוללי& בו במסגרת התהלי. שאנחנו נמצאי&

 25אנחנו לא חושבי& שמי שהפר את ההתחייבות שלו פע& שניה צרי. אבל את האפשרות שיבוא ויציע, 

 26  לקבל איזושהי בלעדיות. 

  27 

 28הלכנו דר. ארוכה, הגענו לצומת כי אנחנו נמצאי& במצב שבו אנחנו מתארגני& מחדש וזה באופ� טבעי, 

 29הצעות, חלק הגיעו, חלק בתהלי. ולא קרה. היו& אנחנו במצב של קבלת משהו , ציפינו שיקרה י&מסו
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 1ההודעה של מוטי ב� משה שהוא קרי, ההודעה שהחברה הוציאה,  והתגבשות. מי שקרא להצעות ז

 2ה& פותחי& מחדש את הגשת ההצעות למי שמעוניי�. התמונה לגבי ההצעות ושדורש את הפיקדו� 

 3נו הצעה שבערכי& א& תגיע ממ ,תתבהר בימי& הקרובי&. למרות המחלוקות ע& מר מוטי ב� משה

 4 .ראויה, היא תעלה למחזיקי אגרות החוב ואנחנו לא פוסלי& את האפשרות שזה יקרההיא כלכליי& 

 5  זה, אבל א& זה יקרה אותי זה יפתיע.השיש היתכנות לדבר אומרי& המומחי& הכלכליי& 

  6 

 7ע& יהיה  � א& לאיהיה, אבל  וא& יהיה הסדר אחר ,לשאלת בית המשפט, ההסדר הקיי& לא תק,

 8  אבל זה הסדר שונה מהותית, אני משיב שזה מדויק. ;מישהו אחר

  9 

 10  עו"ד קליר: 

 11נו מחייבת הצבעות חדשות של המחזיקי& וכל הנדרש. כ. לשאלת בית המשפט, ההצעה החדשה של

 12  ג& כתבנו ועל זה א, אחד לא חולק. 

  13 

 14הצדדי&. שני היא צריכה לבוא מכיוו� של א& כי מכיוו� הרוכשת,  לא צריכה לבואאני חושב שההצעה 

 15אני לא מתייחס לשאלה א& השינוי שאנחנו מציעי& דרמטי או מינורי. אני חושב שזה לא יהיה לטובת 

 16פסק הדי� הזכיר בעצמו למשל הסכמה חשובה ע& רשות המיסי&. אגב, א, אחד א& פסק הדי� יבוטל. 

 17הסכמה הזאת ראויה. אני מזכיר את התביעות נדמה לי שהיתה זו עמדת& של מחזיקי אגרות החוב שה

 18המתינו זמ� רב וככל שתתקבל ההצעה שלנו, אז אפשר יהיה להתיר את  �שממתינות להתחדש. כול

 19ההתרה שלה היא בעלת ער. כלכלי לחברה. אני עכשיו מדבר ג& מהאינטרס של  .החבילה הזאת

 20  הרוכשת. 

  21 

 22אני משיב לעמוד בקשר ע& מציעי& נוספי&, אי. בכל אופ� יכולי& לשאלת בית המשפט אני משיב, 

 23יש הצעה. בהנחה שההצעה שלנו תעלה להצבעה ונגיד שיש עוד שהלכה למעשה זה קורה. עובדה ש

 24רה חייבת לדווח, הרי א& אני מחזיק כספי& ואני באגב הח .הצעה בעקבותיה ועוד הצעה בעקבותיה

 25  יותר, אני אומר לו ובזה זה יסתיי&. מסתכל על ההצעה של מר ב� משה ואני יודע שיש הצעה טובה 

  26 

 27  עו"ד נאור: 

 28וח, לא משפטי וג& לא על האפשרות נמצאי& במצב שאנחנו כבולי& לפסק הדי�. אי� ויכאנחנו כרגע 

 29זה דורש הסכמתי להשארת פסק הדי� על כנו, היא לא ניתנת. מהבחינה א& הטכנית לתק�, אי� ויכוח ש
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 1מבחינה פרקטית, אנחנו קיבלנו פניות לאחר ההודעה של מר ב� המשפטית היבשה, דיינו לשיטתי. 

 2אנחנו רוצי& שבמסגרת הפניות האלה אומרי&  .משה שאי� הסדר ושהוא רוצה את הפיקדו� חזרה

 3יש מציעי& שאומרי& לא נציע כשמר ב� משה אבל ודאות, אנחנו רוצי& לדעת שיש אפשרות להציע, 

 4שלא נגר& לנו נזק כתוצאה מזה שמי שלא מקיי& את הצעות לא אומרת  נונמצא. העובדה שקיבל

 5  ההתחייבות שלו קושר לנו את הידיי&. 

  6 

 7זה מבטל את ההסדר ע& רשות המיסי&, אני משיב שא& יש הסכמות ע& הא& לשאלת בית המשפט, 

 8רשות המיסי& אני יוצא מנקודת הנחה שה� תכובדנה. רשות המיסי& הגיעה להבנות ע& החברה לגבי 

 9הסדרת צווי& של שני& קדימה. ה& "הולבשו" או נכנסו לתו. מתווה ההסדר. אני לא חושב שיש קושי 

 10  � לנו פלוגתא ע& רשויות המס. משפטי לייש& את זה, אבל אי

  11 

 12לשאלת בית המשפט, זה מאפשר למר כה� לחדש את התביעה שלו נגד מר לבייב, אני משיב שכ�. אנחנו 

 13נבקש אפשרות להשיב לבקשה כזו שלו מהטע& שאנחנו רוצי& לבחו� את התמונה והצור. להוצאת 

 14התביעות הנגזרות והייצוגיות, אז כספי& לכ.. ברור לי שמרגע שאי� פסק די� במסגרתו טיפלו בנושא 

 15 , בית משפט יכול לתתאי� מחסו& משפטי. לצד זה אני חושב שחברה שנמצאת בפיקוח בית משפט

 16  סעדי& שקשורי& להשהיית הלי. כזה. 

  17 

 18  עו"ד קליר: 

 19זה שמכוח ההסדר במועד התשלו& הראשו� על מדבר  הסדרמס תלוי בהסדר. הה תההסדר ע& רשו

 20יתקבלו כספי& שאי� לחברה לשל& אות& עכשיו. אנחנו רואי& ער. בזה שפסק הדי� עדיי� "יעטו," 

 21  את החברה לזמ� מוגבל, ה& יקבלו הצעות מצד שלישי. 

 22  אני לא עומד על ההתנגדות לביטול פסק הדי�, ג& לא התנגדתי קוד&. 

  23 

 24  עו"ד נאור: 

 25בדיו� האחרו� שיש עדי& רלוונטיי& שלא הובאו. אני חושב שמי שצרי. היה להביא בית משפט אמר 

 26אות& זה הצד השני. אני חושב שאת המחדל הזה אני יודע לרפא. אני בהחלט סבור שאת העדי& האלה 

 27היה צרי. להביא הצד השני, אבל אני מייצג וא& אני יכול להביא בפני בית המשפט את התמונה 

 28  אני מעדי, את זה על פני טענה ראייתית. המשפטית המלאה, 

  29 
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 1לשאלת בית המשפט, את& טועני& שהיה על הרוכשת חובה לעמוד בתנאי& המתלי& ובי� היתר הנושא 

 2את& ה& לא מטעמכ&, מדוע ששל ההגבלי& העסקיי&, ה& פעלו באמצעות עו"ד רוזנברג ועו"ד לביא, 

 3אנחנו לא עומדי& על השני מתנגד לעדות.  שמוע א& הצדאת העדי&, אני משיב שאני אשמח ל זימנת&

 4  הבקשה לזימו� עדי&, אבל אנחנו עומדי& על כ. שאי הבאת העדי& עומד לפתחו של הצד השני. 

  5 

 6עמד כא� מר ב� משה בדיו� האחרו� ואמר בצורה הפשוטה ביותר, שנושא ההגבלי& העסקיי& זה לא 

 7  אישיו. 

 8 

 9י&. מה שהגישו לבית המשפט כלל שני כרכי& לשאלת בית המשפט אני משיב, שקיבלנו את המסמכ

 10א יוכל הוא ל ולכ� שחברי החליט שה& כוללי& סודיות, בהמלצת בית המשפט הוא מש. אות&

 11להסתמ. עליה& א& הוא מש. אות&. את מה שהוא החליט לא להציג, לא קיבלנו. את מה שהוא הציג, 

 12  כ� קיבלנו. 

  13 

 14  עו"ד קליר: 

 15ידו� בדר. של מת� הוראות. בבקשה למת� הוראות מגישי& האנחנו טענו שהבקשה לא מתאימה ל

 16א& אנחנו מנהלי& בקשה למת� הוראות לפי תצהירי& וג& המצהירי& יכולי& להעיד ממה ששמעו. 

 17  . 241תקנה 

  18 

 19לשאלת בית המשפט, הפקדת& לא מעט כס,, את& לא רוצי& לקבל את הכס, חזרה, הרי כל אחד כא� 

 20ת� הוראות, אני משיב סגרת בקשה למרוצי& לברר את זה במאת& לא  צרי. מחר לקבל החלטה,

 21על א, שלא רק שאנחנו רוצי& לברר את זה בדר. המהירה וג& שהתוצאה תהיה נכונה על פי הראיות. 

 22אני חולק על עו"ד נאור, אלא בית המשפט העליו� קובע על מי הנטל להוכיח סיכו� של תנאי מתלה, ג& 

 23עשה כא�. אני מזכיר שהיו לנו כא� כמה ימי& בלבד שהגשנו המו� אנחנו רוצי& עדיי� להראות מה נ

 24אנחנו קיבלנו את החלטת בית המשפט שנמציא לו את כל מסמכי& לבית המשפט בלי למיי� אות&, 

 25המסמכי& מבלי ששמע את עמדתנו וכל מה שאני יכולתי לעשות ממקו& רחוק, זה להגיד קחו את הכל 

 26  איזשהו רבב אצלנו ולא נמלא צו של בית המשפט. ותעבירו לבית המשפט כדי שלא ימצא

 27לענייננו, בסופו של דבר, חבריי מגדירי& את המחלוקת כמחלוקת על סוגיית השגת התנאי המתלה, 

 28אנחנו בהחלט היינו רוצי& שיקבעו גדרי דיו� הכי מהירי& שאפשר. בסופו של דבר מר ב� משה הוא 

 29רי אומר שיש לו חקירה של שעה וחצי למר ב� משה המצהיר מטעמנו ודרכו צירפנו את המסמכי&. חב
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 1בסוגיה של התנאי המתלה של ההגבל העסקי, אני מניח ששאלות למר ב� משה כגו� מה באימייל הזה, 

 2יג, איזו דר. נכונה היה להשיג, על זה מר ב� משה העיד שהוא קיבל יעו�. תנאי הנכו� להשיה המה ה

 3ני כ� חושב שבמקרה הזה השות, הרלוונטי לעניי� יכול א& זה מעניי� ולמרות שהנטל לא עלינו, א

 4  להיות שיהיה נכו�. 

  5 

 6מאז הדיו� האחרו� לא השתנה דבר. אמרנו שג& לנו מגיע גילוי מסמכי& ומענה. אני לא הגשתי בקשה. 

 7אנחנו מסכימי& לנהל את זה בבקשה למת� הוראות, אבל כ� נרצה לזמ� את השות, הרלוונטי כדי 

 8& לבית המשפט, הכוונה לאור� הרפז. הגב' לביא עובדת תחתיו. לתיק יש היבטי& שיוכל לתת הסברי

 9חל המועד שקבוע  �13.12. הרי ב�13.12נוספי& שחבריי מבקשי& להצניע, כמו למשל הצעות מתחרות מ

 10ביקשנו להארי. אותו ואז חבריי הודיעו לנו שלא  �16.12בהסדר להתקיימות התנאי& המתלי&, ב

 11הודיעו שההסדר חסר תוק, והודיעו לחברה שנשמיד  �23ב .התבקשו תנאי& נוספי& �19ב .�16יכולי& ב

 12   אני הייתי רוצה שהנאמני& יתנו לנו גילוי מסמכי& ומענה על שאלו�. את כל המסמכי&. 

  13 
#>3<#  14 

 15  החלטה

  16 

 17נית� על ידי פסק די� המאשר הסדר נושי& של "אפריקה ישראל השקעות בע"מ". הסדר  2.9.18ביו& 

 18נוכח התנגדות של רשות המיסי& ששונה תווה מתק� להסדר נושי& מקורי שאושר הוא מ ושי&הנ

 19להסדר המקורי. לאחר שהושג הסדר בי� הצדדי& בנוגע למחלוקת ע& רשות המיסי&, ולאחר ששמעתי 

 20נית� כאמור פסק הדי� שאישר את ההסדר. הסדר הנושי& היה מותנה במספר  ,ענות מתנגדי& אחרי&ט

 21לא התקיימו בחלו, המועדי& שקבועי& בו. כל צד תולה במשנהו את האשמה באי  תנאי& אשר

 22ידי הרוכשת �התממשות הסדר הנושי&. הוגשו לבית המשפט בקשות בנוגע לפקדונות שהופקדו על

 23  . 41כאשר קדמה לאלה בקשה  ,48בקשה ו 51ואחרי& בנוגע להסדר הנושי&, בקשה 

  24 

 25ראשו� במעמד הצדדי& כאשר הצדדי& הגישו כתבי טענות מפורטי& בבקשות האמורות. התקיי& דיו� 

 26במהלכו הצעתי לצדדי& לחדש הלי. גישור וכמפורט בהחלטה שניתנה בתו& הדיו�. הצדדי& הודיעו 

 27  לבית המשפט שהלי. הגישור לא צלח ומשכ., התחדש הדיו� היו& במעמד הצדדי&.

  28 

 29ידי הרוכשת וזאת לאחר שהתברר �סמו. לפני הדיו� הודע לבית המשפט כי הוגשה הצעה חדשה על

 30ידי מציעי& שלישיי&. התבקשתי א, לשקול דחיית הדיו�, א. סברתי �שהוגשו לנאמני& הצעות על
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 1מימוש הפקדונות ולחילופי� כאמור מנת לקד& את ההלי. שלפני, שעניינו �שאי� מקו& לדחותו על

 2  מפקידי&. השבת& ל

  3 

 4תוקפו של הסדר הנושי& שאושר. מסתבר שאי� ת כוח הצדדי& ובי� היתר בשאל�שמעתי את דברי באי

 �5כוח הצדדי&, כמו ג& מכתבי הטענות. סבורני שעל�כעולה מדברי באי ,מחלוקת שההסדר לא מומש

 6הסדר נכו� יהיה שבית המשפט יורה שפסק הדי� שאישר את  ,מנת להבהיר את המצב וליצור ודאות

 7הנושי& בטל ואינו עומד על כנו, זאת מבלי שיהיה בקביעה זו כל מסמרות באשר לגור& אשר בעטיו 

 8  הסדר הנושי& לא מומש. 

  9 

 10ק הדי� שאישרו בטל. קביעה אינו תק, ופס 2.9.2018משכ., נקבע בזאת כי הסדר הנושי& שאושר ביו& 

 11את ההלי. שעוכב בעניינו, כמו ג& שתי לבקש לחדש דר. לפני התובע הנגזר, מר כה�, זאת סוללת את ה

 12בקשות לאישור תביעה נגזרת ובקשה אחת לאישור תביעה ייצוגית של ה"ה בנדל ומזרחי. אי� באמור 

 13  כדי לקבוע מסמרות לגו, התביעות האמורות, כמו ג& באשר להסדר ע& רשויות המס.

  14 

 15בדר. ותה, דת חר, התנגולרוכשת לברר את המחלוק באשר לקידו& הבקשות בנוגע לפקדונות; הצעתי

 16של בקשה למת� הוראות, תו. שהצבעתי על היתרונות המעשיי& הכרוכי& בכ.. לחלופי� הצעתי לשני 

 17 ,הצדדי& לברר את המחלוקות בהלי. של בוררות וא, זאת מתו. הכרה בחשיבות בהכרעה מהירה

 18  לפני בית המשפט. ה הדרושאת הבאת מלוא התמונה הדי�  מנוע מבעליזאת ובלבד שלא יהיה בכ. כדי ל

  19 

 20יודיעו לבית המשפט את עמדת& באשר להצעתי בנוגע לבוררות עד רוכשות ו"דור אלו�" כוח ה�באי

 21היא מעוניינת להגיש ולברר את הבקשה בדר. של מת� הוראות,  ה, ככל שהרוכשת מסכימ24.2.19ליו& 

 22ליכי& מקדמיי& נוספי&, תצהיר של מר אור� הרפז וזאת אתיר, א. ככל שמדובר בהוספת ראיות או בה

 23. עוד רשמתי לפני שהנאמני& אינ& מחלוקותיילקח הדבר בחשבו� במסגרת קביעת אופ� בירור ה

 24  עומדי& על העדת& של עו"ד רוזנברג והגב' לביא, וכאמור בדברי עו"ד נאור. 

  25 

 26ת עמדת& באשר לבירור איודיעו הנאמני& בכפו, לקבלת הודעת הרוכשת ודור אלו� כאמור, 

 27  .3.3.19המחלוקות בבוררות עד ליו& 

  28 

 29  כוח הצדדי&. �או ע& קבלת הודעת באי 3.3.2019התיק יובא לעיו� ביו& 



 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

)  בע"מ נ' אפריקה ישראל 1975(הרמטיק נאמנות  23117�06�16 פר"ק
 להשקעות בעמ ואח'

  

     

    �51ו 48, 41ות מס': בקש

 הנשיא אית& אורנשטיי& כב'לפני 

  
  

 10

 1ידו& הליכי בשולי הדברי&; טוב ייעשה א& בית המשפט יקבל עדכוני& או תוגשנה בקשות באשר לק

 2  .בעניינה של החברה מכירה או הסדר
#>4<#  3 

  4 

 5  במעמד הנוכחי+. 18/02/2019, י"ג אדר א' תשע"טניתנה והודעה היו+ 

  6 

 
  

 אית& אורנשטיי&, שופט

  נשיא
  

 7  החלטה הלאחר 

  8 

 9  עו"ד מושקובי.: 

 10החברה היא חברה חדלת פרעו� ועל כ. אי� חולק. החברה פועלת למעשה באמצעות המנהלי& שלה וכל 

 11בית משפט דבר בחברה עובר ג& את נציגי המחזיקי&. פרקטית החברה מדווחת למחזיקי& כל דבר. 

 12אמר קוד& שאי� לו סמכות לדו� בשאלת עיכוב ניהול ההליכי&, אבל אי� שו& בית משפט מוסמ. אחר. 

 13ז"א כל בית משפט אחר שיגישו לו בקשה לעיכוב הליכי&, יבוא ויאמר שמבחינתו אפשר לנהל את 

 14ת המשפט חדלת פרעו�. ברור היה שרק בי הצב הוא שהחברה היא חברההליכי&, אבל זה לא המצב, המ

 15שמלווה את הליכי חדלות הפרעו�, וזה בית משפט זה, יכול לראות מתי נכו� ולא נכו� לעכב הליכי&. 

 16  מדובר בהליכי& מאוד משמעותיי& ואנחנו מבקשי& שהכספי& לא יוצאו לשווא. 

  17 

 18רוזנברג היה הסדר נושי& שאושר, מה העוג� המשפטי שיש במקרה בעניי�  , הרילשאלת בית המשפט

 19אני משיבה שאני מבינה את הלקונה המשפטית, אבל יחד ע& זאת לא נית� להתעל& מהעובדה דכא�, 

 20המשפט. אני מבינה את  הקושי  חברה שההתנהלות שלה בפיקוח ביתבשהמדובר בחברה חדלת פרעו�, 

 21  המשפטי. 

  22 

 23  עו"ד נאור: 

 24אנחנו קיבלנו הודעה ביחס לתוצאות הלי. גישור שלה& שאומרת, שהאיש כא� רוצה לקבל מיליוני 

 25שקלי& והחברה תקבל אפס. אני כנושה שמייצג ציבור שיודע שהתנאי היחיד למבח� לעמידה של 
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 1תו& לב. אני יודע שהוא לא ת& לב. הוא ניסה להתעשר על הגב שלי. ורת, זה החזקה בנייר זנגבמבקש 

 2  י לא יכול להתעל& מזה.אנ

 3 

 4  עו"ד גלברד: 

 5. בתביעה נגזרת ההלי. שונה לגמרי. דברי& שכבר נאמרו לב לבייב. אלומר התביעה הנגזרת היא נגד 

 6לו& שני של האגרה. החברה לא שבקשה לפני השופט שינמ� לפטור את החברה מת יש הילגבי אגרה שנ

 7שללב לבייב יהיו כמה ראשי&. יש כעשרה צריכה להיות בכלל צד, החברה הכניסה את עצמה כדי 

 8עורכי די� שמבררי& רק למע� לבייב ולא עבור החברה, שזו שערוריה בפני עצמה. אני שואל מדוע חברי 

 9מספר דברי& על גישור כאשר החוק אוסר על כ., אני מעול& לא שוחחתי ע& עו"ד נאור על הגישור, 

 10א רצה להציג אותו, כל מה שאני יכול לומר שהיה אני לא יודע איזה מכתב הוא החזיק בידו כאשר הו

 11הלי. גישור שהסתיי& בהצעת מגשר. אני מוחה על כ. שה& מדברי& על הלי. גישור. אני ג& מוחה על 

 12  . וכ. שמה שעשו חבריי, ה& חיכו שבית המשפט יכתיב את החלטתו ואז קמ

  13 

 14  ידי כב' השופט שינמ� בשלב הזה. �הנושא של האגרה כבר הוסדר עללשאלת בית המשפט אני משיב, ש

  15 

 16תמוה בעיני מדוע הנאמני& שפתאו& מסתבר מדברי& בלהט כנגד התביעה הזאת, לא מחפשי& את 

 17  מיליו� דולר שוחד... 8הכס, שנעל&. לפי כתב התביעה הנגזרת ניתנו 

  18 

 19  עו"ד נאות: 

 20) קובע שבנסיבות שבה� הסתיי& הסדר, בית 1ד(א)(י350 סעי, אני מבקשת להציע איזושהי אפשרות,

 21מנת שבי� המועדי& תהיה אפשרות להגיש איזשה� �המשפט למעשה יכול לקצוב מועד לסיו& ההלי. על

 22  בקשות. 

  23 

 24  עו"ד קליר: 

 25, השבנו לה ואז חבריי הגישו תשובה לתגובה. כעת בית משפט התיר לחבריי 51בקשה את חבריי הגישו 

 26ו, מדוע? כי אנחנו ביקשנו להשיב לחברה שהצטרפה לבקשה וג& ש& הוסיפו עוד להגיש עוד תשובה לנ

 27בית המשפט מעול& לא הורה לנו להשיב  41טענות שמנסות לקחת אותנו שנה אחורה. לעניי� בקשה 

 28צרי. לחזור  51א& ה& "נפלו" בבקשה קרי, וממילא לא השבנו. קוד& כל יצטרכו להכריע במחלוקת, 

 29  . 41לבקשה 
#>7<#  30 
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 1  חלטהה

  2 

 3  הצדדי& הבהרות וכעולה מהפרוטוקול. ב"כ ידי מי מ�עלועלו לאחר מת� ההחלטה, ה

  4 

 5  בהיר כדלקמ�: אלאחר שנתתי דעתי לאמור אוסי, ו

  6 

 7לכאורה המסגרת הדיונית שלפני, קרי, בקשה לאישור הסדר נושי& שאושר ובוטל, אינה מקנה סמכות 

 8. זאת כאמור מבלי &המש. בירור תביעותיה לבית המשפט למנוע מהתובעי& הנגזרי& והייצוגי את

 9מנוע מהחברה ל אחד מההליכי& האמורי&, כמו ג& מבלי לשיהיה בכ. להביע עמדה לגו, הנטע� בכ

 10  והנאמני& להגיש בקשה בעניי� לבית המשפט המוסמ.. 

  11 

 12המקורי לא אושר ויתרה  ; דומה שזו אינה רלוונטית יותר משעה שהסדר הנושי&41באשר לבקשה 

 13לאפשר לרוכשת להשיב לבקשה  סבורי& אחרת, יהיה מקו& חדש; ככל שהנאמני& אושר הסכ& מכ.,

 14דמנות להשיב, ג& כמו להוות משקל לא מועט לעניי� התאמת בירור שלא היתה בידה הז הלנוכח טענת

 15אמני& שאותה עליה& להגיש עד ליו& המחלוקות בדר. של בקשה למת� הוראות. במסגרת הודעת הנ

 16  . 41באשר למחיקת בקשה ג&  וסיתייח 3.3.19
#>8<#  17 

  18 

 19  בהיעדר הנוכחי+. 18/02/2019, י"ג אדר א' תשע"טניתנה והודעה היו+ 

  20 

 21  כוח הצדדי+. �המזכירות תשלח ההחלטה לבאי

  22 

 
  

 אית& אורנשטיי&, שופט

  נשיא
     23 

 24 הוקלד על ידי סימונה אלפסי
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