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  לפני כבוד סגן הנשיא חגי ברנר

 1 

 2018–חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בעניין:

 2 

 החברה אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ ובעניין:

 3 

 נאמן הזמני של החברה, בתפקידו כעו"ד ,ליאור דגן ובעניין:

ו  ו  מ צ ע כל " ב י  " ו ע דהע ן " מ צ ל פ ן  מ ו  הנאמן הזמני ר

 4 

  קורינה כהן 1. ובעניין:

  שמואל טאוב 2.

 נעמי פרופר 3.

  ישראל קריצר 4.

  הילה בלט 5.

  מאיר גרטנהויז 6.

  מרשה חולב זלינגר 7.

  מרק בלומברג 8.

 מרדכי מרוז 9.

 ברברה פלדמן 10.

 ואח'    

כ  " ב י  " ד ע " ה ו ן ע ש ו ש ן  ב ר  ו מ ד  " ה ו ע ו ז  ר א  ' ש ן  ת י  יםהמבקש א

 5 

  עמרי יוסף לנדלר  1. ובעניין:

  דניאל שגב 2.

 טלי בר־גיל 3.

  מיכל מנסנו 4.

  אליהו פרז 5.        

כ  " ב י  " ו ע דהע י " ש י ל  ב ו  עובדי החברה י

 6 

 פירעון ושיקום כלכליהממונה על הליכי חדלות  ובעניין:

כ  " ב י  " ו ע דהע ל " י ר ב ן  ו ל י  הממונה א

 7 
<#2#> 8 

 9 המבקשיםכוח ־באי  נוכחים:

 10 הנאמן הזמני ובא־כוחו

 11 עובדי החברהכוח ־בא

 12 הממונה כוח־בא

 13 

 14 פ ר ו ט ו ק ו ל

 15 

 16 ב"כ המבקשים:

 17, את ת כבודוו, במצו, שביצעאני חוזר על הבקשה. אני מבקש להגיש לאדוני תצהיר של חוקר פרטי

 18אביב, -רמת החברה, בפרויקט סביוני ,. מתברר שאותה דירה שבה נוהלה, ממנה נוהלההמסירה

 19ם של החברה, ביום חמישי האחרון. לכן אנחנו ביצענו את המסירה במענה הרשו , או ננטשה,פונתה
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 1ארי, מנהל החברה, יש אינדיקציות חזקות -או של אותו מייק בןצמקום הימכמתחייב. בכל הנוגע ל

 2 מאוד שהוא עזב את הארץ.

 3הוא החזיק שלושה דרכונים, של שלוש , לפי מידע מודיעיני שקיבלנומעבר למייל יש גם ניתוק קשר... 

 4 – – –מדינות שונות; פינה את הדירה עוד ביום רביעי בערב, ו  

 5 

 6 הנאמן הזמני:

 7 , ויש סברה שיש לו כנראה דרכון נוסף.את האמריקאיהפקיד את הישראלי והוא 

 8 

 9 ב"כ המבקשים:

 10 טגנריני.נמו יש לו גם דרכון ,פי המידע המודיעיני שלנו-על

 11לחוק החדש, שמדבר ( (1)ג()9) (1)ב()9מכל מקום אני חוזר על הבקשה. אני מפנה את כבודו לסעיף 

 12נעלה מכל ספק, כבודו, שהתאגיד הזה פעל כדי להונות את  בתאגיד שפועל במטרה להונות את נושיו.

 13לאדוני, אותו מייל המייל שצירפנו למעשה . צירפנו לבקשה חמישה תצהירים שמעידים על כך נושיו.

 14כאות, רכול, במייבכ – Blue Riverשל  במרמה רבתי, מכיוון שכל הסיפור במאי, מהווה הודאה 6-מ

 15 הוא מצוץ מן האצבע. –ר ברי בלו

 16ליל הבחירות שבו נבחר הנשיא טראמפ, שהוא שלח מייל לכל , 2016צירפנו לאדוני גם מייל מנובמבר 

 17. עכשיו הוא מודיע שזה 2016-ב –“ בלו ריברשוחחתי עם כל הנהלת „המשקיעים והוא מסביר להם ש

 18 הכול היה שקר.

 19 – – –כבודו, יש חשיבות במתן צו לפתיחת הליכים באופן מיידי

 20הדין ליאור דגן, ידידי, חברי המלומד, -עורךאנחנו שמחנו מאוד לשמוע על מינויו של הנאמן הזמני, 

 21השעות הראשונות, אז  וארבע-עשריםשיש לנו מסורת ארוכה של לעבוד יחד, ואני רואה שהוא עובד ב

 22 וטובה.  הח שהוא ימשיך לעבוד בצורה יעילואני בט

 23ע. אנחנו אנחנו מוסרים לו את כל המיד – ו שעתייםּניש   –כמובן אנחנו מברכים על כך. נפגשנו אתמול 

 24  – – –ותאנחנו מבקשים להודות לנציגקורבנות, ו 400מייצגים 

 25 בינתיים היו עוד.

 26נפגעים. זה הזמן להודות גם לנציגות של הנפגעים, שעושה  500בנ... נייצג רקו 500-אני מניח שנגיע ל

 27 עבודה מטורפת. ,באמת –שעות ביממה. לארגן את כל האנשים  וארבע-עשריםעבודת קודש, באמת, 

 28קש לאחד את בפתיחת הליכים גם באישי, ונאנחנו נגיש בימים הקרובים בקשה ל ה:ננקודה אחרו

 29 .שהכול יידון בצוותא חדאה... 

 30שלמה. אני מניח שנתקדם  ה פה גם תעשיית זיופיםחושבים שהיית אנחנו –ר אחרון .. בדבאנחנו.

 31כל הפרוצדורה של הכנת הוכחות . ברגע שייתן אדוני צו לפיחת הליכים אנחנו נתחיל את בכיוון הזה

 32 ונה המלאה של הנשייה.מהדין דגן, תהיה לו הת-הוכחות חוב, כדי שחברי עורך 600–500החוב, הכנת 

 33 

 34 ביהמ"ש:

 35 שאלה ראשונה: יש נכסים שניתן לתפוס בחברה?
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 1 

 2 הנאמן הזמני:

 3במעמד הכנ"ר  התשובה היא כן. חיובית. הייתי מבקש בתום הדיון הנוכחי לבקש איזה שהוא דיון חסוי

 4הדין ארז. יש לא מעט מידע שאני רוצה לומר לאדוני; אני רוצה לעשות את זה באופן חסוי כדי -ועורך

 5 שלא לחבל במאמצים.

 6 רשות ניירות ערך עצמה תפסה נכסים בעשרות מיליונים. ובכלל זה כספים בחשבונות הבנק של

 7גש איתם היום בצוהריים, וכמובן לי הנתונים המדויקים; אני אמור להיפ ש, שאני, כבר יהחברה

 8, אומיותל-הנדרשות פה, גם המקומיות וגם הביןון החקירות ויכזאת חשובה מאוד, גם מההפגישה 

 9 ובקשר למידע במחשבים ובמסמכים.

 10 

 11 ב"כ הממונה:

 12לממונה אין התנגדות למתן צו פתיחת הליכים. כמובן המסלול הרלוונטי הוא מסלול של פירוק. אני 

 13. כמובן הנאמן יצטרך לקבל הדין ליאור דגן-תפקיד נאמן את הנאמן הזמני, עורךמבקש למנות ל

 14 ובות לנושים.חסמכויות חקירה ולנסות להתחקות אחר נתיב הכסף, כדי לנסות ולפרוע את ה

 15 
<#3#> 16 

 17 ה ט ל ח ה

 18 

 19 .(החברה)להלן:  אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מלפניי בקשה למתן צו פתיחה בהליכים נגד 

 20 

 21 ואחיו לורנס גרינפילד. ארי-בןמיכאל השליטה בה הם  ובעלי 2004שנוסדה בשנת מדובר בחברה 

 22וכחברה  ,לאומית הנמנית עם קבוצת חברות שפועלות ברחבי תבל-ה הציגה את עצמה כחברה ביןרהחב

 23 של כשישים מיליון דולרף מוצרים פיננסיים והשקעות סולידיות ומנהלת השקעות בהיקשמציעה 

 24 אלף לקוחות. בשירות

 25 

 26, על יסוד מצגים אצל החברהאת מיטב כספם אנשים אשר השקיעו  315המבקשים הם קבוצה של 

 27בחברה על בסיס את כספי המשקיעים נטל  ארי-בן פי הטענה-על .ארי-בןכאלה ואחרים שהציג לפניהם 

 28את הריבית , תוך שהוא משלם לאורך השנים באפיקי השקעה מסוימיםהתחייבות להשקיעם 

 29, בדפוס פעולה המכונה הונאת על ההשקעות באמצעות כספי הקרן של המשקיעים החדשיםהמובטחת 

 30למשקיעים החזר ההשקעה או התשואה המובטחת  –משמע  שיטת הפירמידה.או הונאה ב נזיֹוּפ

 31 לא נעשה מתוך רווחי ההשקעה אלא מתוך כספם של המשקיעים החדשים.הוותיקים 

 32 

 33ת המשקיעים הכנסה חודשית קבועה, ואילו למשקיעים אחרים הובטחה למקצה במקרה דנן הובטח

 34 לשנה. 14%ריבית שנתית בשיעור חריג של עד 

 35 

 36וכי מעשה ההונאה הולך ונמשך או מי מטעמו הונה אותם,  ארי-בןבאחרונה התברר למבקשים כי  ברם

 37התגלו כעורבא פרח. כך למשל  ארי-בןהציג לפניהם שאפיקי ההשקעה  לדברי המבקשים שנה. 15זה 
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 1הברית קרן כזאת, -בארצותלא הייתה ולא נבראה, אף שאכן קיימת  ההשקעה בקרן ששמה בלו ריבר

 2. עוד הוצג לפני המבקשים מצג שלפיו החברה 2006אך אין כל קשר בינה ובין החברה מאז שנת 

 3סם שווא מבית היוצר התבררה בדיעבד כמק, אלא שגם השקעה זו במונטנגרוכספים במכרה השקיעה 

 4 .ארי-בןשל 

 5 

 6הונאה הם מעריכים ף הקורבנות של מעשה ההונאה, ואת היק 450-לטענת המבקשים ידוע להם על כ

 7בסך של הם אומדים הנזק הישיר שנגרם למבקשים עצמם את מיליון ש"ח.  600עד  300בגבולות שבין 

 8 .מיליון ש"ח 300-כ

 9 

 10לחקירה בידי רשות ניירות ערך, בחשד לביצוע  ארי-בןהמבקשים מציינים כי לפני כחודש ימים נעצר 

 11עבירות על חוק ניירות ערך ודינים נוספים, אלא שהוא שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. דא עקא, 

 12ראל חרף יש אף חשש כי עלה בידו להימלט מיש. הפר את תנאי שחרורו בערובה ונעלם מדירתו ארי-בן

 13 ירות ערך.יצו עיכוב היציאה מהארץ שניתן נגדו, וחרף הפקדת שני דרכונים שהיו ברשותו אצל רשות נ

 14-בן .06.05.21ביום  עצמו למשקיעים ארי-בןאלקטרוני ששלח מכתב החשש להימלטות מבוסס גם על 

 15לו ריבר, וטען בלקרן בכל הנוגע  באופן חלקי באותה הודעה כי הוליך שולל את המשקיעיםאישר  ארי

 16הוא אך ורק הפעולות שביצעה רשות ניירות ערך,  להגנתו כי מה שמונע ממנו לפרוע את חובות החברה

 17עוז לאיים על נושיו כי  ארי-בןלרבות תפיסת חשבונות הבנק של החברה. באותה הודעה אף הרהיב 

 18מדווחים, וכי יפרע את -ידווח לרשות המיסים על אודות אותם משקיעים שהשקיעו בחברה כספים לא

 19 מדובר באיום לבצע העדפת נושים אסורה. –החוב תחילה למי שלא יגיש תביעה נגדו, משמע 

 20 

 21נאמן זמני  10.05.21חבה בבקשת המבקשים, מונה ביום שפורטו בהר נוכח דברים חמורים אלה,

 22יתה שמירת (. מטרת המינוי בשלב הראשון היהנאמן הזמנילחברה, הוא עוה"ד ליאור דגן )להלן: 

 23יום כן החברה התבקשה להגיב על הבקשה עד -כמו .נכסיה של החברה והבטחת ניהולה התקין

 24 , אבל תגובה כאמור לא הוגשה.11.05.21

 25 

 26של הנאמן הזמני, לבקשתו, ובין השאר הוקנו לו סמכויות סמכויותיו בהחלטה שניתנה הבוקר הורחבו 

 27 .ארי-בןחקירה ודרישה. בהחלטה נוספת ניתן הבוקר צו איסור דיספוזיציה בכל הנוגע לנכסיו של 

 28 

 29נציין  –כונסה ישיבת היום אשר לשמו באשר לצו המבוקש, לפתיחה בהליכי חדלות פירעון נגד החברה, 

 30שאינה מסוגלת מבחינה  ,חדלת פירעוןעצמו עולה כי עסקינן בחברה  ארי-בןכי מתוך מכתביו של 

 31היקף נכסיה האמיתי, או  הגם שלא ניתן לעת הזאת לדעת מהו תזרימית לפרוע את חובותיה במועדם,

 32 כך גם ברור כי אין סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה. מהו ההיקף הכולל של חובותיה.

 33 

 34קרי: מדובר  –לחוק  (1)ג()9לה לבקש צו פתיחה בהליכים לפי סעיף נוסף על כך עומדת למבקשים עי

 35 לכאורה בתאגיד שפעל במטרה להונות את נושיו.

 36 
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 1, וכן איתור כספים בהםולהשגת שליטה נכסיה של החברה לאיתור מה שנדרש כעת הוא ניסיון נמרץ 

 2, המפרט פעולות זה בעניין דוח ראשוני של הנאמן הזמניהוגש הבוקר  ונכסים שהוברחו מן החברה.

 3בטווח הזמן המיידי, ובכלל זה פעולות חקירה ואיסוף מידע שכבר בוצעו וכן פעולות שבכוונתו לבצע 

 4 .ארי-בןלצורך איתורו של 

 5 

 6 בנסיבות אלה יש מקום למתן צו לפתיחה בהליכים נגד החברה כמבוקש, בחלופה של פירוק.

 7 

 8פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, לאחר ששוכנעתי כי הבקשה הומצאה ופורסמה -עלכן, -על-אשר

 9; לאחר שהוכח להנחת 2019–לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט 26כדין, כאמור בתקנה 

 10אני מורה בזאת על פתיחת  –דעתי כי החברה חדלת פירעון; ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה 

 11)להלן:  2018–בכל הנוגע לחברה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח הליכי חדלות פירעון

 12 (.החוק

 13 

 14 .ה, אני מורה על פירוקלאחר שמצאתי כי אין סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה

 15 

 16הנאמן הזמני מתמנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון, וההתחייבות שהפקיד עם מינויו  .1

 17 המינוי הנוכחי.הזמני תבטיח גם את 

 18 

 19הנאמן יפעל בהקדם למימוש נכסי קופת הנשייה באופן שישיא את ערכם, וכן לחלוקתם  .2

 20 לנושים.
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