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  לפני כבוד סגן הנשיא חגי ברנר

 1 

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

 2019–תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט

 2 

 החברה (51-355923-7)ח"פ  )בפירוק( אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ ובעניין:

 3 

 (0 1143209 3)ת"ז  מיכאל דויד בן־ארי ובעניין:

כ  " ב י  " ן ע מ ק י ל ג י  ש ד  " ה ו  החייב ע

 4 

  החייב לנכסיו כנאמן של החברה וכנאמן יעו"ד, בתפקיד ליאור דגן, ובעניין:

כ  " ב י  " ע ו ו  צמ ע י ל נ י ז ן  ו ט י ב י  ר ו ב ד "ד  ה ו , ע ר פ ש ב  נד "ד  ה ו ע  , 

ן  צמ פל ן  מ ו ר "ד  ה ו לע ר ק י  ב צ "ד  ה ו ע  ו

  המבקש/הנאמן

 5 

 הזרההחברה  EGFE Hungary kft. ובעניין:

 6 

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

 7 

 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובעניין:

כ  " ב י  " ל ע י ר ב ן  ו ל י א ד  " ה ו  הממונה ע

 8 
<#2#> 9 

 10 הנאמן ובאי־כוחו  נוכחים:

 11 משקיעים ובאי־כוחם

 12 הממונה בא־כוח

 13 

 14 ק ו ל פ ר ו ט ו

 15 

 16 ב"כ הממונה:

 17ראיתי ששאל אם יש הצדקה, אם יש הכרח, בבקשה, לאור העובדה  –אדוני רק  אין לנו התנגדות.

 18 – – –שהנאמן

 19 

 20   הנאמן:

 21שאמר חברי, ליתן את הצו לפתיחת  ו, כמנימוקים מדוע חשוב, או מדוע יש הכרח יש למעשה ארבעה

 22 להיות מוכרעות תחת אותה מטרייה, בין שהנושההליכים. הראשון הוא שכל תביעות החוב צריכות 
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 1הונגריה או לכל מקום אחר.  אי-אף-ג'י-איישראל ובין שזה ל .ג'י.אף.איהכסף שלו לאי העביר את

 2ואנחנו חושבים שכדי לשמור גם על עקרון הקולקטיביות וגם על עקרון השוויוניות בין כלל הנושים 

 3אית קיההונגרית, וגם לחברה האמר הרלחב ן שהועברשוב, בין שכספם הועבר בארץ ובי – הזבתיק ה

 4 – – –יש מקום ליתן צו לפתיחת הליכים –

 5ת שהשתלטנו עליה, בהונגריה, יש מקום לפרק אותה. זה שהיא חדלחברי שאל מדוע, למרות העובדה 

 6בוודאי בחדלות פירעון תזרימית. זה ברור. זו נקודה אחת. כלומר ישנה חשיבות  .זה ברור ,פירעון

 7וזאת נקודה חשובה, משום...  –פיהן מוכרעות תביעות החוב -גדולה שלמעשה גם אמות המידה שעל

 8, ההכרעה בתביעות החוב היא לא הכרעה 2007-ונזי ארוכת שנים שהתחילה בבגלל שמדובר בהונאת ּפ

 9 ים. יש על זה הרבהים פיקטיבביות וכל הרווחים הם למעשה רווחיטריוויאלית, במובן הזה שכל הרי

 10אומר שהיכולת  אני .סיקה מתאימה, ובמובן הזה אנחנו נגיש גם לאדוני פהאמריקאיפסיקה במשפט 

 11אינטגרטיבי  זה באופן את תדה שוויוניות לכלל הנושים, ולעשופי אמות מי-להכריע בתביעות החוב על

 12בית משפט  ההונגרית לפני... או... הליך פירוק של החברה מאוחד, הוא כמובן באמצעות הליך פירוק או

 13 של חדלות פירעון פה.

 14, יוסי שגב, דוחות נתןשהוא של גולדין,  ,של העליון השקעות .ש.מ.י. יש השקעות .ש.מ.ייש 

 15לא היו אמיתיים. בית המשפט ש ,שהוא נתן לו דוחות פיקטיביים דבדיעב התברר לו ים.יבפיקטי

 16על כל העניין הזה כעניין הסתכלו  .מעשה כל ההתקשרות היא למראית עיןהעליון קבע בדיעבד של

 17ם של רווחים פיקטיביים... כי נייישכל הענ ואמרהברית למשל -עכשיו, בתי המשפט בארצות .פיקטיבי

 18ארי ללקוחות לא היו -לא היו השקעות. הדוחות השנתיים שהציג מייק בן .ו ריבר לא הייתה קיימתבל

 19הזה יש כמה שיטות  יןשום דבר. ובעניו השקעות, לא היה ם. לכן לא הייתה בלו ריבר, לא הייאמיתי

 20אתה  ,חים פיקטיבייםאבל הכלל הבסיסי אומר שלפני שאתה משלם את אותה ריבית או רוו ,שנקטו

 21געים פהחדשים, הם נ יכ ,ישנים לחדשיםה יןב הבחנהקודם כול משלם את סכום הקרן לכולם. ויש 

 22 נים הספיקו לקבל ריביות... הרבה יותר מהישנים, כי הישר.זה ברו בצורה הרבה יותר...

 23החזיר את רוב הכספים בתביעות  ףבתיק של מיידומן האמריקאי אאני אפתח סוגריים. הנ

clawbacks .Clawbacks ,C-L-A-W-B-A-C-K-S . ?24 ,סביר( משקיע שהשקיע קודםמ)מה זה קלובקס 

 25 נהעלטשהוא חשוף אלף משקיע כזה כבר החזיר את הכסף שלו. זה אומר שיש סכום של מאתיים 

 26, משום שזה כסף של אנשים אחרים. זה כספי גניבה. זאת הגישה של הפסיקה אותושהוא צריך להחזיר 

 27פני אדוני בצורה לאנחנו כמובן נציג את העניין  להזה... אין פסיקה בארץ, אב ןית. בענייהאמריקא

 28 מסודרת.

 29במצב של  ם,וים. הי, כדי למנוע העדפת נושforum shoppingהנימוק השני הוא הנושא של מניעת 

 30ייה. הנש להגיש תביעה, ובכך לעקוף את כל הסדרי ,אינו מונע מנושה להגשת להונגריה שום דבר היום,

 31 הזה. בענייןת את הצו לפתיחת הליכים גם חשוב לת זו סיבה למה

 32שתלויה ועומדת  . לא הבקשה68בבקשה  ,אור בבקשה של בן 2אני רוצה להפנות את אדוני לסעיף 

 33אורים. -אותם בןמאחרי המעצר ואחרי שהיה כל הבלגן, )להשיב(, שם הגשתי בקשה  –לפני אדוני, אבל 

 34הונגרית ה הההונגרית, לא אתה. והחבר הזה בכלל החבר רים:מאבל הם או ,הם מודים בקבלת הכסף

 35מתן צו ליש חשיבות  –איזו עילה יש לך? גם הכספים שהועברו להונגריה  ,בכלל אינה נמצאת בפירוק
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 1לפתיחת הליכים, גם כדי לעצור את המועדים וגם יש חשיבות לתת צו חדלות פירעון נגד החברה 

 2 ונגריה.הב

 3פירעון, ואני גם נותן את ההסכמה מאחר שאני הגורם  תאגיד חדלאני חוזר על הנימוקים. גם ה

 4 המוסמך בחברה.

 5 

 6 ב"כ המשקיעים:

 7 – – –נושים 720כבודו, אנחנו מייצגים 

 8אנחנו  .אי הונגריה-אף-ג'י-כם כמאה נושים ישירים של חברת אי, מתונושים 720אנחנו מייצגים 

 9הונגריה, ומצטרפים לבקשה לתת  אי-אף-ג'י-איתומכים לחלוטין בבקשה ובפעולות של הנאמן בקשר ל

 10 , שהוארךהמועד –צו לפתיחת הליכים. אני מבקש רק להעיר, לגבי המועד להגשת הוכחות חוב 

 11 הואיל ואדוני עומד לתת .'22בפברואר  28, הוארך עד יאר-ישראל ומייק בן .ג'י.אף.איבהסכמה, עם אי

 12 הרנגד החבכההונגרית, פשיטא שהמועד להגשת הוכחות חוב  ההיום צו לפתיחת הליכים נגד החבר

 13 .2022במאי  28דהיינו עד  ,שלושה חודשים אחרי זהההונגרית יהיה 

 14להגיש את  2022בפברואר  28שנצליח עד מן ומדברים על זה; אני מאמין אנחנו בקשר טוב עם הנא

 15 בנובמבר. 23אוטומטי עד  באופן –ההונגרית  ההחבר –בקשה. אם לא נגיש הוכחות החוב. אם לא, 

 16אנחנו  – ובחעות הידגן אמר, איך יוכחו תב הדין-עורךהערה אחרונה, לגבי מה שחברי המלומד 

 17זה כרגע. כשנגיע לגשר נעבור אותו. יש דעות בבר דמן לזה לא הז .לכאן ולכאןיונים על זה, יש דעות בד

 18 לכאן ולכאן בנושא הזה.

 19 נדון בזה.אולי שיעבור באספת נושים... אנחנו  ,אנחנו בשאיפה להגיע לאיזה שהוא הסדר

 20 

 21 הנאמן:

 22ני יאשר אותם שיחולו על כולם, אדו ,אני קודם כול אגיש בקשה לאדוני לגבי מתווה ועקרונות ההכרעה

 23 פיהם. זה מה שאני מתכוון לעשות.-ואז אני אכריע על

 24 

 25 ב"כ המשקיעים:

 26מורכב. צריך באמת המתווה הזה יצטרך לעבור אספות נושים... צריך לחשוב על זה. המתווה הזה הוא 

 27 וב על זה.לחש

 28 

 29 ב"כ הממונה:

 30 נאמן.הדין דגן -אנחנו איננו מתנגדים למתן צו לפתיחת הליכים ולמינוי עורך

 31 
<#6#> 32 

 33 ה ח ל ט ה 

 34 

 35הבקשה  (.החברה הזרה)להלן:  Hungary kft.  EGFEחברת נגדכים יללצו פתיחה בהלפניי בקשה 

 36, שהוא גם הנאמן לנכסי אי.ג'י.אף.אי ישראל בע"מ ארי-הנאמן לנכסי החייב מיכאל בן םהוגשה מטע

 37 (.הישראליתהחברה )להלן: 

 38 
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 1אין ספק שהחברה הזרה מצויה במצב של חדלות פירעון. מאז הוגשה הבקשה הפך הנאמן הלכה 

 2צו פתיחה בהליכים  , וכן הוגשה הסכמתו של החייב למתןבחברה הזרההשליטה למעשה להיות בעל 

 3 ה.לגבי החברה הזר

 4 

 5הוא כבר  הזרה, אף שכיום מדוע יש צורך במתן צו פתיחה בהליכים נגד החברההנאמן הבהיר היום 

 6כן, הגם שמדובר בחברה זרה, ברי כי יש חפיפה בין פעילותה העסקית -בעל השליטה בחברה זו. כמו

 7ובין פעילותה העסקית של החברה הישראלית, וכך גם כל הזיקות הרלוונטיות מוליכות לפורום 

 8 שבחברה זרה עסקינן.הישראלי. משכך דין הבקשה להתקבל, למרות העובדה 

 9 

 10פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, לאחר ששוכנעתי כי הבקשה הומצאה ופורסמה -על, כן-על-אשר

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

 12אני מורה בזאת על  –חדלת פירעון; ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה  הזרה דעתי כי החברה

 13–לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח הזרה ירעון בכל הנוגע לחברהפתיחת הליכי חדלות פ

 14 (.החוק)להלן:  2018

 15 

 16 , אני מורה על פירוק החברההזרה לאחר שמצאתי כי אין סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה

 17 .הזרה

 18 

 19וההתחייבות שהפקיד עם , מתמנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון עוה"ד ליאור דגן .1

 20 תבטיח גם את המינוי הנוכחי.הישראלית  הנאמן בתיק של החברמינויו 

 21 

 22הנאמן יפעל בהקדם למימוש נכסי קופת הנשייה באופן שישיא את ערכם, וכן לחלוקתם  .2

 23 לנושים.

 24 

 25 לחוק.  56וכן  53–41סמכויותיו של הנאמן הן כמפורט בסעיפים  .3

 26 

 27 באתר המרשתת של משרד המשפטים.צו ממונה יפרסם את הה .4

 28 

 29 .36982-05-21 חדל"תוב 15599-05-21בחדל"ת  ,זה בתיק אני מורה על איחוד הדיון .5

 30 
<#7#> 31 

 32 (, במעמד הנוכחים.2021בנובמבר  23ניתנה והודעה היום, י"ט בכסלו תשפ"ב )

      
 סגן הנשיא ,ברנר חגי

 33 

 34 לביא ארנון ידי על הוקלד


