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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 

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

 3 

 וכנאמן לנכסי החייב  שבפירוק עו"ד, בתפקידיו כנאמן של החברה ליאור דגן, ובעניין:

כ  " ב י  " ע ו ו  מ צ ע ד ל " ה ו ,  ע ר פ ש ב  ד דנ " ה ו ,  ע י נ י ז ן  ו ט י ב י  ר ו ב ד ד " ה ו ע

ל ר ק י  ב צ ד  " ה ו ע ו ן  מ צ ל פ ן  מ ו  ר

 

 הנאמן

 4 

 הונגריה EGFE )בפירוק( .EGFE Hungary Kft ובעניין:

 5 

 ארה"ב EGFE USA LLC EGFE ובעניין:

 6 

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

כ  " ב י  " ד  ע " ה ו טע ל ב ד ל ו ג ם  ו ל  החייב ש

 7 

 (561366826דרכון ) מרשה זלינגר .1 ובעניין:

 (561314247דרכון ) רועי ברודרס .2

 (544734853דרכון ) נעמה בייפוס .3

 (642812571דרכון ) אורי בייפוס .4

 (642814262דרכון ) יעל בייפוס .5

 (596367644דרכון ) שרון קלייר בנהם .6

 (527706786דרכון ) מיכאל ריצ'רד בנהם .7

 (565520500דרכון ) יצחק לונדון .8

 (664395449דרכון ) דבינה זוכרמן .9

 (664395449דרכון ) מרק זוכרמן .10

 (548635214דרכון )לואיס חדש  סוזן מרגרט .11

 (519910881דרכון ) שיחה ציונה שמחוביץ .12

 (553037819דרכון )דויד חיים אקרמן  .13

 (452085138דרכון ) נעמי נובל .14

 (512795276דרכון ) רואנדה ג'ודי כהן .15

 (532484360דרכון ) אבי ויסמן .16

 (562809612דרכון ) לסלי ויסמן .17

 (584119788דרכון ) גד לוין .18

 (476177179דרכון ) נתנאל עזרן .28

 (506906726דרכון ) נעמי קליין .29

 (561543198דרכון ) מרים אלבוקרקה .30

 (568007130דרכון ) משה פילו .31

 (565472760דרכון ) ארנון משולם .32

 (642844194דרכון ) ג'סיקה ניר .33

 (561316934דרכון ) יהונתן אלסטר .34

 (530558523דרכון ) קרן הנדין .35

 (579271168דרכון ) יוסף כרובי .36

 (522411854דרכון ) דבי בניוביץ .37

 (512401456דרכון ) רוני יקיר .38

 (505517107דרכון ) בר נמש .39

 (650559119דרכון ) דורית וייל .40

 (530784171דרכון ) סרגוסיטל חיים  .41

 (567755575דרכון ) תמר סרגוסי .42

 (599593412דרכון ) עדי אביבי .43

 (642770922דרכון ) רונדה ג'וי ייגל .44

 (567127658דרכון ) מרים נמש .45
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 (565852428דרכון ) גייל ריינות .19

 (538944506דרכון ) דניאל גלעד .20

 (581767257דרכון ) דניאל סנוף .21

 (661229581דרכון ) דליה סנוף .22

 (562615066דרכון ) נעמי אקרמן .23

 (642814262דרכון ) מרסי רובין .24

 (506882691דרכון ) צבי זלינגר .25

 (521722104דרכון ) זלינגרדניאל  .26

 (506215551דרכון ) יהודה ג'ונסון .27

 (545426964דרכון ) סוזן אונגר נאמן .46

 (567668100דרכון ) שני דורה ריינות .47

 (565970432דרכון ) רונלד הנדין .48

 (506041286דרכון )טרי הנדין כהן  .49

 (506150622דרכון ) דוד שמואל ויסמן .50

 (501989557דרכון ) מתן ויסמן .51

 (491013612דרכון ) קרן לונדון .52

 (545627257דרכון ) דוד לונדון .53

 (548441401דרכון ) סטפני אלן רובינסון .54

 (549991207 דרכון) תהל עלמה בארי .55 

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

 1 

 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובעניין:

כ  " ב י  " ץ ע י פ ש ק ן  ו ר ש ד  " ה ו  הממונה ע

 2 
<#2#> 3 

 4 הנאמן ובאי־כוחו  נוכחים:

 5 באי־כוח קבוצת הנושים

 6 הממונה ־כוחתבא

 7 

 8 פ ר ו ט ו ק ו ל

 9 

 10 הנאמן:

 11 חוזרים על הבקשה.

 12 נכון )שהחוב לא אג"ח(.

 13קודם כול החוק מדבר ב... בעצם בשתי חלופות. עסקים בישראל או נכסים בישראל. אבל אני הייתי 

 14.. מה מילים קצת מלמעלה, כי אני חושב. רוצה רגע לומר... הייתי רוצה ברשות אדוני לומר כמה

 15ה משליך גם על הבקשה עצמה וגם על נושאים שאני... אני אעשה את זה ממש קצר, כי אני חושב שז

 16נוספים שיגיעו לפני אדוני, ואני חושב שַה... ש... עוד פעם, אני חושב שזה כן חשוב מאוד. יש בשיח 

 cross-17, וגם המעשי, בתיקים של חדלות פירעון חוצת גבולות, או האקדמי וגם התאורטיהזה, גם 

border insolvency18קוראים לה הגישה  –את הגישה זש ,ה אחת, בעצם שתי גישות. יש גיש 

 19שים שלה, ומתעסקת דואגת לעצמה, לריבונות שלה, לנו ת. היא באה ואומרת: כל מדינהיליאהטריטור

 20גישה  תהגישה המוקצנת השנייה, היא נקרא ת אחת.נחום שלה. זאת גישה מוקצתרק בנכסים ב

 21, כמו שמוגדר  center of main interestהיא גורסת שיש הליך אחד, איפה שנמצא החייב,  אוניברסלית.

 22היא  .פירעוני גם בכל העולם-את ההליך החדלות תמנהל)הערַכה הראשית( ודל. והיא מבחוק ה
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 1היא  – כי לוויין כזההברית שנעשה, כהלי-במדינות נוספות, כדוגמת ההליך בארצות משתמשת

 2 .יא המוקדבזה לצורך החלטות, אבל בעצם המדינה שבה החייב נמצא ה תמשתמש

 3 אלהוא כמובן  –את שתי הגישות האלה  רהוא בעצם סק לוין נ' זוהראגב, ב ...העליוןבית המשפט 

 4גם כן ערעור על  – תדביקאז בעניין של  –קיבל שום החלטה, כי חוק חדלות פירעון לא היה אז בתוקף 

 5חסת באופן ישמתישם בית המשפט העליון גם בא ואומר שלמעשה... יש עסקה  –החלטה של אדוני 

 6 ,אמנם„: 19בפסקה  רלאומיים. הוא אומ-כללי יותר, או רחב יותר, לנושא של הליכי חדלות פירעון בין

 7שאומץ במידה רבה כאמור על ידי המחוקק  ],[)כמו גם הוראות חוק המודלהוראות החוק 

 8הישראלי( אינן מתייחסות למכלול הסוגיות המשפטיות שעשויות להתעורר אגב הליכי חדלות 

 9זר בהליכי  מרכיבאשר מעורב ואז הוא מתייחס לשאלה מהו הדין החל כ, “]...[פירעון בין לאומיים

 lex 10-הוניס אומר: אם זה פרוצדורלי זה , ושם השופט גרוורנרדין -חדלות פירעון. הוא מצטט את פסק

fori 11ות פירעון לתוקף ההוראות לויש שאלה מה יחול. ואומר כבוד השופט מינץ שמאז נכנס חוק חד 

 12 ]...[„ש את בית המשפט באופן מפור ךהחוק מסמייה באופן ישיר, ולמעשה שלו משליכות על הסוג

 13 פשיטא ,. ממילא]...[ לפי החוקולתת כל סעד שניתן לתיתו  לפי החוקהנתונה להפעיל כל סמכות 

 14 .“כי נתונה לבית המשפט הסמכות להחיל את הדין הישראלי במקרה נתון

 15הדברים האלה, זה לא... זה לא ממצה את זה, זה באמת על  תיו, יש עוד... אני... אני אומר אעכש

 16ו למשל איך מכ –לסוגיות האלה  רלוונטיותאני חושב שיש  –בבקשות שיוגשו לאדוני  .לגזקצה המ

 17להתייחס לתביעות החוב; איך להודיע לנושים הזרים; איך להודיע להם. איך לעשות בעצם אינטגרציה 

 18יהושע קידר, ששם הוא אומר שברגע  דוקטוריברסלית. בעצם ה... ה... יש מאמר של נל הגישה האוש

 19עצמו. . יש לזה דוגמאות בחוק אוניברסליתגישה ה פירעון נכנס לתוקף למעשה גם אומצשחוק חדלות 

 20בעצם אומר... ש... לבית המשפט... רגע, אני  298כדומה. סעיף  298סעיף  תאני יכול לתת לאדוני א

 21 פשוט אקרא אותו בצורה... בצורה מדויקת...

 22מעמדם של נושים זרים וזכויותיהם לעניין פתיחה בהליכי חדלות פירעון „בדיוק. הוא אומר: 

 23לחוק  13זה למעשה סעיף . “והשתתפות בהם, זהים למעמדם ולזכויותיהם של נושים מישראל

 24ליות של ההליך הם ו שאדוני יודע, הרבה מאוד סעיפים שמדברים בעצם באוניברסהמודל. בעצם, כמ

 25 .האוניברסלית למעשה אימוץ של חוק המודל, שהוא במהות שלו מדבר בעצם באימוץ של הגישה

 26 אני –אז במסגרת אותו... אותו מאמר של קידר י? מתקשר בעצם לבקשה שלפני אדונ איך זה .עכשיו

 27 חדלותהליך „, האוניברסליתהגישה , “על פי גישה זו„ו פסקה פה: רק רוצה לקרוא לאדוני איז

 28נה ומה שמכברוב פי  על, יתנהל באמצעות ערכאה ראשית ומובילה אחת פירעון חוצת ־גבולות

 29הפירעון חדלות להליך  ‘מסייעות‚ו ‘תומכות‚וערכאות במדינות זרות יהיו ערכאות , ‘מדינת האם‚

 30הנכסים הנמצאים בתחומי המדינות , התמורה המתקבלת לאחר מימוש לדוגמהינת האם. דבמ

 31הזרות תועבר לידי בעל התפקיד אשר מונה במדינת האם, והוא שיקבע, בכפוף לדין ולהוראות 

 32והזרים,  הישראליםזה  – “]...[אופן חלוקת התמורה לנושים השונים בית המשפט במדינת האם, את

 33אחד היתרונות הגדולים הגלומים בשיטה זו, והוא היעילות  בכך נוצר„או כל סוגי הנושים. 

 34שניתן להפיק מניהולם ומימושם של סך כל נכסי התאגיד בראייה כלל ־עולמית, וזאת  המרבית
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 1. במילים אחרות, ובמילותיו של לין שה הטריטוריאליתחלף מימוש פרטני ־מקומי במסגרת הגי

 2 ,מנגןבית משפט אחד ‚, אחד מחשובי הכותבים בתחום חדלות פירעון בארצות הברית, לופאקי

 3 .“]...[‘וכל האחרים רוקדים לצליליו

 4 

 5 ב"כ הממונה:

 6 קיבלתי הבהרות מחברי לפני הדיון, ונראה שיש גם סמכות, וגם לטובת הנושים...

 7 

 8 הנאמן:

 9ה טלהלה מישראל, נשישראל. כל הפעילות נו .אי.ג'י.אף.איהברית היא זרוע של -ארצות אי-אף-ג'י-אי

 10הפירוק שלו? אחד אני מבקש את הפירוק שלו כי  תלמה אני מבקש א –אל. יש לנו כאן תאגיד רמיש

 11, מרוץ סמכויות, למי שייכים הנכסים הברית, ואז יהיה-יגיש בקשה שם, בארצותשמישהו אני חושש 

 12 אי-אף-ג'י-אים אני רוצה להגיש בקשות לקבל כספים מאמאוד. זה אחד. שתיים  יאותוזה מטריד 

 13אני צריך את האישור של אדוני.  ,את דיני חדלות פירעון הישראלייםלהחיל הברית, ואני רוצה -ארצות

 14הנושים. אני יכול להגיד מטרים שוויוניים לכל הלו לפי כללים ופרוניושלוש אני רוצה שתביעות החוב 

 15. השופטת patriation motionזה נקרא  –להעביר את הסמכות הברית אני הגשתי בקשה -שבארצות

 16 במאי. 10-או ל 9-בעניין הזה, הוא קבוע ל ןעה דיוהברית קב-בארצות

 17אז התשובה  .ריקאיםעם הנושים האמ קורה לה מההברית השופטת, השופטת צ'פמן, שא-בארצות

 18ם תהיה שוויונית, והם לא ההתייחסות מבחינת הנושים האמריקאישהגשתי לבית המשפט היא ש

 19 – – –ביחס לנושים הישראליםלרעה יופלו 

 20אני אומר: התשובה הייתה שהם לא יופלו לרעה ביחס לנושים הישראלים או לנושים האחרים, 

 21 – – –לק לכלל הנושיםמישראל, והוא יחו שינוהלולמעשה יש סיר אחד של נכסים 

 offshore ,22לעשרים חברות  עשרה-חמשאם יש עוד חברות בקונצרן הזה( יש עוד בין  ביהמ"ש)לשאלת 

 23י אין עוד חברות. יש התאגיד העיקרי, תאבל הן הוקמו לצרכים מסוימים מאוד וספציפיים מאוד. להבנ

 24 ה... את כלל הנושים.יש התאגיד ההונגרי ויש התאגיד האמריקאי. זה לדעתי מכסה את כלל 

 25סוף כל הדבר , בכון שבסופו של דברגם נ –יעילות אומר: אני חושב שגם משיקולי  אניאז בהקשר הזה 

 26, המשפטני אומר בעצם: גם מבחינתי, גם מבחינת בית אלפני ערכה אחת, ו ,הזה יהיה לפני אדוני

 27אים יקיש כל מיני אמרם אותם. חברי מייצג ג –גם להודיע לו  ,ההודעותהגישה לנושה זר, גם מבחינת 

 28ה... לפי מה שכתוב בזה שה לפי ה... לפי עת לפני אדוני. אבל הפנייה אליהם תיובקש – שקיבלו כספים

 29המודל  קחו כי ,ספציפית קצת יותר שהיא ,ר יש חוברת הפרשנות של חוק המודלודל. כלומשל חוק המ

 30 אז כך נעשה. .הנושא של פנייה לנושים הפרטניים יש גםכללי יותר. ו

 31 

 32 :)עוה"ד ארז( ב"כ קבוצת הנושים

 33 אני מייצג( שבעים.אמריקאים )לשאלת ביהמ"ש כמה נושים 

 34  אית?ביהמ"ש מה שיעורם מכלל הנשייה( מכלל הנשייה האמריק)לשאלת 



 

 יפו–בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 נ' דגן 54522-02-22 חדל"ת
EGFE USA LLC 'ואח 

 2022 במאי 1
 תשפ"בל' בניסן 

 

 5 

 1 :)עוה"ד בן שושן( ב"כ קבוצת הנושים

 2 .האמריקאיתמונים אחוז לפחות מכלל הנשייה ש

 3 

 4 הנאמן:

 5 ידי חברי.-רוצים. הם מיוצגים עלאין ספק שהרוב 

 6 

 7 <#9#>:)עוה"ד ארז( ב"כ קבוצת הנושים

 8 דקות? שתי ,אפשר כמה הערות

 9 הדין ליאור דגן.-אני מצטרף לכל מה שאמר חברי המלומד, עורך

 10 – – –רוצה להוסיף ניאשתיים  

 11שבע  חבריושנת ואבד עליה הכלח. הייתי רי היא קצת מבית שהציג חטוריאלאני חושב שהגישה הטרי

 12. וכל הזמן 2011-. הייתי שם מnsolvency Europei – ל. אינסוINSOL Europeשנים בארגון שנקרא 

 13כל אירופה נחשבת מדינה אחת. . Border Insolvency Regulations-Cross, אר-איי-יב-דיברו על הסי

 14-פסקחברי הזכיר את אחת.  הזה נחשב מדינ בהולנד, בלגייה... אם מישהו יושב בהולנד, לא מתחילים

 15שנות מאסר  עשרה-שלושזה אותו נוכל שנושא  יקי לוין,נ . מדובר שם בפרשתלוין נ' זוהרדין 

 16שם  –יקי לוין נ בפרשתה, פה אין אמנה. ילחתומה ע ישראלשמדינת באנגלייה. שם היה מדובר באמנה 

 17, יש נאמן יתריטוריאלהטזה היה ישראל, אנגלייה ו... גיברלטר. תאורטית, אם הולכים לפי הגישה 

 18נושה באנגלייה יקבל שישה אחוזים, הוא שונה.  וידנד בכל מדינהשהדיו –גרוע יותר מה שו ,בכל מדינה

 19 ישה אחוזים ונושה בגיברלטר יקבל ארבעה אחוזים. יקבל חמבישראל נושה 

 20סתם אני  .מיליון ונכסים מאתיים מיליון 600פה  –לית אומרים: נניח שיש חובות יאורטבגישה טרי

 21הנושים הישראלים יקבלו שישה אומר. אבל מהמאתיים מיליון בישראל יהיה שמונים מיליון. אז 

 22. לכן טרחהשלושה נאמנים, לקבל שכר  עוד יהיוהנושים האנגלים יקבלו חמישה אחוזים, ואחוזים, 

 23 , אבד עליה הכלח.הטריטוריאליתהגישה 

 24 .האנחנו מצטרפים לבקש ,אדוני ,לכן

 25במאי.  22צריכים להגיש הוכחות חוב עד אנחנו  – ם האמריקאיםלנושיהארכת מועד בקשות לגבי 

 26 .ריתהב-החודש. לגבי הנושים בארצות

 27 

 28 ב"כ הממונה:

 29 )הממונה( אינו מתנגד )למתן צו פתיחה בהליכים(.

 30 
<#3#> 31 

 32 ה ח ל ט ה

 33 

 34 .("החברה האמריקאית")להלן:  EGFE USA LLCלפניי בקשה למתן צו פתיחה בהליכים נגד 

 35 
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 1מלוא מניותיה של החברה מכוח החזקותיו בהן , הנאמן לנכסיו של החייב על ידישה הוגשה בקה

 2רה החב)להלן: " )בפירוק( אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ כובעו כנאמן לחברתבוהן  האמריקאית

 3 .כמו גם על ידי נושיה של החברה האמריקאית "(,הישראלית

 4 

 5 ., פירוט המופיע בהחלטות קודמותאין צורך להרחיב את הדיבור אודות הפרשה מושא בקשה זו

 6נגד חברה הן ונגד החייב  הן ,נגד החברה הישראלית הןחדלות פירעון , מתנהל הליך בקליפת אגוז

 7נאמדת שלה הנושים טוענים באשר לחייב ולחברות שבשליטתו מצבת החובות  הונגרית שבשליטתו.

 8 .מיליון ש"ח )ובכלל זה רווחים פיקטיביים( 600-בכ

 9 

 10פן שמבחינת , באובין חשבונות, נכסים ופעילותאגב ערבוביה ניהל את עסקיו כי החייב אין חולק 

 11מבחינת  אכסניה.אותה הל את הליכי חדלות הפירעון כולם תחת ראוי לנהיעילות הדיונית ברי כי 

 12 םתנאיאחד ה(, החוק)להלן:  2018–פירעון ושיקום כלכלי, התשכ"ח חדלותלחוק  5הדין, לפי סעיף 

 13: התאגיד רשום באיםה מתנאי הסףלמתן צו פתיחה בהליכים נגד תאגיד הוא קיומם של אחד 

 14פליג לית מאן דדנן  במקרה התאגיד מנהל עסקים בישראל; לתאגיד יש נכסים בישראל.; בישראל

 15ים בישראל, עסק , אך מנגד ניתן לראותה כחברה שניהלההברית-בארצותרשומה השמדובר בחברה 

 16וזאת נוכח ערבוב העסקים והנכסים שעליו עמדתי קודם. בהתחשב בתוצאה זו אין צורך להידרש 

 17נכסים בישראל רק בשל העובדה שלחברה חובות  לה יש לראות את החברה כחברה שישאם לשאלה 

 18 נושים בישראל.כלפי 

 19 

 20. מנגד הברית-בארצותאו נכסים פעילות נוסף על כך אין חולק שמדובר בחברה חדלת פירעון שאין לה 

 21ות אחר העברות כספיות כאלה לשם התחקעל ידי בעל תפקיד וע צנדרשות לבישת רבות ויש פעול

 22 כאלה ואחרים במסגרת עסקיו ושלא במסגרת עסקיו. לגורמיםשביצע החייב  תואחרו

 23 

 24לנהל את הליך  , יעיל ומוצדקבנסיבות אלה, והגם שמדובר כאמור בחברה אמריקאית, דומה כי ראוי

 25בר בהחלט אפשרי נוכח דלעיל, מבחינת הדין ה רבאשר אליה בישראל, ומה גם שכאמו הפירעון חדלות

 26 הנושים האמריקאיםשבבקשה תומכים מרבית יש גם ליתן משקל לעובדה  לחוק. (2ב())5הוראת סעיף 

 27 .של החברה האמריקאית

 28 

 29 להתקבל. –מטעם זה דין הבקשה 

 30 

 31פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, לאחר ששוכנעתי כי הבקשה הומצאה ופורסמה -עלכן, -על-אשר

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

 33אני מורה  –לאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה חדלת פירעון; והאמריקאית דעתי כי החברה 

 34לפי חוק חדלות פירעון ושיקום האמריקאית בזאת על פתיחת הליכי חדלות פירעון בכל הנוגע לחברה 

 35 (.החוק)להלן:  2018–כלכלי, התשע"ח

 36 

 37 .הלאחר שמצאתי כי אין סיכוי סביר לשיקומה הכלכלי של החברה, אני מורה על פירוק
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 1 

 2. ההתחייבות שהפקיד אגב מתמנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון דגןליאור עוה"ד  .1

 3 .המינויים האחרים תבטיח גם את המינוי הנוכחי

 4 

 5הנאמן יפעל בהקדם למימוש נכסי קופת הנשייה באופן שישיא את ערכם, וכן לחלוקתם  .2

 6 לנושים.

 7 

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

 9 

 10 הממונה יפרסם את הצו באתר המרשתת של משרד המשפטים.  .4

 11 

 12הנאמן ימציא העתק של הצו לנושים המהותיים של החברה ולרשם החברות, וכן ישלח לרשם  .5

 13 שבתוספת. 4החברות הודעה לפי טופס 

 14 

 15 –הנוכחי עם הליכי חדלות הפירעון הנוספים בעניינו של החייב ההליך  תהמזכירות תאחד א .6

 16 והתיקים שאוחדו איתו. 15599-05-21 חדל"ת קרי:

 17 
<#4#> 18 

 19 (, במעמד הנוכחים.2022במאי  1ניתנה והודעה היום, ל' בניסן תשפ"ב )

      
 סגן הנשיא, ברנר חגי

  20 

 21 לביא ארנון ידי על הוקלד


