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  1 
 12מספר בקשה: 
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 אח' 435 -הילה בלט ו .2
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 2 
 החלטה

 3 

 4 מבוא

 5לחוק  280בית המשפט הדן בהליך חדלות פירעון של תאגיד, עושה שימוש בסמכותו לפי סעיף  .1

 6(, ומורה להלן: "חוק חדלות פירעון" או "החוק") 2018 -חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח

 7כי הליך חדלות הפירעון שנפתח נגד יחיד שהינו בעל השליטה בתאגיד, יידון אף הוא בפניו. 

 8האם במקרה כזה יש הכרח למנות לתפקיד נאמן בהליך חדלות הפרעון של היחיד אך ורק  את 

 9? זוהי השאלה 2017מי שנכלל במאגר המנהלים המיוחדים שגיבש כונס הנכסים הרשמי בשנת 

 10 כרעה במקרה דנן. הטעונה ה

 11להלן: ניתן על ידי צו לפתיחה בהליכים נגד חברת אי.ג'י.אף.אי ישראל בע"מ ) 12.5.2021ביום  .2

 12(, על רקע חשדות חמורים בדבר מעילה בכספי המשקיעים בחברה, המיוחסת לבעל "החברה"

 13 (. מדובר בפרשה חמורה במיוחד,להלן: "בן ארי"השליטה בחברה, אדם בשם מיכאל בן ארי )

 14 300 -בה ככל הנראה ירדה לטמיון השקעה של מאות משקיעים בחברה, בהיקף מוערך של כ

 15 )ויתכן כי סכום הנזק גבוה הרבה יותר(.₪ מליון 
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 1( מונה להלן: "הממונה"לפי המלצתו של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ) .3

 2ן הוא מונה לתפקיד נאמן עו"ד ליאור דגן לתפקיד נאמן זמני של החברה, ובסמוך לאחר מכ

 3 קבוע לחברה.

 4מיד עם מינויו נכנס הנאמן לעובי הקורה, ערך חקירות, דרישות ובדיקות והוא מצוי כעת  .4

 5בעיצומה של פעילות עניפה לאיתור נכסים של החברה ושל בן ארי. בנוסף, הנאמן מקיים 

 6בחשבונות מגעים מתקדמים עם רשות ניירות ערך לצורך שחרור כספים שהרשות הקפיאה 

 7שבן ארי הפקיד ₪  2,000,000הבנק של החברה וכן לשם שחרור כספי ערבות בנקאית בסך 

 8כתנאי לשחרורו בערובה, ואשר כעת קיימת עילה לחילוטם מחמת הפרת תנאי השחרור 

 9 בערובה והמלטותו של בן ארי מאימת הדין.

 10הנושים שביקשו צו  נושים של בן ארי )רובם ככולם נמנים על 436הגישו  19.5.2021ביום  .5

 11לפתיחה בהליכים נגד החברה( בקשה משותפת לצו פתיחה בהליכים נגד בן ארי. הבקשה 

 12יפו, הוא בית המשפט המוסמך לדון בהליכי חדלות  -אביב -הוגשה בבית משפט השלום בתל

 13 פירעון של נושה נגד יחיד.

 14בתיקים של בן ארי  , לבקשת אותם נושים ממש,  הוריתי על איחוד ההליכים20.5.2021ביום  .6

 15לחוק, ועל מינויו של עו"ד דגן לתפקיד נאמן זמני  280ושל החברה, בהתאם להוראת סעיף 

 16 בהליכי חדלות הפירעון נגד בן ארי.

 17 טענותיו של הממונה

 18ביקש הממונה כי אבטל את מינויו של עו"ד דגן בתיק חדלות הפירעון של בן  24.5.2021ביום  .7

 19ו נכלל במאגר המנהלים המיוחדים שגיבש כונס הנכסים הרשמי ארי, בנימוק שעו"ד דגן איננ

 20, הכולל רשימה של עורכי דין שימונו לתפקיד נאמנים בתיקי פשיטת רגל של 2017בשנת 

 21 יחידים. מדובר במאגר שהוקם קודם לחקיקתו של חוק חדלות פירעון.

 22א)א()ב( לחוק, 376)ב( לחוק, אשר מכוחה של הוראת השעה של סעיף 125הממונה מפנה לסעיף  .8

 23הנאמן ימונה על פי אמות מידה שוויוניות שיגבש הממונה ויפרסם באתר קובע כי "

 24הנאמן ימונה מתוך רשימת )ב( לחוק כי "125" אכן, מלכתחילה קבע סעיף האינטרנט שלו.



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

 אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ ואח'כהן ואח' נ'  15599-05-21 חדל"ת
 

 מחוז תל אביב –כהן ואח' נ' ממונה על חדלות פירעון  36982-05-21 חדל"ת
 

 : תיק חיצוני
  

 10מתוך  3

 1, על פי אמות מידה שוויוניות שיגבש הממונה ויפרסם באתר 126נאמנים שגובשה לפי סעיף 

 2לחוק קבע כי רשימת הנאמנים תגובש בידי וועדה  126אלא שסעיף  ",האינטרנט שלו

 3ציבורית, וזו טרם הוקמה עד עצם היום הזה, ומכאן הצורך בהוראת השעה האמורה. אין 

 4לחוק  38, וזאת נוכח הוראת סעיף 6.7.2021חולק כי תוקפה של הוראת השעה הוארך עד ליום 

 5 ים שהיו אמורים לפקוע בתוך פרק זמן נתון.יסוד: הכנסת, שעניינה הארכת תוקפם של חיקוק

 6הממונה מוסיף וטוען כי מתוך דברי ההסבר לתזכיר הצעת החוק שמכוחו נקבעה הוראת  .9

 7השעה, עולה כי בתקופת הוראת השעה, מינויים של נאמנים בהליכי חדלות פירעון של יחידים 

 8. 2017שמי בשנת ימשיך להיעשות מתוך מאגר המנהלים המיוחדים שהקים כונס הנכסים הר

 9עוד טוען הממונה כי הואיל ועו"ד דגן איננו נמנה על המאגר האמור, הרי שלא ניתן למנותו 

 10 לנאמן בהליך חדלות הפירעון של בן ארי.

 11לבסוף טוען הממונה כי ישנו חשש לניגוד עניינים מובנה בין מינויו של עו"ד דגן לתפקיד נאמן  .10

 12פקיד נאמן בהליך חדלות הפירעון של בן ארי, משום של החברה, לבין מינויו של עו"ד דגן לת

 13 שייתכן ולחברה יש תביעות ודרישות נגד בן ארי.

 14 טענותיהם של הנושים ושל הנאמן הזמני עו"ד דגן

 15בתשובה לבקשתו של הממונה, טוענים הן עו"ד דגן והן נושיו של בן ארי, כי דין בקשתו של  .11

 16ומדת בסתירה גמורה להוראות החוק, הממונה להידחות. לטענתם, עמדתו של הממונה ע

 17הינו פסול, מפלה ופוגע בחופש  2017והשימוש הבלעדי והמונופוליסטי במאגר שגובש בשנת 

 18העיסוק של ציבור עורכי הדין, שדרכם חסומה מהצטרפות לאותם "יחידי סגולה" שהם חלק 

 19וג , שעה שהחוק מחייב את הממונה לנה2017מאותה "רשימה הסטורית סגורה" משנת 

 20בשוויוניות ועל פי אמות מידה שויוניות בכלל, ובחלוקת המשאב הציבורי של מינויים בתיקי 

 21יחידים בפרט, והכל תוך פגיעה בשוויון המהווה אפליה אסורה. עוד נטען כי לבית המשפט 

 22נתון לעולם שיקול הדעת במינוי בעל תפקיד, במיוחד בתיק דוגמת התיק הנוכחי, שהינו 

 23ובעל היבטים ציבוריים מבחינת ציבור משקיעים גדול וכאשר קיים קשר  מורכב, רחב היקף

 24הדוק בין ההליכים בעניינה של החברה לבין ההליכים בעניינו של בן ארי. עו"ד דגן והנושים 

 25מוסיפים וטוענים כי אין כל חשש לניגוד עניינים בין כהונתו של עו"ד דגן כנאמן של החברה, 

 26י, שהרי קיימת חפיפה כמעט מלאה בין נושיה של החברה לבין לבין כהונתו כנאמן של בן אר
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 1נושיו של בן ארי. יתר על כן, קיים במקרה דנן אינטרס מובהק של הנושים כולם ששני 

 2ההליכים ינוהלו תחת פיקוחו של אותו נאמן ממש. לבסוף נטען כי יש ליתן משקל לרצונם של 

 3 ל בן ארי.הנושים בהמשך כהונתו של עו"ד דגן כנאמן בתיקו ש

 4 דיון והכרעה

 5בתום הדיון שנערך בנוכחות הצדדים המלצתי לבאת כח הממונה שלא לעמוד על בקשת  .12

 6הממונה לביטול מינויו של עו"ד דגן כנאמן זמני בהליך חדלות הפירעון נגד בן ארי, אלא שבאת 

 7כח הממונה הודיעה בחלוף מספר שעות כי הממונה עומד על בקשתו. משכך, יש להכריע 

 8 שה לגופה.בבק

 9לאחר עיון בטיעוני הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את בקשתו של הממונה וכי יש  .13

 10להותיר על כנו את מינויו של עו"ד דגן כנאמן בתיק חדלות הפירעון של בן ארי, וזאת מן 

 11 הטעמים שיפורטו להלן.

 12 ם, קובע:)ב( לחוק בנוסחו דהיו125נוכח העובדה שהוראת השעה עודנה בתוקף, סעיף  .14

 13 "הנאמן ימונה על פי אמות מידה שוויוניות שיגבש הממונה ויפרסם באתר האינטרנט שלו."

 14, שומה על הממונה 2019משמע, מאז כניסתו של חוק חדלות פירעון לתוקף, בחודש ספטמבר 

 15לגבש אמות מידה שוויוניות שתפורסמנה באתר האינטרנט שלו, ואשר לאורן ימונו נאמנים 

 16 לתפקידם.

 17, לא גיבש הממונה אמות מידה 15.3.2018, אין חולק כי מאז נחקק החוק ופורסם ביום ברם

 18בכלל, ואמות מידה שוויוניות בפרט, בנוגע לדרכי המינוי של נאמנים בהליכי חדלות פירעון 

 19ף ל  של יחידים )אגב, בשונה מדרכי המינוי של נאמנים בהליכי חדלות פירעון של תאגידים(. ח  

 20ממשיך עד עצם היום הזה למנות כנאמנים בתיקי חדלות פירעון של יחידים, זאת, הממונה 

 21אך ורק את עורכי הדין הנמנים על מאגר קשיח וסגור של מנהלים מיוחדים שגיבש כונס 

 22 , בבחינת "אין יוצא ואין בא".2017הנכסים הרשמי )ולא הממונה( בשנת 
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 1ה יש לאתר את כל המשמעויות שלבי. תחיל-כידוע, הליך הפרשנות של דבר חקיקה הוא דו .15

 2שלשון החוק יכולה לשאת. כלומר, נדרשת נקודת אחיזה, ולו גם מינימלית, בלשון החוק, 

 3, פ"ד קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות 165/82משום שהמילים מגבילות את הפירוש )ע"א 

 4רוח זו נפסק כי ((. ב1982) 716, 701( 3, פ"ד לו)קניג נ' כהן 40/80(; ד"נ 1985) 75, 70( 2לט)

 5פרשנות תכליתית פירושה מתן פרשנות לדבר חקיקה שיש לה אחיזה בלשון החוק, אך אין "

 6עזבון המנוח  9021/20" )בג"ץ פירושה מתן פרשנות שלשון החוק אינה יכולה לשאת ...

 7 450/17(; ע"א 14.01.2021)נבו  19, פס' ימ"ר תל אביב -אהוביה סנדק ז"ל נ' משטרת ישראל 

 8לפסק דינו של כב' השופט ד'  7, פס' .אן הלבשה בע"מ נ' מדינת ישראל רשות המיסיםאס.בי

 9)בנבו,  52, פס' צמח נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 5783/14(; דנ"א 29.10.2019מינץ )נבו 

 10((. רק לאחר מכן, בשלב השני, ככל שישנה יותר מפרשנות לשונית אחת, שומה על 12.9.2017

 11ת ולאתר את תכליותיו של דבר החקיקה שפרשנותו עומדת על הפרק, בית המשפט לנסו

 12ולבחור מבין כל האפשרויות הפרשניות שאותרו את הפרשנות המגשימה תכליות אלה באופן 

 13. ((26.01.2020)נבו,  28, פס' פקיד שומה נתניה נ' דלק הונגריה בע"מ 8511/18המיטבי )ע"א 

 14ב הראשון, מקום בו אין אחיזה לשונית לטיעוניו לעתים, הבדיקה הפרשנית נעצרת כבר בשל

 15(. לענין זה רווחת האבחנה בין תכלית סובייקטיבית, קרי, 29, בפס' שםשל בעל דין מסויים )

 16כוונת המחוקק, כפי שהיא עולה מההיסטוריה החקיקתית של סעיף החוק, ובין תכלית 

 17ד של שיטת המשפט, אובייקטיבית, קרי, תכלית נורמטיבית שמשקפת את עקרונות היסו

 18עיסא נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה  1553/15שחזקה כי דבר החקיקה נועד לקיימם )רע"פ 

 19 ((.31.10.2017)נבו,  14", פס' "השומרון

 20)ב( לחוק חדלות פירעון כל אחיזה לשונית לעמדתו 125במקרה דנן, לא מצאתי בסעיף  .16

 21, כי הנאמן ימונה על פי אמות מידה הפרשנית של הממונה. החוק משמיע לנו, באופן מפורש

 22באתר האינטרנט שלו", משמע, מדובר בלשון עתיד,  ויפרסםהממונה  שיגבששוויוניות "

 23באמות מידה שטרם גובשו ובפרסום שטרם נעשה עובר לחקיקתו של החוק. לו היה ממש 

 24: בעמדת הממונה, אזיי לשונו של החוק בכל הנוגע לאמות המידה השוויוניות היתה אחרת

 25" היה נכתב ויפרסם". במקום "גיבשהממונה" היה נכתב "שהממונה  שיגבשבמקום "

 26, שעה שהמאגר ההסטורי גובש הממונה". גם הטלת החובה לגיבוש אמות מידה על ופירסם"

 27, מעידה כי המחוקק לא ראה לנגד עיניו את המאגר משנת כונס הנכסים הרשמיבכלל על ידי 
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 10מתוך  6

 1וטלה על הממונה מכאן ואילך לגבש אמות מידה כיישום של החובה החדשה שה 2017

 2 שוויוניות מרגע שנחקק חוק חדלות פירעון.

 3)ב( לחוק אינה עולה בקנה אחד עם עמדתו של הממונה. 125יתר על כן, גם תכליתו של סעיף  .17

 4והרי תכליתו הגלויה והברורה של המחוקק היתה להרחיב עד כמה שניתן את מעגל עורכי 

 5הדין הזוכים למינוי בהליכי חדלות פירעון, ולא להנציח את המצב שהיה קיים ערב כניסתו 

 6מעגל מצומצם של יחידי סגולה זכה לקבל מינויים לתפקידים בהליכי  של החוק לתוקף, בו רק

 7לחוק, שקובעת כי  126חדלות פירעון. על תכליתו זו של החוק תעיד יותר מכל הוראת סעיף 

 8רשימת הנאמנים תגובש בידי וועדה ציבורית שבראשה יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט 

 9הנדרשים ממי שמבקש להיכלל באותה רשימה. המחוזי, ואף מונה את רשימת הקריטריונים 

 10הנ"ל, אך אין פירושו של דבר  126אכן, הוראת השעה עיכבה את כניסתו לתוקף של סעיף 

 11שהמחוקק התכוון להנציח את אותו מאגר סגור וקשיח שגיבש כונס הנכסים הרשמי בשנת 

 12)ב( לחוק, 125יף , באופן שבעלי התפקיד ימונו אך ורק מתוכו. לא בכדי אין למצוא בסע2017

 13. נהפוך הוא. החובה לקבוע 2017כנוסחו דהיום, כל זכר לאותו מאגר הסטורי וסגור משנת 

 14מחדש אמות מידה שוויוניות לבחירת הנאמנים הוטלה על הממונה כחלק מחובתו כרשות 

 15מינהלית לפעול בשוויוניות ובשקיפות )השווה דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון 

 16 (.  669(, בע' 2.3.2016) 1027, ה"ח 2016 -, התשע"וושיקום כלכלי

 17במילים אחרות, מכוחה של הוראת השעה אין אמנם הכרח למנות נאמנים מתוך רשימה  .18

 18שגיבשה וועדה ציבורית שטרם הוקמה, אך ישנו גם ישנו הכרח שהממונה יקבע, לשון עתיד, 

 19פירעון של יחידים )בדיוק כפי אמות מידה שוויוניות לצורך מינויים של נאמנים בתיקי חדלות 

 20שהוא נוהג לגבי נאמנים של תאגידים(. הואיל והממונה לא עשה כן, אלא כבל את עצמו למאגר 

 21שאבד עליו הכלח עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, פשיטא  2017ההסטורי של שנת 

 22ראוי ובעל  שאין כל מניעה למנות לתפקיד נאמן בהליכי חדלות פירעון של יחיד כל מועמד

 23 כישורים מוכחים בתחום חדלות הפירעון, בין שהוא נכלל באותו מאגר הסטורי ובין שלא.

 24לא נעלמו מעיני דברי ההסבר לתזכיר הצעת החוק, בהם נכתב כי מכוחה של הוראת השעה,  .19

 25מינויים של נאמנים בהליכי חדלות פירעון של יחידים ימשיך להיעשות מתוך המאגר שהקים 

 26הרשמי, אלא שעם כל הכבוד, מה שקובע לענין זה אינה כוונתם הסובייקטיבית  כונס הנכסים

 27 של מנסחי התזכיר,  אלא לשונו ותכליתו של החוק עליהן עמדנו לעיל.
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 10מתוך  7

 1חובתו של הממונה לגבש ולפרסם אמות מידה  –בבחינת למעלה מהצורך אציין כי תוצאה זו  .20

 2של עורכי דין שלא זכו להימנות על מתחייבת גם נוכח הפגיעה בחופש העיסוק  -שוויוניות

 3, ולכן הפגיעה בהם צריך שתיעשה על פי הוראת חוק ההולם את ערכיה 2017המאגר משנת 

 4של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור 

 5)ב( 125סעיף  יסוד: חופש העיסוק(. במילים אחרות,-לחוק 4מכוח הסמכה מפורשת בו )סעיף 

 6לחוק חדלות פירעון פוגע אמנם במידה מסויימת, מידתית ולתכלית ראויה בחופש העיסוק 

 7של עורכי הדין, בכך שהוא מכפיף את המינוי של נאמנים לאמות מידה שוויוניות שיגבש 

 8הממונה, אלא שפגיעה זו מותנית בכך שהממונה אכן יגבש אמות מידה שכאלה, להבדיל 

 9. בענין זה אין לכחד: הזכות להכלל 2017מסתמך שלא כדין על מאגר משנת ממצב בו הממונה 

 10ברשימת המועמדים לתפקיד נאמן בהליכי חדלות פירעון היא בבחינת משאב ציבורי בעל ערך 

 11כלכלי )לפחות במקרים מסויימים( ולכן יש לנהוג במשאב זה בשוויון מוחלט ותוך המנעות 

 12ה בחופש העיסוק של עורכי הדין המתמחים בתחום מכל אפלייה אסורה שיש בה משום פגיע

 13 חדלות הפירעון.

 14לא מצאתי ממש בטענתו של הממונה לפיה אין כל מניעה להמשיך ולמנות כנאמנים בהליכי  .21

 15חדלות פירעון של יחידים אך ורק עורכי דין הנמנים על המאגר הקיים, וזאת עד ליום 

 16תוקפו של המאגר שהוקם על ידי כונס , כי 2017, רק משום שנקבע בשעתו, בשנת 1.1.2022

 17. אכן, כך נקבע בתנאי המכרז אשר מכוחו גיבש כונס 1.1.2022הנכסים הרשמי יהיה עד ליום 

 18את מאגר עורכי הדין הכשירים להתמנות  2017הנכסים הרשמי )ולא הממונה( בשנת 

 19עצמו  כמנהלים מיוחדים, אך הממונה איננו רשאי להרים את עצמו בשרוכי נעליו ולפטור

 20)ב( לחוק חדלות פירעון, המורה לו לגבש מכאן ואילך אמות מידה 125מעולו של סעיף 

 21שוויוניות לצורך מינויים של נאמנים, רק משום שעוד קודם לכניסתו של החוק לתוקף, כונס 

 22 .  2022הנכסים הרשמי הקים מאגר שנועד לעמוד בתוקפו עד לשנת 

 23גידים, הממונה דווקא מנהל רשימה פתוחה, שוויונית יודגש כי בכל הנוגע למינוי נאמנים לתא .22

 24ודינמית של בעלי תפקיד, המאפשרת לכל מי שעומד באמות מידה מסויימות להימנות על 

 25הרשימה. כך בדיוק עליו לנהוג כאשר מדובר במינוי נאמנים בהליכי חדלות פירעון של יחידים, 

 26 לחוק.  126ה הציבורית לפי סעיף )ב( לחוק, וכל זמן שלא הוקמה הוועד125כמתחייב מסעיף 
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 10מתוך  8

 1סיכומו של דבר, הואיל והממונה לא קיים את חובתו לקבוע אמות מידה שוויוניות למינוי של  .23

 2)ב( לחוק, ממילא אין לחסום 125נאמנים בהליכי חדלות פירעון של יחידים, חרף הוראת סעיף 

 3גיבש כונס הנכסים את מינויים של מועמדים ראויים רק משום שאין הם נמנים על המאגר ש

 4, מאגר שלא אמור להיות לו תוקף מחייב מאז כניסתו לתוקף של חוק 2017הרשמי בשנת 

 5 חדלות פירעון.

 6טענה נוספת של הממונה היא שישנו ניגוד עניינים בין תפקידו של עו"ד דגן כנאמן של החברה,  .24

 7ניתן לזהות הבדלי לבין כהונתו כנאמן של בן ארי. טענה זו דינה להידחות. הלכה למעשה, לא 

 8אינטרסים בין נושיה של החברה לבין נושיו של בן ארי, ולא בכדי היו אלה אותם נושים ממש 

 9אשר ביקשו הן את פתיחת ההליכים נגד החברה והן את פתיחת ההליכים נגד בן ארי, תוך 

 10שהם עומדים בתוקף על רצונם כי עו"ד דגן, הוא ולא אחר, יכהן כנאמן בשני ההליכים גם 

 11חד. והרי גם אם החברה תגיש תביעה נגד בן ארי, אין בכך כדי ליצור ניגוד עניינים אצל י

 12הנאמן, שעה שישנה זהות כמעט מוחלטת בין נושיה של החברה לבין נושיו של בן ארי, ולכן 

 13כל סכום המגיע לחברה מבן ארי, יגיע בסופו של דבר גם לנושיו שלו, מכח נשייתם בחברה. 

 14ים, הגם שאינה מחייבת את בית המשפט, היא אינדיקציה נוספת להעדרו עמדתם זו של הנוש

 15 של חשש מפני ניגוד עניינים אצל הנאמן במקרה דנן. 

 16זאת ועוד, יש טעם רב במקרה הנוכחי במינויו של אותו בעל תפקיד בשני ההליכים גם יחד.  .25

 17רחב מאוד  מדובר בפרשה סבוכה במיוחד, שיש לה השלכות כספיות כבדות משקל על ציבור

 18של נושים שכספם ירד ככל הנראה לטמיון, לפחות ברובו. הדבר האחרון הדרוש לאותם נושים 

 19הוא שני בעלי תפקיד, שכל אחד מהם ימשוך את העגלה לכיוונו שלו ויכביד על חברו, במקום 

 20לרכז את המאמץ  בכיוונים פרודוקטיביים לטובת הנושים בכללותם. כידוע, מקום שבו יש 

 21חת, יש גם קברניט אחד. בהחלט מתקיים כאן אינטרס מובהק של הנושים כולם ספינה א

 22ששני ההליכים ינוהלו תחת פיקוחו של אותו קברניט, שישכיל לנווט בהצלחה את ספינת 

 23ההליך במים סוערים ללא הסחות דעת מיותרות, באופן שיאפשר יעילות, חסכון בעלויות 

 24ת מנאמן בהליכים מורכבים כגון אלה. גם מבחינת וחופש פעולה בביצוע כלל הפעולות הנדרשו

 25 שכרו של בעל התפקיד, רצוי ועדיף שהשכר ישולם לבעל תפקיד אחד ולא לשניים.

 26ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב  6006-10-20עוד נציין כי בחדל"פ )שלום ראשון לציון(  .26

 27נסקי זיו(, והדברים מקובלים עליי, נפסק )מפי כב' השופט ג' לובי (22.11.2020)נבו  נ' דוד שלץ
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 10מתוך  9

 1אכן, האחריות העליונה לניהולו התקין של הליך חדלות הפירעון מוטלת לפתחו של בית כי "

 2המשפט, והיא חולשת על כלל היבטיו של ההליך. מאחר שזה תפקידו של בית המשפט וזו 

 3 אחריותו, הרי שיש לפרש את הדין ככזה המקנה לבית המשפט את מלוא הסמכויות

 4הדרושות לשם מימוש האחריות הנתונה לו, לרבות בכל הנוגע למינויו של בעל התפקיד 

 5לחוק מסמיך את בית המשפט למנות נאמן זמני כחלק ממתן סעדים  119בהליך. ... סעיף 

 6זמניים במסגרת בקשת נושה למתן צו פתיחת הליכים. מטבע הדברים, אותו נאמן זמני 

 7המשך הדרך להיות נאמן קבוע, היה ובית המשפט שמונה על ידי בית המשפט יהפוך ב

 8יחליט ליתן צו פתיחת הליכים בסופו של יום. אין כל הגיון להניח כי בית המשפט מוסמך, 

 9דה פקטו, למנות את הנאמן בהליך כאשר הוא נותן סעדים זמניים, אך אינו מוסמך לעשות 

 10 "כן כאשר הוא אינו נותן סעדים זמניים בהליך.

 11לא אחת אודות החשיבות היתירה שיש לזהותו של בעל התפקיד ולמידת האמון כמו כן, נפסק  .27

 12 שבית המשפט רוחש לו:

 13אדגיש שקיימת חשיבות רבה באשר לזהות המתמנה, שכן המינוי הינו פעמים רבות פרי "

 14האמון שרוחש בית המשפט לבעל התפקיד המסוים, מתוך ההבנה שיש לזהות בעל התפקיד 

 15ך והצלחתו. היטיב לתאר את החשיבות האמורה פרופ' דוד האן חלק מכריע בקידום ההלי

 16בספרו "דיני חדלות פירעון" ... כדלקמן: "לסוגיה זו השפעות רחבות על הליך חדלות 

 17הפירעון כולו. העמדה שתינקט בסוגיה זו תשפיע, בין במישרין ובין בעקיפין, על יכולתם 

 18נותם של מנהלים ובעלי מניות לנקוט של נושים שונים לבטא את זכויותיהם בהליך, על נכו

 19בהליך של חדלות פירעון זה או אחר, על מידת האמון שירחשו צדדים מעורבים שונים 

 20להחלטות העסקיות והמשפטיות המתקבלות בהליך, על עמדות המיקוח היחסיות שיפגינו 

 21הצדדים המעורבים במשא ומתן לגיבוש תוכנית הבראה ועוד". בית המשפט שוקל בגדר 

 22לטת המינוי מגוון שיקולים ובהם התאמת ההליך הנדון לבעל תפקיד מסוים, מורכבות הח

 23ההליך, ניסיון בעל התפקיד, תחלופת בעלי תפקידים, מניעות של השופט לגבי בעלי תפקיד 

 24אפשריים, מהימנותו ועוד. אמנם לא ניתן לשלול שגם בידי הממונה מידע רלוונטי שאת 

 25ת שמצוי בידיעת בית המשפט. מטעמים אלו, קבע המחוקק חלקו מניתי לעיל אך אין לו א

 26שלבית המשפט שיקול הדעת למנות את בעל התפקיד ואין הוא מחויב בהצעת הממונה וכל 

 17320-11-27יפו( -" )חדל"ת )מחוזי תל אביבשנדרש הוא להתייחס לכך ואף לא ליתן נימוקים.

 28מיקי תעשיות מזון דגים וסלטים מעדני מיקי תעשיות מזון דגים וסלטים בע"מ נ' מעדני  19
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 10מתוך  10

 1, מפי כב' הנשיא א' אורנשטיין(. הדברים נאמרו אמנם בהקשר של (18.11.2019)נבו  בע"מ

 2מינוי נאמן לחברה ולא נאמן ליחיד, אך הגיונם חל גם מקום בו מדובר במינוי נאמן ליחיד, 

 3 כאשר מתברר לבית המשפט כי נפלה שגגה מלפני הממונה בענין זה. 

 4בר, מכל הטעמים אשר פורטו לעיל, בקשתו של הממונה לבטל את מינויו של עו"ד דגן סוף ד .28

 5נדחית. הואיל וניתן היום צו לפתיחה בהליכים נגד בן ארי,  -כנאמן זמני לנכסיו של בן ארי

 6עו"ד דגן, שכיהן עד כה כנאמן זמני בתיק חדלות הפירעון של בן ארי, מתמנה בזאת לתפקיד 

 7ות שהפקיד בתיק חדלות הפירעון של החברה תבטיח גם את מינויו נאמן קבוע. ההתחייב

 8 הנוכחי.

 9 המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים. .29
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 11 , בהעדר הצדדים.2021מאי  26, ט"ו סיוון תשפ"אהיום,  נהנית
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