
 , תל אביב2021אוקטובר  3היום, 

 המחוזי בבית משפט
 יפו -בתל אביב 

 15599-05-21חדל"ת 
 36982-05-21חדל"פ 

 בפני כב' סגן הנשיא השו' חגי ברנר
  

 חוק חדלות פירעון; 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בעניין:
 פירעון;תקנות חדלות  2019-תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט 

   

 )בפירוק( 513559237ח.פ.  חברת אי. ג'י. אף. אי ישראל בע"מ ובעניין:
 החברה שבפירוק; יפו –, תל אביב 36ש"י עגנון מרחוב 

   
 נאמן של החברה שבפירוק עו"ד ליאור דגן,  ובעניין:

 ונאמן של נכסי החייב
דבורי ביטון  ו/או נדב שפר ו/או עוה"ד סיון לבב"כ באמצעות 

 צבי קרלאו /ו רומן פלצמן ו/או זיני

 עורכי דין –ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני 
  6701101(, תל אביב 41)מגדל עגול, קומה  1מרכז עזריאלי 

 הנאמן;   03-6097797; פקס: 03-6070800טל: 
   

 11432093ארי ת.ז. -מיכאל דויד בן ובעניין:
 שי גליקמןבאמצעות עוה"ד 

 ממשרד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'
 5126112( בני ברק 35, ק.4)מגדל ב.ס.ר  7מרחוב מצדה 

 החייב; 03-6133343; פקס: 03-6114455טל': 
   

 042180034ת.ז יהודה ארביב  ובעניין
 באמצעות עו"ד אייל רייף

 רייף ושות' משרד עורכי דיןממשרד אייל 
 , מגדל ספיר, רמת גן40מרח' תובל 

 ;ארביב/המשיב 03-6131616; פקס:  03-6126699 טל:
   

 הממונה על הליכי חדלות פירעון  ובעניין:
 באמצעות עו"ד אילון בריל

 תל אביב 9040ת.ד.  2מרח' השלושה 
 ;הממונה  02-6462502; פקס: 03- 6899695טלפון: 

   

 בקשה למתן הוראות 
להשיב לקופת   ,("המשיב"או    "ארביב)להלן: "מר יהודה ארביב,  ,  בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות למשיב

 ₪.  700,000סך של  הפירוק

 : ואלה נימוקי הבקשה

החייב ושל בחקירה פלילית בעניינו של  "(הרשות)להלן: "פתחה הרשות לני"ע  2021בראשית חודש אפריל  .1

 2000-עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"סלרבות חשדות בדבר ביצוע החברה שבפירוק, 

 "[. הפלילית החקירה]להלן: "

 26.5.2021, וביום שבפירוק הליכים נגד החברה תצו פתיחעל ידי בית המשפט הנכבד ניתן  12.5.2021ביום  .2

 . כנגד החייב פתיחת הליכים ניתן צו

 האוסר על דיספוזיציה כלשהי בנכסי החייב. צו איסור דיספוזיציה  12.5.2021ביום לבקשת הנאמן, ניתן  .3

לפיו החברה שבפירוק  ,סכם הלוואהההתקשרה החברה שבפירוק עם המשיב )ארביב( ב 28.2.2021ביום  .4

 " בהתאמה(. סכום ההלוואה"-" והסכם ההלוואה)להלן: " ₪ 700,000סך של  לארביבהלוותה 

 .1ח נספמצ"ב כהעתק הסכם ההלוואה, 
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2 
 

בבנק דיסקונט ]חשבון מס' ן ארביב  הועבר מחשבון החברה שבפירוק בהעברה בנקאית לחשבו  2.3.2021ביום   .5

 אלפי ₪(.  700בבנק דיסקונט[ סכום ההלוואה ) 186, סניף 67571036

 .2ח נספמצ"ב כהעתק אסמכתא בדבר העברת סכום ההלוואה, 

להסכם(, וכי  4לפי הסכם ההלוואה, ארביב היה אמור להשקיע את סכום ההלוואה בקרן בלו ריבר )סע'  .6

 להסכם(.  3לשנה )סע'  2%ההלוואה אמורה לשאת ריבית של 

השיב  14.10.2021ם , וביודרישה להשיב את סכום ההלוואהמכתב ארביב באל פנה הנאמן  4.10.2021 ביום .7

 למכתב הנאמן.)באמצעות בא כוחו( ארביב 

, 14.10.2021מיום    ארביבב"כ  העתק מכתב התשובה מטעם  ;  3פח  נסמצ"ב כ,    4.10.2021העתק מכתב הנאמן מיום

 .4ח נספמצ"ב כ

אלפי ₪(, אולם טען כי אין לו שום  700ו, אישר ארביב כי קיבל בפועל את סכום ההלוואה )במסגרת מכתב .8

חובה להשיב את סכום ההלוואה, שכן במקביל לקבלת סכום ההלוואה, לפי גרסתו, העביר לחייב סכום זהה 

במסגרת  "הנאמןפס על ידי "; עוד טען ארביב כי סכום המזומן שהעביר לחייב נתלמכתב[ 4-5ס' ר' ]במזומן 

 .[1פעולות החקירה שבוצעו על ידו ]עובדה שלא הייתה ולא נבראה

לאור העובדה שהמשיב מודה בקבלת סכום ההלוואה מהחברה שבפירוק, ומנגד הוא טוען כי השיב את  .9

שכן מדובר הכספים במזומן לחברה שבפירוק, הרי שהנטל להוכחת השבת הכספים מוטל על כתפי המשיב, 

 בטענה )בעל פה( מסוג "הודאה והדחה".

שיב את סכום ההלוואה, הרי שיש להיעתר מאחר שהמשיב לא הביא ראיה כלשהי בתמיכה בטענה כי ה .10

 .ולחייב אותו בהשבת הכספיםלבקשה 

המשיב לפיה, כביכול, במקביל להסכם ההלוואה העביר לחברה שבפירוק סכום זהה  יתרה מזו, גירסת .11

במזומן היא טענה המעלה חשד לפיה מדובר בפעולה של הלבנת הון, וזאת בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת 

 . בנוסף, לפי גירסת המשיב, הסכם ההלוואה הואהנגוע באי חוקיותהון, ובאופן ההופך את ההסכם להסכם 

 מעין הסכם פיקטיבי שנעשה בין הצדדים. 

לפיכך, גם אילו יצליח המשיב להוכיח כי העביר את סכום ההלוואה במזומן לידי החייב או החברה שבפירוק,  .12

הרי שמדובר בעסקה בטלה )בין מחמת אי חוקיות ובין מחמת שמדובר בהסכם למראית עין(, המעניקה לבית 

ל השבת מלוא הסכום שהועבר לידי המשיב על ידי החברה שבפירוק המשפט שיקול דעת רחב, לרבות סעד ש

 אלפי ₪(.  700)

לחוק חדלות פירעון, שכן מדובר בפעולה  220ניתן גם להעניק את הסעד המבוקש בהסתמך על הוראת סע'  .13

 הגורעת נכס מקופת הנשיה, בלא תמורה.

, ולהורות לארביב בראש הבקשהאשר על כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש  .14

 .אלפי ₪ לקופת הנאמן 700להשיב את הסך של 

 

 

 
 הגורם שתפס כספים ונכסים של החייב ו/או החברה שבפירוק היה הרשות לני"ע, ולא הנאמן.גם אילו היה ממש בגירסה האמורה,  1

   
  ליאור דגן, עו"ד 

 הנאמן לחברה שבפירוק 
  והנאמן לנכסיו של החייב )בחדלות פירעון(
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7 העתק אסמכתא בדבר העברת סכום ההלוואה 2

9 העתק מכתב הנאמן מיום4.10.2021 3

11 העתק מכתב התשובה מטעם ב"כ ארביב מיום 14.10.2021 4
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 ( בפירוק)  513559237אי. ג'י. אף. אי ישראל בע"מ ח.פ. 
 )בחדלות פירעון( 11432093ת.ז. ארי -מיכאל דוד בן

 הנאמן, עו"ד ליאור דגן באמצעות 

 

 - דחוף -
 2021 אוקטוברב 4

 
 לכבוד

 
                                                                        .נ.,א

 21-05-15599חדל"ת  (פירוק)ב 513559237חברת אי. ג'י. אף. אי ישראל בע"מ ח.פ.  הנדון: 
 השבת כספים לקופת הנושים – 21-05-36982חדל"פ ו 011432093מיכאל דוד בן ארי ת.ז.             

 

החברה )להלן: " 513559237תפקידי כנאמן )בפירוק( של חברת אי. ג'י. אף. אי ישראל בע"מ ח.פ. בתוקף 

בן " או "החייב)בחדלות פירעון( )להלן: " 11432093ארי ת.ז. -של מיכאל דוד בןלנכסיו וכנאמן  "(פירוקשב

 , כדלקמן:ךיי"(, הריני לפנות אלארי

פתחה כנגד החייב חקירה פלילית במסגרתה, בין השאר, נעצר החייב, נ 2021חודש אפריל  ראשיתב .1

 .נפתחו הליכי חדלות פירעון כנגד החברה שבפירוק וכנגד החייב 2021ובמהלך חודש מאי 

לפיו החברה שבפירוק הלוותה לך  הלוואהעל הסכם  החברה שבפירוקחתמת מול  28.2.2021 ביום .2

  ."(ההלוואה סכוםלהלן: ") ₪  700,000סך של 

]חשבון  בבנק דיסקונטבהעברה בנקאית לחשבונך מחשבון החברה שבפירוק הועבר  2.3.2021יום ב .3

 אלפי ₪(.  700[ סכום ההלוואה )בבנק דיסקונט 186סניף , 67571036מס' 

 7אלפי ₪(, וזאת בתוך  700אתה נדרש בזאת להשיב לקופת החברה שבפירוק את סכום ההלוואה ) .4

 ימים ממועד מכתב זה. 

ע"ש עו"ד  83000מס' חשבון , 610סניף , (12) בנק הפועלים -פרטי חשבון הבנק של קופת הפירוק הוא  .5

 .)בחדלות פירעון(ליאור דגן, נאמן לנכסיו של מיכאל בן ארי 

ימים מהיום, ניאלץ לנקוט נגדך בהליכים  7סכום ההלוואה לא יושב לקופת הפירוק בתוך ככל ש .6

 ים בפני בית המשפט של חדלות פירעון. מתאימ

למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור במכתב זה ו/או במה שאינו אמור בו כדי להוות הודאה ו/או  .7

 להוות ויתור ו/או מיצוי על טענה ו/או זכות.

 רניצחק לונדמר  :תקהע

 , בכבוד רב

 
 ליאור דגן, עו"ד

 

 פירוקשבה חברשל הנאמן 
 החייבונאמן לנכסיו של 

 

 יהודה ארביבמר 
 מר ניר ארביב צעות באמ

 
 

 gmail.comarvivNir@1בדוא"ל: 
 מבלי לפגוע בזכויות
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זמן ביצוע הפעולה: 03/11/2021 13:28
מספר תיק: 15599-05-21

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני חדל"פ/פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 8581954

 
 

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.
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