
 

 

 בקשה למתן הוראות   
 כדלקמן:  (,"המשיבהאו "  "ורד)להלן: " ' ורד בן ארי, הגבבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות למשיבה

  196,313שהם  ]דולר ארה"ב    58,900סך של  הונגריה שבפירוק    EGFEשל חברת    הנשייהלהשיב לקופת   .א

כי    "(ההעברה הדולרית)להלן: "  בשקלים[   EGFEמקופת    20.4.21ביום  הועבר למשיבה  אשר אין חולק 

 , בהיותה הברחת כספים פסולה ואסורה.שבפירוקהונגריה 

, במסגרתה נדחתה  72בבקשה    12.6.21על רקע ובעקבות החלטת בית המשפט הנכבד מיום  סעד זה מבוקש  

  72בקשת הנאמן ביחס לרכיב ההעברה הדולרית מושא הבקשה כאן, וזאת מן הטעם כי בקשה  על הסף  

לחברה הישראלית שבפירוק ורק  אך  היא    התייחסה  עילת הבקשה  כי  יצוין  עוד  לחברה ההונגרית.  ולא 

 בבית משפט המחוזי 
 יפו -בתל אביב  

 15599-05-21חדל"ת 
 36982-05-21חדל"פ 
 21509-10-21חדל"ת 
 54522-02-22חדל"ת 

 ___ בקשה מס' 
 בפני כב' סגן הנשיא הש' חגי ברנר  

 החוק; 2018- חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בעניין:
 התקנות; 2019-ושיקום כלכלי, תשע"טתקנות חדלות פירעון  

   

ישראל   EGFEחברת  )בפירוק( 513559237חברת אי. ג'י. אף. אי ישראל בע"מ ח.פ.  ובעניין:
 שבפירוק;

   
 )בפירוק( EGFE Hungary KFT ובעניין:

 
 EGFEחברת 

 הונגריה שבפירוק;
   

 EGFEחברת  )בפירוק(  EGFE USA LLC ובעניין:
 שבפירוק; ארה"ב

, נאמן לנכסי  ישראל שבפירוק  EGFEחברת  עו"ד ליאור דגן, נאמן של   ובעניין:
  EGFE  USAוחברת    הונגריה שבפירוק  EGFEהחייב, נאמן של חברת  

LLC שבפירוק 
דבורי ביטון זיני ו/או נדב שפר ו/או רומן   באמצעות ב"כ עוה"דבעצמו ו

 פלצמן ו/או צבי קרל 
 עורכי דין  – וילנסקי, מזרחי, כנעני ממשרד פירט,  
  6701101(, תל אביב 35)מגדל עגול, קומה  1מרכז עזריאלי 

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

 11432093ארי ת.ז. -מיכאל דוד בן ובעניין:
 באמצעות עוה"ד שלום גולדבלט

 עורכי דין  –ממשרד גולדבלט גינדס יריב  
 5268102גן  - )בית גבור ספורט( רמת 7מרחוב דרך מנחם בגין  

 החייב;  03-7549934; פקס: 03-7549933טל': 
   

 025330101ארי ת.ז -גב' ורד כלש בן ובעניין
 עמית חרחס ו/או יגאל קלדס באמצעות ב"כ עוה"ד 

 5252007, רמת גן  7 יז'בוטינסק מרח' 
 המשיבה/ ורד; 077-6570301; פקס: 077-6570300טל: 

   
 הממונה על הליכי חדלות פירעון  ובעניין:

 באמצעות עוה"ד אילון בריל ו/או שרון קשפיץ 
 תל אביב   9040ת.ד.   2מרח' השלושה 

 הממונה;  02-6462502; פקס:  03- 6899695טלפון: 
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, שכן ההעברה הדולרית היא  לחוק חדלות פירעון, שעניינה "ביטול פעולה להברחת נכסים"  221הוראת סע'  

 .  מקופת החברה ההונגרית הברחת נכסים מובהקת

הנכבד להפעיל את סמכותו מכוח תקנה  ב .ב בית המשפט  א', מתבקש  ובהשלמה לסעד  לתקנות    51המשך 

בבקשה   ולהכריע  ולדון  פירעון,  ובלבד  ותהטענ  כתבי  יסוד  עלחדלות  בה,  דיון  לקיים  מבלי  לאור  זאת  , 

, והמשיבה כבר נחקרה על  72העובדה כי כבר התקיים דיון בעניינה של ההעברה הדולרית במסגרת בקשה  

 . נסיבות ביצועה

 בקשה זו. לחייב את המשיבה בהוצאות קופת הנשייה בגין .ג

לסוגיות  לחוק(, מבלי להתייחס    221בפתח הבקשה יצוין כי הנאמן צמצם את הבקשה לעילה ספציפית )סע'  

והחייב, וכיו"ב(, וזאת על    EGFEנוספות )הונאת הפונזי של החייב, סוגיית עירוב הנכסים והכספים בין תאגידי  

הנוגעות  וע באיזה מטענות הנאמן  ה, ואין בכך כדי לגרוע או לפג ד , למקמנת לפשט את ההכרעה בבקשה הנדונה

 בתיק זה בכלל. לסוגיות אלה

 ואלו טעמי הבקשה: 

 הרקע לבקשה  .א
 בה  בית המשפט הנכבדוהחלטת  72בקשה  .1.א

[, במסגרתה עתר לחייב את המשיבה בהשבת  72הגיש הנאמן בקשה למתן הוראות ]בקשה    11.10.21ביום   .1

ידי   על  אליה  שהועברו  שונים  שבפירוק  EGFEחברת  סכומים  של    –   ישראל  בסך  שקלית  העברה  האחד, 

 מושא הבקשה כאן.   הדולריתההעברה  – ; השנייה 28.2.21 ש"ח שהועברו למשיבה ביום 300,000

, ביסס הנאמן את דבר  ]בטרם היו ברשות הנאמן אסמכתאות בדבר ההעברה הדולרית[מועד הגשת הבקשה  ב .2

לבקשה    3  ]נספח   26.7.21שמסרה המשיבה במכתב ב"כ מיום    מפורשת   ההעברה הדולרית על סמך הודאה

את ההעברה הדולרית היה  שביצע  כי מי  אך ציינה  ,  ההעברה הדולריתקבלת  בעצמה בדבר  הודתה    ו, ב[72

 . עצמו החייב

, ולא  הונגריה שבפירוק  EGFEכי בפועל מי שביצעה את ההעברה הדולרית הייתה  ,  אלא שבהמשך התברר .3

 כאמור. המשיבהגירסת  החייב, וזאת על אף 

 .1 נספח מצ"ב כ העתק אסמכתא בדבר ביצוע ההעברה הדולרית, 

. במסגרת אותה החלטה נדחתה עתירת הנאמן  72ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בבקשה    12.6.22ביום   .4

ההעברה הדולרית בוצעה מחשבון הבנק  ..."  :[29  ]ס'  וזאת מן הטעם, כי על הסף,  להשבת ההעברה הדולרית  

וזאת ביום  חברה ההונגריתהשל   , כשבעה  11.10.2021הבקשה הנוכחית הוגשה ביום    ברם,  .20.4.2021, 

התייחסה אך ורק לחברה הישראלית, ולא לחברה ההונגרית, ולא בכדי, שהרי    חודשים לאחר מכן, והיא

לאחר שהוגשה  ימים    12, היינו,  23.11.2021הצו לפתיחה בהליכים לגבי החברה ההונגרית ניתן רק ביום  

הבקשה הנוכחית. מאז הגשתה, לא תוקנה הבקשה ולא הוגשה בקשה לכלול בה גם עילות תביעה הקשורות 

לחברה ההונגרית. משכך, הגם שהנאמן מכהן לא רק כנאמן של החברה הישראלית ושל היחיד, אלא גם  

ה בקשה  העת,  כל  ונותרה  מלכתחילה,  הוגשה  שהבקשה  הרי  ההונגרית,  לחברה  לחברה  כנאמן  נוגעת 

הישראלית, ולה בלבד. משכך, דין הבקשה לביטול ההעברה הדולרית להידחות על הסף, מבלי שיהיה צורך 

 ."לחוק 221  - 219לברר האם אותה העברה באה בגדרם של סעיפים 
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: עמדה ביסוד הפעולהקביעות פוזיטיביות בנוגע לכוונת ההברחה שיחד עם זאת, קבע בית המשפט הנכבד   .5

שכבר פורסם ברבים דבר מעצרו של החייב    לאחר,  בהעברה שבוצעה בדרכי עקלתוןלכחד כי מדובר    אין"

ברור לעקוף את ההגבלות שהוטלו על החייב    מתוך נסיון,  (הגם שהיא בוצעה עוד בטרם נמלט מישראל)

המרחק בינה לבין העברה תמימה במהלך העסקים הרגיל    .וחשבונותיו בעקבות מעצרו ושחרורו בערובה

 ;" רחוק כרחוק מזרח ממערב

על רקע האמור לעיל, מוגשת בקשה זו, על ידי החברה ההונגרית שבפירוק, ובעילת ביטול הפעולה להברחת   .6

 לחוק.  221בסע' נכסים, הקבועה 

)להבדיל    ההונגרית  החברהברי כי אין ולא יכול להיות "השתק עילה", שכן המבקשת בבקשה הנדונה היא   .7

לעומת    72לחוק בבקשה    219)סע'    72מזו שעמדה ביסוד בקשה    שונה  בעילהמהחברה הישראלית(, ומדובר  

ונה, ולפיכך לא ניתן לטעון ל"השתק  (. כלומר, מדובר בצדדים שונים ובעילה שלחוק בבקשה הנדונה  221סע'  

 עילה". 

 לחוק חדלת פירעון  221יש להורות על ביטול ההעברה הדולרית מכוח ס'  .ב

הרי שקיימת    –  72נוכח הנסיבות המפורטות לעיל, ובשים לב לקביעות בית המשפט הנכבד בהחלטה בבקשה   .8

לחוק חדלות    221הונגריה שבפירוק מכוח ס'    EGFEעילה כנגד המשיבה להשבת כספים לקופת הנשייה של  

   ."ביטול פעולה להברחת נכסיםשכותרתו: ", פירעון

שנים בטרם הגשת הבקשה למתן    7זה, די להראות כי הפעולה נעשתה בתוך תקופה של  סעיף  על פי הוראות   .9

 "...במטרה להבריח את הנכס מנושיםבוצעה , וכי פעולה זו "צו פתיחה בהליכים

המשיבה הינה גרושתו של החייב, אם ביתו, והיא נמנית על המעגל הפנימי של חוג מקורביו, ובין השניים   .10

. כך גם  [47  , בס'12.6.22  םומי  72בבקשה  מערכת יחסים סימביוטיות קרובה ביותר ]ראה ההחלטה    ת מתנהל

חוג מקורביו ואנשי שלומו של החייב. מדובר  נמנית על  החלטה[, כי מדובר במי ש" אותה  ל  47  נקבע ]בס'

 . "ועד לעצם היום הזה  2007בגרושתו של החייב אשר שמרה עימו על קשר קרוב והדוק מאז הגירושין בשנת  

. כך  221השנים הנקובה בס'  7בענייננו, אין ולא יכול להיות חולק כי ההעברה הדולרית בוצעה בתוך תקופת   .11

מתוך נסיון  מעצר החייב, וזאת "  לאחרהתפוצצות פרשת ההונאה ובסמוך   לאחרגם ההעברה הנדונה בוצעה  

]ר' קביעות    .."ברור לעקוף את ההגבלות שהוטלו על החייב וחשבונותיו בעקבות מעצרו ושחרורו בערובה

ברור אפוא כי ביסוד ההעברה ניצבת כוונת הברחה    (;להחלטה  32, פסקה  72מותב נכבד זה בהחלטה בבקשה  

 מובהקת. 

; העתק החלטת בית המשפט הנכבד בבקשה    2נספח  ב כמצ"  72העתק פרוטוקול חקירת המשיבה בבקשה  

 ;3נספח מצ"ב כ  12.6.22מיום  72

להבריח כספים אלו מנושי החייב    נועדהההעברה הדולרית לידי המשיבה אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי   .12

ובין בעקבות    [עם החייב  המשותפת  העם המשיבה ]ועם ביתמתוך רצון להיטיב    ,היתרבין    ,EGFEותאגידי  

עליו שהופעלו  ידה  לחצים  תוך  על  ותאגידי    שכספים,  החייב  מנושי  למעשה  הלכה  נמנעים    EGFEאלו 

בדרך של הברחתם לידי המשיבה,    על ידי הנאמן  ותפיסתם  כינוסם  את   למנוע  ניסיון  תוך ומוברחים מפניהם,  

 הליכי חדלות הפירעון שבכותרת ובהתאם להוראות הדין. במסגרת   לנושים חלוקתםולמנוע את  
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  221ומאחר שההעברה הדולרית היא בגדר פעולה מובהקת של הברחת נכסים, בניגוד להוראת סע'  לפיכך,   .13

לחוק, יש להורות למשיבה להשיב את סכום ההברחה לידי קופת    223לחוק, הרי שבהתאם להוראות סע'  

 הנשייה של החברה ההונגרית. 

 סוף דבר  .ג

 בראש הבקשה.אשר על כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש  .14

 

   
  ליאור דגן, עו"ד 

 הנאמן לחברה שבפירוק  
   והנאמן לנכסיו של החייב )בחדלות פירעון(
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תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

7 העתק אסמכתא בדבר ביצוע ההעברה הדולרית 1

9 העתק פרוטוקול חקירת המשיבה בבקשה 72  2

35 העתק החלטת בית המשפט הנכבד בבקשה 72 מיום 12.6.22 3
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נספח 1

העתק אסמכתא בדבר ביצוע 
ההעברה הדולרית

עמ' 7
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נספח 2

העתק פרוטוקול חקירת המשיבה 
בבקשה 72 

עמ' 9

8



 

 יפו–בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 ואח'נ' אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ  ואח'כהן  15599-05-21 חדל"ת
 ואח'נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  ואח'כהן  36982-05-21 חדל"ת
 ואח' .EFGE Hungary kft אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ נ' נאמן 21509-10-21 חדל"ת

 2022בפברואר  7
 ו' באדר א תשפ"ב

 ' ס מ ה  ש ק 7ב 2  

 

 
1 

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

–. EGFE Hungary kft. 

 

 החברות

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

כ  " ב י  " ע ו ו  מ צ ע ן  ל מ צ ל פ ן  מ ו ר ד  " ה ו ע  , ר פ ש ב  ד נ ד  " ה ו לע ר ק י  ב צ ד  " ה ו ע  הנאמן ו

 5 
 (0 2533010 1)ת"ז ורד בן־ארי  ובעניין:

כ  " ב י  " ס ע ד ל ק ל  א ג י ד  " ה ו ע ו ס  ח ר ח ת  י מ ע  ) ח " ה ו ר ( ד  " ה ו  המשיבה ע

 6 
 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

 7 
<#2#> 8 

 9 הנאמן ובאי־כוחו  נוכחים:

 10 באי־כוח המשיבה

 11 עוה"ד מור בן שושן, באת־כוח הנושים

 12 הממונה באת־כוח

 13 

 14* פ ר ו ט ו ק ו ל

 15 
 16 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 17אני ארצה לחקור גם את <#3#>אם אדוני רוצה להתחיל בחקירות, נתחיל בחקירות. המשיבה תיחקר; 

 18 הנאמן.

 19אנחנו מתנהלים בהליך הזה בעיניים קשורות. הנאמן טוען טענות, עובדתיות, ואינו נותן עליהן 

 20עיקר ש: תצהיר, אינו נותן לנו את המסמכים. יש כאן משהו נוסף חריג שאני לא נתקלתי בתיקים

 21 – – –בתיק הזההחסויות הבקשות 

 22 הוא )יחתום על תצהיר(.

                                                        
 .2022ביוני  13נוסח לפי ההחלטה מ־ *
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 2 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 3 הוא.

 4נכון שאומרים שזה דבר קיצוני אבל לא שוללים את זה בפירוש; במקרים  –דין )נוקב בשם( -גם בפסק

 5בדברים אינני מדבר  –קיצוניים צריך לחקור על תצהיר. ויש דברים שהם בידיעתו האישית של הנאמן 

 6דברים שהם בידיעתו האישית של הנאמן, ויש דברים שעד היום  –שהוא שמע מהחייב או משהו כזה 

 7הנאמן יודע על זה ומסתיר מעיני הנושים. הנתון הראשון הוא כמה כסף יש היום בקופה. למיטב 

 8 ידיעתנו יש היום בקופת הנשייה בין שמונים למעל שמונים מיליון שקל.

 9 מה הוא גובה תביעות החוב א נכון. דבר שני, שאיננו יודעים היוםשהנאמן יגיד שזה ל

 10 
 11 הנאמן:

 12 זה לא נכון.

 13 
 14 ב"כ המשיבה:

 15הנאמן כן יודע. בגלל המועד להגשת תביעות החוב. כמה תביעות חוב  –הנתון השני שאיננו יודעים 

 16זה בסיסי. הנאמן לא מגלה את הנתונים  הוגשו עד היום. אנחנו רוצים לקבל את הנתונים האלה.

 17 הרלוונטיים

 18 ודאי שזה רלוונטי.

 19 כי יש לנו טיעון משפטי בנושא הזה.

 20 אדוני רוצה שאנחנו נתחיל בטיעון המשפטי?

 21 
 22 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 23 תאמר לו.

 24 
 25 הנאמן:

 26 – – –המועד להגשת תביעות חוב עוד לא חלף. זה אחד. שתיים

 27 
 28 ס(:ב"כ המשיבה )עוה"ד קלד

 29 סליחה. זו חברה ישראלית?

 30 
 31 נכנסת המשיבה.

 32 
 33 הנאמן:

 34פה כמה יש בדיוק. אני כן -אינני יודע לומר עכשיו לאדוני בעל –המועד הוארך ועדיין לא חלף. שתיים 

 35מתכוון להגיש דוח גלוי לבית המשפט, שהוא לקראת סיום, מפורט מאוד, ארוך מאוד, שאפשר להגיד 

 36  ויצורף בו גם סכום מסוים.בו את מה שאפשר להגיד בו, 
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 1 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 2 תן הערכה.

 3 
 4 הנאמן:

 5 מיליון. 700-ל 600לפי ספרי החברה, אדוני, היקף החובות הוא בין 

 6זה  –לפי ספרי החברה, ובכלל זה הרווחים הפיקטיביים. לגבי מה תהיה התוצאה של הכרעות החוב 

 7איזה שהוא מנגנון הכרעה, שאדוני... אנחנו נגיש גם בעניין עדיין... מדובר פה באלפי תביעות חוב, עם 

 8הזה בקשה שאדוני יאשר אותה. אינני יודע לומר לאדוני בדיוק, אבל ההערכה שלי שתביעות החוב 

 9 מיליון. בערך. זאת אומרת, אם אנחנו נלך לפי מנגנון שאדוני יאשר אותו. 300-יצומצמו לאזור ה

 10 זה כרגע מה שיש לי להגיד. 

 11 
 12 כ המשיבה:ב"

 13 נותרנו כרגע רק עם השאלה כמה כסף יש בעצם בקופת הנשייה, וזה כמובן רלוונטי לבקשה הנוכחית.

 14 
 15 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 16 אנחנו מחכים לדוח. זה חשוב מאוד לבקשה הזאת.

 17 
 18 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 19 יש מעל חמישים מיליון?
 20 

 21 כחוק, משיבה לשאלות הנאמן בחקירה נגדית:ארי, לאחר שהוזהרה -ורד בן הגב'המשיבה, 

 22 באפריל, כאשר התפוצצה כל הפרשה ומייק בעצם נעצר לחקירה, את ידעת מזה, נכון? 6-ב ש:

 23באפריל הגיעו אליי הביתה הנושים, שחיפשו את מייק. אני לא הבנתי... לא הנושים,  6-ב ת:

 24 סליחה.

 25 אנשי הרשות לניירות ערך. ש:

 26ות ערך. אני בדיוק הייתי אחרי ניתוח; לא הבנתי מה זה בדיוק ניירות כן, אנשי רשות נייר ת:

 27ערך. היינו גרים באותו פרויקט. אז אמרתי שאני גרושתו ושמייק גר ממולי. אז הם הלכו 

 28 לחפש אותו שם.

 29 האם נכון שבאותו רגע שהם באו, הם בעצם התבלבלו? ש:

 30 – – –הם הלכו ש:

 31 כן. ת:

 32 במקום לשלו. את התקשרת למייק להגיד שהם בדרך?הם הלכו לדופלקס שלך  ש:

 33 לא. הם השאירו מישהי שתראה שאני לא מתקשרת.  ת:

 34 ממש לא התקשרתי.
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 1)הם השאירו מישהי( שכנראה תראה שאני לא מתקשרת ומזהירה את מייק. בכלל לא ידעתי  ת:

 2 מי הם.

 3הם אמרו לי:  זה היה ממש בהפתעה, לא ידעתי מי הם. שאלתי אותם: מי אתם? מס הכנסה?

 4 ניירות ערך. לא בדיוק הבנתי. אוקיי.

 5 שמעון גבע הוא בן הזוג שלך? ש:

 6 נכון. ת:

 7 ממתי? ש:

 8 שנה וחצי. ת:

 9שמייק העביר, כי הוא גר... אליו, באמצעות חשבון  –דולר שהועברו  58,900-שנה וחצי. את ה ש:

 10 הוא העביר אלייך. שמעון העביר אלייך. זה נכון? –בנק בטורקייה 

 11 לא בדיוק העביר אליי; אנחנו שילמנו עם זה משכנתה. :ת

 12 איזו משכנתה שילמתם בזה? ש:

 13אלף שקל  25המשכנתה שמייק השאיר לי, חוב של שני מיליון שקל. בכל חודש אני משלמת  ת:

 14 משכנתה.

 15 אלף שקל. 250בעצם עד עכשיו, עשרה חודשים, שילמנו עבור המשכנתה  ת:

 16דולר שמייק העביר מהונגריה, שהבקשה מתעסקת  58,900-אז את אומרת שבאמצעות ה ש:

 17 עם הכסף הזה את שילמת את חוב המשכנתה של הדופלקס, לבנק. –בהם, את הכסף 

 18 נכון. ת:

 19 אז הכסף הגיע אלייך בעצם. כי את שילמת אותו לבנק. ש:

 20 – – –... לשימיבן זוגיהכסף הגיע... כן, ל ת:

 21 – – –סליחה? לשימי, אלייך ש:

 22 זה הגיע לבנק. שימי שילם.וככה  ת:

 23 שילם ישירות לבנק? ש:

 24 כן. צ'קים שלו. ת:

 25 ?לבנק שימי שילם את הכסף ש:

 26 שימי שילם גם לבנק את המשכנתה, ואת השאר הוא הפקיד אצלי בחשבון. ת:

 27 מה זה השאר? כמה זה השאר? ש:

 28 לא יודעת, משהו כמו שישים אלף? ת:

 29 שקל? ש:

 30 וגם זה עבר למשכנתה. ת:

 31 אלף שקל? שישים ש:

 32 כן. ת:

 33 , שימי שילם לבנק ישירות אל המשכנתה שלך על הדופלקס...58,900-אז מתוך ה ש:

 34 נכון. ת:
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 1 ואת השאר הוא הפקיד בחשבון שלך? ש:

 2 או מאה אלף שקל, אני לא בטוחה. ת:

 3 
 4 ב"כ המשיבה:

 5 אני מבקש לתקן, סליחה. אתה אמרת לה: ֶאת המשכנתה שלך. היא לא שלה, היא של החייב.

 6 
 7 הנאמן:

 8 היא שלה ושל החייב.

 9 
 10 המשיבה ממשיכה:

 11 המשכנתה היא שלך ושל החייב. ש:

 12 למה היא שלי? ת:

 13 את חייבת לבנק לפרוע את המשכנתה? אם את לא חייבת, אז למה את משלמת? ש:

 14 
 15 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 16וחברי מודע אני מתנגד לשאלה. אינני טוען חלילה שחברי מטעה את העדה. יש הסכמים עם הבנק, 

 17 אליהם, שכל הסכמי המשכנתה, החייב חייב לשלם אותם.

 18 
 19 המשיבה ממשיכה:

 20 ארי או שניכם יחד?-מי חייב את הכסף? את או בן ביהמ"ש:

 21 ארי. מייק. החייב.-בן ת:

 22 מול הבנק. ש:

 23 כן. ת:

 24 את, אין לך שום הסכם משכנתה מול הבנק? ש:

 25 לא. אני פשוט נתתי את אישור ההלוואה. ת:

 26 לא הבנתי. :ביהמ"ש

 27אם ? אם את לא קשורה, אז למה את משלמת לבנק רגע. אם את לא קשורה, אז למה שמעון? ש:

 28 אין לך חבות כלפי הבנק?

 29 – – –כי יש משכנתה שרובצת על הבית ת:

 30 שגם את מחויבת לפרוע אותה. כמו החייב. ביחד ולחוד. נכון? ש:

 31 אוקיי... ת:

 32 
 33 ב"כ המשיבה:

 34 אני מתנגד לשאלה.

 35אגיד לאדוני. אני אגיד לאדוני. חברי כרגע שואל את העדה שאלות משפטיות. אם יש חיוב יחד אני 

 36 כן או לא. –ולחוד 
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 1 אני אגיד את עמדתי ואדוני יחליט.

 2זאת טענה משפטית, שהיא נסמכת על הסכם שקיבל תוקף  –יש מחלוקת בתיק הזה. אנחנו טוענים 

 3כריע בה. אנחנו טוענים, וזאת טענתנו ואנחנו עומדים דין. אדוני יכריע בה, אדוני צריך לה-של פסק

 4, כל חובות 2010-דין, ובמיוחד ההסכם מ-עליה, שבמסגרת הסכמי הגירושים שקיבלו תוקף של פסקי

 5לדעתי היא לא הבינה את  –המשכנתה הם אך ורק של החייב. אגב, חברי התייחס למשכנתה הזו 

 6שכנתה. זאת שאלה משפטית, אם הם חייבים יחד השאלה. ועכשיו חברי מנסה לשאול על הסכמי המ

 7ולחוד או רק החייב חייב. זאת שאלה משפטית. יכול חברי להציג לה את המשכנתה, להגיד לה: האם 

 8 זאת חתימתך. זאת שאלה עובדתית.

 9שאלה משפטית: האם את חייבת “ האם זו חתימתך?„חברי יכול להציג את הסכם המשכנתה ולשאול 

 10 א שאלה עובדתית.זאת ל –יחד ולחוד 

 11 
 12 המשיבה ממשיכה:

 13 מי לקח את המשכנתה? ביהמ"ש:

 14 מייק. ת:

 15אביב, וכמובן אני חתמתי... כערבה; -הוא בעצם לקח משכנתה על חשבון הבית, בסביוני רמת ת:

 16 אני לא בדיוק יודעת.

 17, דולר, את אומרת: חלק ממנו שולם לבנק בגין 58,900אני שואל אותך על הכסף, עצמו.  ש:

 18 פירעון תשלומי המשכנתה על הדופלקס...

 19 נכון... ת:

 20 – – –וסכום של שישים אלף שקל ש:

 21 בצ'קים של שמעון גבע... ת:

 22 בצ'קים של שמעון גבע... ש:

 23 כן. ת:

 24 הוא שילם את זה בעצם עבורך? ש:

 25 את ביקשת ממנו לשלם לבנק? ש:

 26 ונס נכסים.בוודאי, כי אחרת, אם אני לא אשלם את המשכנתה, אז אני אגיע לכ ת:

 27 אוקיי. את קיבלת פנייה מהבנק לגבי זה? ש:

 28 לגבי מה? ת:

 29 בקשר לתשלומי המשכנתה? ש:

 30 לא. ת:

 31 
 32 ב"כ המשיבה:

 33 אני מבקש שלא להרים את הקול.

 34 יפה.-הוא מדבר אל העדה בצורה לא
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 1 למה צריך להעכיר את האווירה? 

 2 
 3 המשיבה ממשיכה:

 4שירחיבו )שיאריכו, שיפרסו(, כדי שאני אני ביקשתי מהבנק, שדרשו ממני את המשכנתה,  ת:

 5 הם לא הסכימו, משום ש... זה נמצא בחדלות פירעון. –אוכל לעמוד בהוצאות האלה 

 6 דולר הוא הפקיד בחשבון שלך? 58,900-וכמה כסף מתוך ה ש:

 7הוא שילם בערך, צ'קים שלו  –אני לא בדיוק זוכרת את המספרים, ֶאה... אחד לאחד, אבל  ת:

 8 דולר? 58,000אלף שקל,  170, בערך, של מאה אלף שקל, וזה יוצא בערך עבור המשכנתה

 9 אז שבעים.  ת:

 10 – – –שבעים אלף ש:

 11 אבל הוא הפקיד הרבה יותר בחשבון שלי. ת:

 12 בבינלאומי? ש:

 13 כן. ת:

 14 אוקיי. ש:

 15דין, שילמנו... שילמנו, אה... -לא, בעצם... הוא כן שילם... הוא לא... שילמנו גם לעורכי ת:

 16 הוצאות של נופר.

 17 נופר, הבת שלי. אני גם מזונות לא מקבלת.  ת:

 18 תגידי לי: את ביקשת ממייק שיעביר את הכסף מטורקייה? ש:

 19ֶאה... כל עוד שמייק היה בארץ, אני בכלל לא ידעתי, אה... על כל... ההונאה הזאת. הוא בעצם  ת:

 20 מו מיסים...אמר לי שזה שום דבר, שזה רק מחפשים לקוחות כבדים, שלא שיל

 21 
 22 ב"כ המשיבה:

 23 תגידי מי, מי חיפש.

 24 
 25 המשיבה:

 26 מה זה?

 27 
 28 ב"כ המשיבה:

 29 מי חיפש.

 30 
 31 הנאמן:

 32 חבֶרה...

 33 
 34 המשיבה ממשיכה:

 35 ניירות ערך. מי חיפש אותו? ת:

 36 אני שאלתי שאלה פשוטה. ש:
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 1 כן. ת:

 2 את פנית אליו וביקשת שיעביר כסף מטורקייה? ש:

 3אותו בחשבון הבנק בארץ. שאלתי אותו: איך אני משלמת אני אומרת. מייק אמר לי שהגבילו  ת:

 4אז הוא אמר: אני יכול  את המשכנתה? איך אני אשלם... מזונות של נופר? איך נתקיים?

 5להעביר, ֶאה, דרך חשבון בחו"ל. עכשיו, אין לי חשבון בחו"ל, וגם, אה... גם לשמעון גבע אין 

 6 –א עבד עם טורקים; הוא מייבא רהיטים חשבון בחו"ל. אבל, אה... מה שכן, הוא עובד, הו

 7אז דרך סּפק שהוא היה חייב לו כסף... לא... כן, דרך ספק שהוא חייב לו כסף, אה... מייק 

 8 העביר את זה לספק בטורקייה, וככה זה הגיע ל... לחשבון.

 9 – – –בעצם מייק פרע חוב של שמעון גבע בטורקייה ביהמ"ש:

 10 כן. ת:

 11 .58,900-כנגד זה עשה את מה שעשה עם הושמעון גבע – – – ביהמ"ש:

 12 כן. ת:

 13 – – –אוקיי. עכשיו ש:

 14חוקי, או שזה אסור לנו... פשוט, זה היה ממש בתחילת -אנחנו לא ידענו שזה לא, שזה לא ת:

 15התהליך, ולא ידענו שמייק בעצם... אנחנו חשבנו שמייק הוא קורבן. ולא ידענו ש... שבעצם 

 16 כולנו.הוא... אה... הונה את, את 

 17 אז היום את כבר לא חושבת שהוא קורבן. ש:

 18 ממש לא. ת:

 19 ?– – –את חושבת שהוא רמאי ש:

 20 אני הקורבן. ת:

 21 את חושבת שהוא רמאי וגנב, נכון? ש:

 22 נכון. ת:

 23 
 24 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 25סליחה רגע. אני מתנגד לשאלה הזאת. היא כמובן לא קשורה לבקשה, והנאמן משתמש בזה אחרי זה. 

 26תמש בזה בשיחות שהוא עושה עם מייק ומנסה לייצר סכסוכים, וזה כמובן לא קשור לבקשה ואני מש

 27 מתנגד לזה.

 28 
 29 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 30ועוד דבר אני מבקש לומר. הנאמן מגיש תצהירים של החייב. אם הוא רמאי ושקרן, למה אתה מגיש 

 31זה לא שאלה  –חושבת. הרי מייק  תצהירים שלו? זו גם לא שאלה עובדתית, אדוני. מה שהעדה

 32עובדתית... מה גם שידועות הרגישויות, הברורות, שמייק הוא אבי, אבי בתה. ואם עכשיו בפרוטוקול 

 33שהאימא של נופר אומרת שמייק הוא רמאי ושקרן, זה לא יעלה על הדעת. והשאלה לא לגיטימית 

 34 בכלל ולא קשורה לבקשה.
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 1 
 2 המשיבה ממשיכה:

 3 הוא זייף מסמכים וחתימות שלך?תגידי, לטענתך  ש:

 4 מה שראית אתמול. ת:

 5 הוא זייף את החתימה שלך. ש:

 6)לביהמ"ש( אתמול הייתי אצלו בחקירה וראיתי שהוא זייף בשני מסמכים את החתימה שלי.  ת:

 7 את החתימות שלי. 

 8 מייק. החייב. ת:

 9 – – –קס?תגידי, כמה בערך עוֶלה, עוָלה לך לחודש, סדר גודל, ההחזקה של הדופל ש:

 10 
 11 ב"כ המשיבה:

 12 – – –אני מתנגד

 13 
 14 המשיבה ממשיכה:

 15 דמי ניהול, ארנונה... וכולי?– – – ש:

 16 
 17 ב"כ המשיבה:

 18אני מתנגד לבקשה, אדוני. אנחנו לא... איננו נמצאים כרגע בחקירת יכולת; הלקוחה היא לא החייבת. 

 19הבקשה שעומדת לפני בית המשפט. אין שום... חברי יכול לחקור את ה... את הלקוחה שלנו אך ורק על 

 20אין להן שום קשר לבקשה; זה מין ניסיון  –כמעט כל השאלות ששאל חברי עד עכשיו  –כל השאלות 

 21 לעשות מקצה שיפורים לחקירות. לא קשור לבקשה בכלל, לא רלוונטי, ולכן אני מתנגד לבקשה.

 22 
 23 הנאמן:

 24עשה הכספים האלה שהיא קיבלה, אחת מהטענות של המשיבה היא טענת קיזוז, והיא טוענת שלמ

 25היא מקזזת אותם בגין דמי מזונות, במירכאות. השאלה אם הטענה הזו, אם היא זכאית לדמי מזונות 

 26אבל עצם העלאת הטענה לגבי דמי מזונות, אני חושב שזה  –זה לא היא זכאית, זה בכלל הבת שלה  –

 27יקף הכספים שיש לה, כדי שיהיה מצדיק שאני אחקור אותה לגבי המקורות הכספיים שלה ולגבי ה

 28 אפשר להתייחס גם לטענה הזאת.

 29שקל, זה משהו שבשיקול  5,000כתוב עשרת אלפים שקל. אבל השאלה אם זה עשרת אלפים שקל או 

 30דעת של בית המשפט. זה בשיקול הדעת של אדוני, והנגזרת של זה היא המצב הכלכלי. מקור ההכנסה 

 31 שלה הוא המצב הכלכלי שלה.

 32 
 33 משיבה )עוה"ד חרחס(:ב"כ ה

 34  זו לא בקשה לקציבת מזונות.
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 1 המשיבה ממשיכה:

 2 – – –המזונות התחילו ת:

 3 
 4 ב"כ המשיבה:

 5 לא, רגע, רגע. הוא אינו מתיר את השאלה.

 6 
 7 המשיבה ממשיכה:

 8 אלף השקל בסוף חודש פברואר מהחברה, נכון? מהחברה שבפירוק. 300את קיבלת את  ש:

 9 הדין שלי יודע.-אני לא זוכרת. פברואר...? מתי זה היה? עורךסוף חודש פברואר, התחלת...  ת:

 10 .28.02-יש אישור ההעברה. זה ב ש:

 11 ?28.02 ת:

 12 כן. ש:

 13 כן, קיבלתי ממנו חשבונית. ת:

 14 אלף שקל? 300כן. עבור מה קיבלת? למה הוא העביר לך  ש:

 15  – – –(, ומכיוון שרציתי... לרכוש דירה בנתניה, למכור את הדירה במרינה )בהרצלייה ת:

 16זו לא פעם ראשונה שאני  –והייתי צריכה לתת דיפוסיט. אז... ביקשתי ממייק שיעביר לי  ת:

 17מבקשת ממייק שיעביר לי במהלך העסקים הרגיל, ֶאה, פה... פה העברה ושם העברה 

 18 מההשקעה שלי, ו... הוא העביר לי, למוחרת.

 19 אוקיי. ובסוף העסקה הזאת של נתניה יצאה לפועל? ש:

 20 לא. ת:

 21 אוקיי. אז מה עשית עם הכסף? ש:

 22 מה שקרה... מה זה? ת:

 23 מה עשית עם הכסף. ש:

 24 דין.-הלך לעורכי ת:

 25 דין. אבל שילמת אותו בעצמך.-הלך לעורכי ש:

 26 כמובן, זה כסף שלי. למה שאני לא אשלם אות בעצמי? זה כסף מהשקעה שלי. ת:

 27 הוא הוריד לך? ש:

 28 י.הוא הוריד לי את זה גם מההשקעה של ת:

 29 הוא הוריד לך את זה מההשקעה שלך? ש:

 30 כן. ת:

 31  את בטוחה? ש:

 32 כן, כן. ת:

 33 יש לך אסמכתה שהוא הוריד את זה מההשקעה שלך? ש:

 34 כוחה( יש לנו דוח כזה? שהוא הוריד מההשקעה שלי?-)לבא ת:
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 1בכל פעם שהייתי שואלת ממייק... בכל פעם שהייתי מבקשת ממייק למשוך ְמַה... מהקרן  ת:

 2 אליי לחשבון, הוא היה מקזז לי את זה בתשואה החודשית.שלי, 

 3 תגידי, את... היית מקבלת בכל חודש עשרים אלף שקל במזומן, נכון? ש:

 4 נכון. ת:

 5 דולר. 1,400אלף שקל במזומן, בשקלים, ועוד  15-שזה היה מחולק ל ש:

 6 נכון. ת:

 7 
 8 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 9 – – –אני מתנגד לשאלה, אדוני

 10 
 11 הנאמן:

 12 היא כבר ענתה.

 13 
 14 ב"כ המשיבה:

 15 – – –שוב חברי מנסה לעשות מקצה שיפורים. זה לא קשור לבקשה בכלל

 16 
 17 המשיבה:

 18 מה זה קשור?

 19 
 20 ב"כ המשיבה:

 21 כל קו החקירה לא רלוונטי בכלל.

 22 
<#4#> 23 

 24 ה ח ל ט ה

 25 
 26 לא תותר הרחבת חזית, ככל שיש כוונה להרחיב את החזית.

 27 
<#5#> 28 

 29 (, במעמד הנוכחים.2022בפברואר  7ו' באדר א תשפ"ב )ניתנה והודעה היום, 

      
 סגן הנשיא, ברנר חגי

 30 המשיבה ממשיכה:

 31תקני  –בעצם התשלומים החודשיים השוטפים שלך, שאת היית מקבלת בכל חודש, זה  ש:

 32 – – –2008דולר, החל מספטמבר  6,875זה  –אותי אם אני טועה 

 33 
 34 ב"כ המשיבה:

 35 לשאלה.אני מתנגד 

 36 
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 1 הנאמן:

 2 אפשר ככה.-חבֶרה, אי

 3 
 4 ב"כ המשיבה:

 5 – – –אפשר ככה, שאתה מגיש את הבקשה-אי

 6 – – –אז אדוני, אין לזה זכר בבקשה

 7הוא צריך להוכיח שזה לא מהלך העסקים הרגיל. הטענה שהסכומים החודשיים הרגילים שהיא 

 8שיפנה אותי  –הרגיל  אלף שקל זה לא מהלך העסקים 300-מקבלת זה מהלך העסקים הרגיל וה

 9 עכשיו אני מקבל. שיפנה אותי. –בבקשה. שיפנה אותי 

 10 אני רוצה להרחיב טיפה.<#6#>

 11כשאנחנו טוענים מהלך עסקים רגיל, הנאמן מושתק ומנוע מלטעון שמשיכת קרן אינה מהלך עסקים 

 12הרבה יותר פי הפסיקה היא -רגיל. וזאת מדוע? יש הודאה פורמלית של הנאמן. הוראה פורמלית על

 13דין, כי היא מוציאה את הדבר מהעניינים השנויים במחלוקת. אני מפנה את אדוני -מהודאת בעל

 14לבקשה ואני קורא )קורא(. זאת אומרת שהנאמן מודה, בהודאה פורמלית, שמשיכה של  4לסעיף 

 15בה לקוחות הייתה מהלך עסקים רגיל. עכשיו, הוא אינו טוען את זה רק פה. הוא טוען את זה בהר

 16בקשות שהוא הגיש. זה נטען גם, אדוני, בתצהירים שהוגשו לבית המשפט הנכבד בבקשה לפתיחת 

 17 הליכים, ואני אפנה את אדוני לאילו תצהירים אני מדבר.

 18 – – –... סליחה, זה נטען גם ב4זה נטען גם בסעיף 

 19לה מעניינת, אני אומר: בוא נפריד את הדיון הזה לשניים. והשאלה המשפטית ששאל אדוני היא שא

 20פה הנאמן  –שאני גם אענה עליה בהרחבה. השאלה אם תשלום קרן, מהלך עסקים רגיל, כן או לא 

 21, גם בבקשה 68מנוע ומושתק מלטעון שלא. יש הודאה פורמלית שלו גם בבקשה הזאת, גם בבקשה 

 22ד, לבוא , וגם בתצהירים שהוגשו בבקשה לפתיחת הליכים. ולכן היום הוא אינו יכול לבוא ולהגי96

 23 ולטעון, שפירעון קרן הוא לא מהלך העסקים הרגיל, כי הוא כתב את זה בתצהירים שלו.

 24 
 25 הנאמן:

 26 אני לא כתבתי את זה מעולם. תפסיק להגיד את זה.

 27 נכונים.-לא כתבתי מעולם שזה מהלך עסקים רגיל. תפסיק להגיד דברים לא

 28 
 29 ב"כ המשיבה:

 30 תפסיק להרים את הקול.

 31 
 32 הנאמן:

 33  תפסיק לשקר.
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 1 ב"כ המשיבה:

 2 אני לא שקרן, אתה שקרן. אתה קורא לי שקרן? חוצפן. 

 3 – – –“מהלך עסקים רגיל„אני לא אמרתי שהוא כתב 

 4אתה מוכן לשתוק ולשבת כשאני מדבר? תודה רבה. ברגע שנאמן כותב ש... אנשים משכו כסף 

 5תיחת הליכים כתוב, וזה היה דבר רגיל, לא משהו מיוחד; גם בתצהירים שצורפו לבקשה לפ –מהחברה 

 6 וגם כאן כתוב את זה, אז מה זה אם לא מהלך עסקים רגיל? מה החברה הזאת עושה?

 7לא, שנייה. עכשיו, מה שאדוני שאל אותי זאת בעיה אחרת, טענה משפטית, שאנחנו נגיב עליה, אחרי 

 8בדה ש... שעצם העו –אני טוען, ושיירשם  –החקירה; יש לנו הרבה מה לומר על זה. אבל אני טוען 

 9נאמר במפורש שאנשים  –; בתצהירים שצורפו לבקשה לפיחת הליכים 96; בקשה 68; בקשה 4בסעיף 

 10זו הודאה פורמלית שמדובר במהלך העסקים  –מהחשבונות שלהם  –בלי שום בעיה, אגב  –משכו קרן 

 11 מספיק שכמה“. מהלך העסקים הרגיל של החברה„הרגיל של החברה. לא צריך לכתוב את המילה 

 12זה מהלך עסקים רגיל. זאת  –אנשים, ושהנאמן עצמו מודה שזה דבר שנעשה, לא איזה משהו חריג 

 13 המשמעות.

 14 
<#7#> 15 

 16 ה ח ל ט ה

 17 
 18שקיבלה אני דוחה את ההתנגדות. הואיל והמשיבה טענה בין שאר טענות ההגנה שלה שהתשלומים 

 19מאת החייב היו במהלך העסקים הרגיל; והואיל והנאמן כפר באופן מפורש, ברור ושאיננו משתמע 

 20לשני פנים בטענה שכספים שמשולמים מידי מי שנטען כי הוא מבצע הונאת פונזי אינם לעולם כספים 

 21לום דין מצד הנאמן כי תש-הרי פשיטא שאין כאן הודאת בעל –שמשולמים במהלך העסקים הרגיל 

 22כזה היה במהלך העסקים הרגיל, ומכל מקום זכותו של הנאמן לנסות ולקעקע את טענות ההגנה של 

 23המשיבה בכל הנוגע לתקינותו של איזה מהתשלומים שקיבלה מהחייב )הכוונה לתשלומים מושא 

 24 בקשה זו(.

 25 
<#8#> 26 

 27 (, במעמד הנוכחים.2022בפברואר  7ניתנה והודעה היום, ו' באדר א תשפ"ב )

      
 סגן הנשיא, ברנר חגי

 28 המשיבה ממשיכה:

 29דולר לחודש. במשך  6,875את היית מקבלת באופן שוטף תשואה של  2008מספטמבר  ש:

 30 עשרה שנה. נכון?-שלוש

 31 נכון. ת:

 32 עד אפריל  2010אלף שקל, מספטמבר  15היית מקבלת  2010יופי. נוסף לזה, מספטמבר  ש:

21'– – – 33 

 34 

21
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 1  )עוה"ד חרחס(:ב"כ המשיבה 

 2 – – –אדוני

 3 
 4 המשיבה ממשיכה:

 5 – – –בהעברה בנקאית או בתשלום– – – ש:

 6 
 7 ב"כ המשיבה:

 8אדוני, אנחנו חוזרים על אותה שאלה. אין מחלוקת שהיא קיבלה תשואה על הכספים שיש לה. אין 

 9 שום קשר לבקשה הזאת. אם הנאמן רוצה לשאול אותה על החזרי קרן, הוא יכול לשאול.

 10 – – –התשלומים האלה הם לא תשלומי תשואה. תשלומי תשואה קיבלה

 11 
 12 הנאמן:

 13 אוקיי. הם לא חלק מהתשלומים השוטפים שהיא קיבלה.

 14 
 15 המשיבה ממשיכה:

 16 אלף שקל הם לא חלק מהתשלומים השוטפים שקיבלת?  300-דולר ו 58,900תאשרי את זה.  ש:

 17 
 18 ב"כ המשיבה:

 19 כן.

 20 
 21 המשיבה ממשיכה:

 22 ונחסוך את ההמשך.תאשרי את זה  ש:

 23 זאת לא הפעם הראשונה שאני מושכת כסף אליי לחשבון. ת:

 24אם מסתכלים על כמה היית מקבלת בכל חודש באופן שוטף, זה לא חלק מהתשלום השוטף  ש:

 25 שהיית מקבלת בכל חודש. נכון?

 26 נכון. ת:

 27תשואות שמסתכמים בהרבה מיליונים, בגין  –אוקיי?  –כל הכספים שקיבלת לאורך השנים  ש:

 28 – – –שאת טוענת שקיבלת, את

 29 
 30 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 31 אדוני.

 32 הוא מכניס לה מילים לפה? באמת.

 33 
 34 הנאמן:

 35  היא תענה.

22
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 1 ב"כ המשיבה:

 2 זה קשור לבקשה?? זה קשור לבקשה הזאת

 3 
 4 הנאמן:

 5 זה קשור לבקשה.

 6 
 7 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 8 זה קשור לבקשה?“. המיליונים שקיבלת לאורך השנים„הוא שואל על 

 9 
 10  המשיבה ממשיכה:

 11 תגידי, את בקשר עם מייק? ש:

 12 
 13 בא ־כוח המשיבה קם מכיסאו.

 14 
 15 המשיבה ממשיכה:

 16 גם זה לא קשור... ת:

 17 
<#9#> 18 

 19 ה ח ל ט ה

 20 
 21 אני מתיר את השאלה.

 22 
<#10#> 23 

 24 (, במעמד הנוכחים.2022בפברואר  7באדר א תשפ"ב )ניתנה והודעה היום, ו' 

      
 סגן הנשיא, ברנר חגי

 25 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 26 תעני לשאלה. אם השופט התיר את השאלה, את צריכה לענות על השאלה.

 27 
 28 המשיבה ממשיכה:

 29שלחתי לו אני בקשר עם מייק. לאחרונה האח שלו... לפני שבוע האח שלו התאבד... אז  ת:

 30 תנחומים...

 31 כן? ש:

 32 אוקיי. ת:

 33  ו...? חוץ מזה? ש:

 34 חוץ מזה הוא בקשר עם הבת שלי. ת:

 35 הוא בקשר עם הבת שלך? ש:

 36 כן. ת:

23
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 1 הדין שלך, הוא בקשר?-איתך, עם עורכי ש:

 2 הדין שלי דיבר איתו פעם אחת.-אני חושבת שעורך ת:

 3 פעם אחת? ש:

 4 ... ת:

 5 
 6 ב"כ המשיבה:

 7לקוח; חברי מנסה להסיר את החיסיון? מה זה –דין-לה. זה קשור ליחסי עורךסליחה, אני מתנגד לשא

 8 הדבר הזה?

 9 הדין.-אדוני, היא הלקוח, אנחנו עורכי

 10דין אינה מתמצית אך ורק -לא, זה חלק ְמַה... בהנחה... הכול תאורטי כמובן. העובדה שהוא עורך

 11הדין עם הלקוח, -משפטי של עורךבקשר שלו הישיר עם הלקוח. יש... כל מה שנעשה בקשר לשירות ה

 12לקוח, –דין-הדין עורך עם אנשים אחרים, כולל עדים, זה בקשר לחיסיון עורך-וכל השיחות שעורך

 13 עם לקוח. זה לא לגיטימי בכלל. –הדין חרחס -אני או עורך –וחברי אינו יכול לשאול אם אני דיברתי 

 14עת את זה? ברור שזה אם סיפרתי לה. עכשיו, אם דיברתי, מאיפה היא יוד“. דיבר„ברור שזה על 

 15 הדבר הזה, זה מראה על חוסר ההגינות של החקירה, שאינה קשורה לבקשה. ואני טוען לחיסיון.

 16 
 17 המשיבה ממשיכה:

 18תגידי, את פרסמת פוסט, ממש לפני... לא מזמן, בעקבות ההתאבדות של לארי, זיכרונו  ש:

 19 לברכה. נכון?

 20 
 21 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 22 תעני, שנייה.אל 

 23 
 24 המשיבה ממשיכה:

 25 ואני... ש:

 26 
 27 ב"כ המשיבה:

 28 )לעוה"ד קלדס( תן לו לשאול את השאלה.

 29 
 30 המשיבה ממשיכה:

 31מה יהיה עם העולם ההזוי הזה? „אני רוצה לקרוא לך מה כתבת. אוקיי? את כותבת ככה:  ש:

 32ם? של פע ]לא ברור[כולם שקרנים, בוגדים, חמדנים, מנצלים את הכוח שלהם. איפה ה

 33איפה צדק צדק תרדוף? אברם גרנט רודף קטינות, אתי כרייף מנצלת את הכוח שלה. 

 34 זה לארי, נכון?“ גיסי„ – “]...[גיסי התאבד 

 35 נכון. ת:

24
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 1 14%גיסי התאבד אתמול בגלל לחץ של נאמן גרידי שרוצה עוד כסף בנוסף ל ־ ]...[„ ש:

 2 “.שלו

 3 עשר אחוז אלייך?-ארבעההשאלה שלי: מאיפה הגיע המספר . “איבדנו את זה„ ש:

 4 
 5 ב"כ המשיבה:

 6 אני מתנגד, אני מבקש שלא תענה על השאלה.

 7 
 8 הנאמן:

 9 תן לה לענות. –שאלתי שאלה 

 10 
 11 ב"כ המשיבה:

 12 אני התנגדתי, מתור לי להתנגד?

 13 אלף דולר? איך זה קשור? 300איך זה קשור לשאלה אם הוחזרה קרן של 

 14 
 15 המשיבה יוצאת מהאולם.

 16 
 17 ב"כ המשיבה:

 18 יסביר איך זה קשור.הנאמן 

 19 
 20 הנאמן:

 21 אדוני...

 22 
 23 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 24 רגע.

 25 
 26 דלת האולם נסגרת.

 27 
 28 הנאמן:

 29במהלך השבועות האחרונים החייב עושה שורה של מהלכים, אמ... ֶאה... כדי... אה... לפגוע ולסכל את 

 30הוא שלח  – המאמצים שלי לתפוס ולממש נכסים במונטנגרו ובסרבייה. אחת הפעולות שעשה החייב

 31הכוח שהוא חתם עליהם -הדין הסרבית שלו, שבו הוא מבטל את כל ייפויי-מכתב, באמצעות עורכת

 32בתחילת חודש נובמבר, ובמסגרת המסמך הזה הוא כותב, בין השאר, במסגרת המכתב הזה, שאני 

 33עשר אחוז זה רק -עשר אחוז מבית המשפט. עכשיו, המקור שלה לידיעה של ארבעה-מקבל ארבעה

 34חייב. זה אומר שהיא בקשר איתו, וזה אומר שהיא אפילו מתואמת איתו, וזה משליך גם על ה

 35וכמובן גם על הבקשה. היא לא צד גימ"ל תם לב שנפל  –המהימנות שלה, גם על המהימנות שלה 

25
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 1קורבן. היא בקשר עם החייב, היא לא סתם תמת לב, היא קיבלה ממנו כספים, היא ממשיכה להיות 

 2 וכמובן זה רלוונטי.איתו בקשר, 

 3 
 4 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 5 אדוני, אין איסור שהיא תהיה בקשר איתו.

 6 
 7 הנאמן:

 8 שהיא מתסיסה את כל הנושים נגדי? אין קשר?

 9 
 10 ב"כ המשיבה:

 11 אתה ממש אינך רוצה שנפתח מה אתה עושה לחייב. אינך רוצה שנפתח.

 12 
 13 הנאמן:

 14 וצה שנפתח. בוא, בוא תפתח.ָאה, אתה יודע מה אני עושה לחייב? אני דווקא ר

 15 
 16 ב"כ המשיבה:

 17יש חרושת שמועות גדולה מאוד. זה באמת מבוסס על חרושת שמועות. חרושת השמועות היא שהוא 

 18מחזיק שמונים מיליון שקל, וכמו שאמרתי, עיקר הבקשות בתיק הזה הן חסויות. עיקר הבקשות 

 19ם אחוז בקשות של מהות; ארבעים בתיק הזה הן חסויות. אני ניתחתי את הבקשות שיש. יש עשרי

 20אחוז בקשות טכניות: עדכון ייצוג, הארכת מועד; וארבעים אחוז חסויות. אנחנו באמת ניזונים מכוח 

 21 נכונות.-השמועה. יכול להיות שחלק גדול מהשמועות הן לא

 22דין נוספים שאני בקשר איתם... כל אחד יש לו איזה מקור מידע -יש שורה של אנשים... יש עורכי

 23 כלשהו. אינני יודע בדיוק מה מקורות המידע.

 24 
 25 הנאמן:

 26 דין בישראל.-, כן, יש לו עורךלשאלת ביהמ"ש

 27 
 28 ב"כ המשיבה:

 29 אגב, אין התנגדות שתעלה את החייב על הקו עכשיו ותחקור אותו. תשאל אותו. אין לי התנגדות לזה.

 30 
<#11#> 31 

 32 ה ח ל ט ה

 33 
 34בהיבט של תום לב. לכך יש להוסיף את העובדה כי אני מתיר את השאלה, הן בהיבט של מהימנות הן 

 35 השאלה אם החייב מצוי או אינו מצוי בקשר כזה או אחר עם המשיבה עשויה גם להשליך על הכוונה

  36 

26
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 1 להעדיף נושה מסוימת על פני נושים אחרים, אם לאו.

 2 
<#12#> 3 

 4 (, במעמד הנוכחים.2022בפברואר  7ניתנה והודעה היום, ו' באדר א תשפ"ב )

      
 סגן הנשיא, ברנר חגי

 5 המשיבה שבה וממשיכה:

 6השאלה הייתה איך את יודעת ש... הוא כביכול... אגב, אני אינני יודע את זה, אבל  ביהמ"ש:

 7בסדר. הוא ישמח לקבל... הוא ישמח שאני אאשר דבר כזה, אבל לא ביקשו, לא 

 8 אישרתי.

 9 
 10 הנאמן:

 11 לבקשה.)בטון סרקסטי( אני אצרף את זה 

 12 
 13 המשיבה ממשיכה:

 14 עשר אחוז?-מאיפה את יודעת שהוא כביכול מקבל ארבעה –אז בוא, כן  ביהמ"ש:

 15 האמת שסתם זרקתי מספר. ת:

 16הדין של מייק, הסרבית שלו, -את סתם זרקת מספר שהוא במקרה דומה למה שעורכת ש:

 17 עשר אחוז?-כתבה לי במכתב, שאני מקבל ארבעה

 18 – – –הדין-אין לי מושג מה עורכת ת:

 19 עשר אחוז?-ארבעה יכול להיות שהמקור לזה הוא מייק? ש:

 20 לא. ת:

 21 לא יכול להיות? ש:

 22 ?– – –הדין הסרבית-אתה מדבר על עורכת ת:

 23עשר אחוז, קיבלת -אני מדבר על מייק עכשיו. יכול להיות שאת המקור למספר הזה, ארבעה ש:

 24 ממייק, בדרך זו או אחרת?

 25 לא, זרקתי מספר. ת:

 26 מספר. זרקת ש:

 27 כן. ת:

 28 עשרה וחצי?-עשרה, שלוש-עשרה, שתים-למה לא חמש ש:

 29לא יודעת, אתה בעצמך אומר שאתה לא יודע כמה אתה מקבל. וגם מחקתי את הפוסט הזה  ת:

 30 אחרי... מספר דקות.

 31 למה? ש:

 32זאת האח של מייק התאבד, הדוד של הבת שלי, היא -כי זה להיכנס לחיים הפרטיים שלי. בכל ת:

 33תו מאוד. לקחנו את זה מאוד קשה, באמת בסערת רגשות, ובאמת זה היה באותו אהבה או

27
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 1זמן שראיתי את הפרשה עם אברם גרנט, ואתי כרייף, וכל הדבר הזה. אמרתי: מה קורה עם 

 2 אז זה על זה. “... צדק צדק תרדוף„העולם הזה? איפה 

 3ה הודעת מייל בקשר אני רוצה להציג לך מסמך שאני הצגתי לך אותו אתמול בחקירה, שז ש:

 4 הצהרות ההון שלך ושל מייק. אני מבקש להגיש את זה )מציג(. –לנושא של הצהרת 

 5 מה זה? ת:

 6 – – –“]...[ורד שלום„זה מייל שאת קיבלת מהחייב... מהחייב... שהוא בעצם כותב לך:  ש:

 7ורד שלום, מצ"ב דו"ח שלך עם התאריכים והסכומים של כל „. ‘(1מב/‚)המסמך מסומן <#13#>

 8קיבלתי „וכולי. בפסקה השלישית הוא אומר:  “]...[, אנא תאשרי2018ההעברות בשנת 

 9ש"ח, האם לשלם ולנכות מהסכום החודשי )מזומן( או להעביר לך לשלם?  399שומת מס 

 10ואז הוא עונה לך ככה: . “]...[תשלם ותקזז לי מהמזומן  ]/[ היי„את עונה לו למעלה: . “]...[

 11. ביקשתי מרו"ח ישראל בן ־יורם לבדוק אם אנחנו 2017קיבלת הצהרת הון לשנת „

 12מות ]ד[אחזור אלייך עם תשובתו. בפעמים הקו ]/[מגישים ביחד )עדיין( או כל אחד לחוד. 

 13מה אתם מגישים הצהרות הון תגידי, ל. “( אני טיפלתי ואף שילמתי2013וסוף  2008)סוף 

 14 משותפות?

 15 ככה. ת:

 16 סליחה? ש:

 17אני עונה לך. מייק היה עבורי... קודם כול אני הכרתי את מייק כשאני “, ככה„אני אומרת  ת:

 18ואחת. היו בינינו פערים של גילים. הוא היה -ושבע והוא היה בן ארבעים-הייתי בת עשרים

 19תי אותו והערצתי אותו כגאון פיננסי. אז כמובן... סגן מנהל בנק לאומי, הוא, ֶאה... אני החשב

 20ואני לא טיפוס פיננסי. אני יותר הומנית. אז נתתי למייק לטפל בכל העניינים הפיננסיים. 

 21וסמכתי על מייק בעיניים עצומות, אני ראיתי... אני ראיתי אותו כמשפחה, ראיתי אותו 

 22כל דבר שרציתי  –רכים הכספיים כדמות אבהית בשבילי; הוא כל הזמן דאג, אה... לכל הצ

 23 הייתי מתייעצת איתו. אז לכן במקרה... גם הצהרת ההון. –לקנות, או כל דבר 

 24 הצהרת ההון. ש:

 25 כן. ת:

 26עשרה שנה כמעט, -אתמול כששאלתי אותך על כל התשואות שקיבלת לאורך השנים, שלוש ש:

 27ההכנסות האלה והאם שזה מסתכם בסכומים גדולים מאוד, האם דיווחת למס הכנס על 

 28 שילמת מס. את זוכרת מה ענית לי?

 29 כן. ת:

 30 מה ענית לי? ש:

 31 שמייק טיפל בזה. ת:

 32 שמייק טיפל בזה. האם את יודעת אם מייק טיפל בזה? בכל הצהרות ההון לאורך השנים. ש:

 33 
 34 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

28
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 1  ?– – –אני מתנגד לשאלה. מה זה קשור לבקשה

29
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 1 הנאמן:

 2 זה קשור לבקשה. 

 3 
 4 ב"כ המשיבה:

 5חברי עכשיו שואל אותה שאלות על דיווחי מס נכונים או לא נכונים, מי טיפל או לא טיפל. איך לעזאזל 

 6 – – –זה קשור

 7אלף השקל?  300אני מתנצל, אדוני, אני מתנצל. פשוט... בסערת רגשות. איך זה קשור לבקשה, של 

 8 – – –שפט הנכבדאלף שלה? שוב: אני מזכיר לבית המ 59-ה

 9 –חקר אותה פעמיים  –לא, אני מזכיר לבית המשפט הנכבד שהחקירה השלישית של הגברת הזאת 

 10פעם אחת ביוני, פעם אחת אתמול במשרדו, ועכשיו זאת החקירה השלישית. בכל הכבוד, אף אחד לא 

 11זה לא  מנע ממנו לשאול אותה שאלות כאלה ואחרות, הוא גם שאל אותה, בחקירה במשרדו. היום

 12 המקום. היום דנים בשני הסכומים בלבד.

 13 
 14 הנאמן:

 15התשובה שלה היא המעניינת. התשובה שלה היא שמייק טיפל בזה. כלומר... אני בעצם מנסה להראות 

 16ו... -הרבה אחרי שהם התגרשו, באלפיים –לאדוני שהיו פה יחסים סימביוטיים בינה ובין החייב 

 17כן במהלך  –ל, כמובן, היחסים והסכומים שהיא קיבלה , וזה משליך גם ע2008שמונה, בתחילת 

 18 – – –והעניין ה... –היחסים הרגיל, כן בתום לב, וכולי 

 19 
 20 המשיבה ממשיכה:

 21לא מעניין אותי אם שילמת או לא שילמת מס. מה שמעניין אותי לדעת, התשובה שרציתי  ש:

 22אמור לדווח על  את אמרת שזה אחריות של מייק מבחינתו. הוא היה –לשמוע, זה שבעצם 

 23 ההכנסות שלך, והוא היה אמור לטפל גם בכל מה שקשור לרשויות המס?

 24 המ.-ממ ת:

 25 זה מה שהוא היה? ש:

 26 זה מה שהוא אמר לי. ת:

 27 
<#14#> 28 

 29 ה ח ל ט ה

 30 
 31 השאלה אם בפועל החייב טיפל או לא טיפל אינה רלוונטית ואינני מתיר אותה.

 32 
<#15#> 33 

 34 (, במעמד הנוכחים.2022בפברואר  7תשפ"ב )ניתנה והודעה היום, ו' באדר א 

 
 סגן הנשיא, ברנר חגי

 35 
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 1 המשיבה ממשיכה:

 2 – – –הרי הוא חזר במרץ, הייתה לו קורונה –בסוף מרץ  ש:

 3 אני לא יודעת אם הייתה לו קורונה. ת:

 4 הוא עשה את זה איתך, נכון? איתך ועם האחיות שלך. –בסוף מרץ, ערב פסח  ש:

 5 קשור...?זה  ת:

 6 כן. זה קשור. ש:

 7כן. מייק בשבילי היה משפחה. הוא היה משפחה. ו... מעבר לזה, גם היינו שכנים באותו  ת:

 8 פרויקט. היחסים שלנו היו טובים מאז ומעולם.

 9תגידי, ורד, האם נכון שאחרי שהוא ברח, ביום שהוא ברח, הוא שהה בדירת הדופלקס?  ש:

 10 למונטנגרו? בלילה שהוא ברח לחו"ל לטורקייה?

 11זה לא נכון, ממש לא. אני לא יודעת מאיפה אתה ממתיא את  – – –קודם כול זה לא נכון ת:

 12 – – –הְשק... את הדברים האלה. אבל... הוא לא הסתתר אצלנו, ו

 13 האמת שהוא סיפר לי. ש:

 14 – – –מתי שאתה רוצה הוא צדיק ת:

 15ס, בלילה שהוא ניסה לטוס, לא זה לא עניין של צדיק. הוא אמר לי שהוא הסתתר בדופלק ש:

 16 – – –כך חזר חזרה-הצליח, אחר

 17 מה?! ת:

 18 חזר לדופלקס ואחרי זה הצליח לטוס.– – – ש:

 19 
 20 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 21 – – –אנחנו עכשיו דנים אם הגברת סייעה או לא סייעה למייק לחמוק מהארץ? זה לא נושא הבקשה

 22 
 23 הנאמן:

 24 אני חושב שזה רלוונטי.

 25 
 26 המשיבה:ב"כ 

 27 אני חושב שלא. אני חושב שלא. והגברת לא פה בשביל לחקור אותה על זה.

 28 
 29 הנאמן:

 30 אני מוותר על השאלה.

 31 
 32 המשיבה:

 33 – – –זה מקומם אותי מאוד

 34 
 35 ב"כ המשיבה:

 36 – – –ורד

31
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 1 
 2 המשיבה:

 3 – – –הוא מעולם לא הסתתר אצלי, לא היה אצלי בבית, לא נתתי לו מפתח

 4 
 5 המשיבה ממשיכה:

 6 אבל נסעתם לחו"ל. פעמיים? נכון?  ש:

 7 ?– – –פעמיים נסענו לחו"ל, פעם לחפש נדל"ן, בווינה ת:

 8 כן, זה לא איזה עובר אורח... תגידי, איך הוא שילם דיינרס? ש:

 9)לביהמ"ש( כרטיס האשראי דיינרס, שלה, איך הוא הגיע פיזית לידיים של מייק, שאיתו  ש:

 10 שיבה( איך זה הגיע?הוא שילם את הבריחה שלו מהארץ? )למ

 11 
 12 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 13 אני מתנגד לשאלה, שוב מסע דיג; לא קשור לבקשה; הוא גם קיבל תשובה בכתב על הנושא 

 14 – – –הזה

 15 
 16 ב"כ המשיבה )עוה"ד חרחס(:

 17 היא גם נחקרה אתמול.

 18 
 19 ב"כ המשיבה )עוה"ד קלדס(:

 20 לשאלה הזאת.היא גם נחקרה על זה אתמול. לא קשור לבקשה. אני מתנגד 

 21 
 22 הנאמן:

 23 אני סיימתי.

 24 
 25 אין חקירה חוזרת.

 26 
 27 
<#16#> 28 

  ה ח ל ט ה

ה ב ש ק 7ב 2 

 29 
 30יום לאחר מכן; תגובת  21בתוך  –עשרה ימים; המשיבה  הצדדים יסכמו בכתב. הנאמן יסכם בתוך

 31 יום לאחר הנאמן. 14בתוך  –בתוך שבעה ימים לאחר מכן; הממונה  –הנאמן 

 32 
 33 –רשמתי לפניי את הצהרת הנאמן שלפיה בכוונתו להגיש לתיק דוח שיהיה גלוי גם לעיני המשיבה 

 34 אשר הדוח יוגש )נוכח טענת המשיבהיום. בכל מקרה לא תינתן החלטה מהותית בתיק זה עד  14בתוך 

  35 
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 1 כי תוכנו של הדוח עשוי להשליך על טענות הגנתה(.

 2 
<#11#> 3 

 4 (, במעמד הנוכחים.2022בפברואר  7ניתנה והודעה היום, ו' באדר א תשפ"ב )

 
 סגן הנשיא, ברנר חגי

  5 

 6 לביא ארנון ידי על הוקלד

33



נספח 3

העתק החלטת בית המשפט הנכבד 
בבקשה 72 מיום 12.6.22

עמ' 35
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 בע"מ ואח'ישראל 

 
 ארי ואח'-ישראל נ' בן EGFEנאמן של חב'  21509-10-21 חדל"ת

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

 
  

 20מתוך  1

  1 
 72מספר בקשה: 
 נשיא, סגן חגי ברנרכב' השופט  פני ל

 
עו"ד ליאור דגן, נאמן על נכסי החברות שבפירוק ועל  מבקש

 נכסי היחיד מיכאל בן ארי )בחדלות פירעון(
 לעצמו

 
 נגד

 
 ארי  -ורד כלש בן .1 משיבים

 ע"י ב"כ עו"ד עמית חרחס
 
 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי .2

 ע"י ב"כ עו"ד שרון קשפיץ
      

 2 
 החלטה

 3 

 4 מבוא

 5לפניי בקשה למתן הוראות מטעם הנאמן לחברת אי. ג'י. אף. אי. ישראל בע"מ )בפירוק(  .1

 6הנאמן בהליך חדלות הפירעון של  (, שהוא גםלהלן: "החברה הישראלית" או "החברה")

 7להלן: "החברה ) .EGFE Hungary kft( ושל חברת להלן: "החייב"ארי )-היחיד מיכאל בן

 8 (. ההונגרית"

 9להלן: ארי, גרושתו של החייב )-במסגרת הבקשה מבקש הנאמן לחייב את ורד כלש בן .2

 10ארה"ב )שהוא דולר  58,900(, להשיב לקופת הנשיה של החברה הישראלית סך של "המשיבה"

 11, וכן סך של 20.4.2021במועד הגשת הבקשה(, אשר הועבר למשיבה ביום ₪  196,313סך של 

 12לטענתו של ₪.  496,313, ובסך הכל סך של 28.2.2021ש"ח ששולם למשיבה ביום  300,000
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 20מתוך  2

 1הנאמן, מדובר בכספים שהועברו למשיבה מקופת החברה בשלושת החודשים שקדמו להליכי 

 2 שלה ומהווים העדפת נושים אסורה. חדלות הפירעון 

 3 רקע עובדתי 

 4פתחה רשות ניירות ערך בחקירה גלוייה נגד החייב, בחשד לביצוע  2021בראשית חודש אפריל  .3

 5עבירות פליליות שעניינן קבלת דבר במירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ושלל 

 6החייב נעצר לחקירה  6.4.2021ום עבירות הנוגעות לייעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות. בי

 7החייב  5.5.2021ושוחרר לאחר זמן קצר למעצר בית בתנאים מגבילים וכנגד ערבויות. ביום 

 8 נמלט מישראל תוך שימוש בדרכון מזוייף ומאז הוא שוהה בסרביה.

 9בעקבות פרסום דבר בריחתו של החייב מן הארץ נפתחו נגדו ונגד החברה הישראלית,  .4

 10המלאה של החייב, הליכי חדלות פירעון על ידי קבוצה של מאות משקיעים  המצוייה בשליטתו

 11הוגשה בקשה לצו פתיחה בהליכים  9.5.2021שנפלו קורבן למעשי ההונאה של החייב. ביום 

 12ניתן צו כמבוקש, וכן ניתן צו איסור דיספוזיציה  12.05.2021נגד החברה הישראלית. ביום 

 13הוגשה בקשה לצו פתיחה בהליכים נגד החייב וביום  19.5.2021ביחס לנכסי החייב. ביום 

 14 ניתן צו כמבוקש.  26.05.2021

 15באשר לחברה ההונגרית, הרי שזו מצוייה אף היא בשליטתו המלאה של החייב. הבקשה לצו  .5

 16(. ביום 21509-10-21)חדל"ת  10.10.2021פתיחה בהליכים נגדה הוגשה על ידי הנאמן ביום 

 17 הליכים ביחס אליה. ניתן צו לפתיחת 23.11.2021

 18הבקשה הנוכחית היא חוליה נוספת בשורה ארוכה של בקשות שהגיש הנאמן, במסגרת  .6

 19מאמציו להתחקות ולהשיב לקופת הנשייה את כספי הלקוחות שאבדו כתוצאה ממעשי 

 20ההונאה שביצע החייב. זה האחרון, במשך שנים רבות, מעל בכספי משקיעים בסכומי עתק. 

 21בערכים נומינליים, ₪ מליון  300שיו הידועים של החייב נאמד בלפחות היקף המעילה כלפי נו

 22משקיעים תמימים שאיבדו את כספי ההשקעה שלהם. רק  700 –והיא בוצעה כלפי למעלה מ 

36



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  

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

באמצעות עוד  ליאור דגן נ' אי.ג'י.אף.אי.  -EGFE USA  LLC 54522-02-22 חדל"ת
 בע"מ ואח'ישראל 

 
 ארי ואח'-ישראל נ' בן EGFEנאמן של חב'  21509-10-21 חדל"ת

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

 
  

 20מתוך  3

 1בעקבות מעצרו של החייב והפרסום הרחב שנלווה לכך, התברר למשקיעים כי החייב הוליך 

 2(. 2006)ויתכן שאף משנת  2007משך מאז שנת אותם שולל וכי מדובר במעשה הונאה ההולך ונ

 3מעשה ההונאה בא לביטוי, בין השאר, בכך שהחייב גייס כספים מלקוחות וייצר כלפיהם מצג 

 4לפיו הכספים הושקעו בקרן בשם בלו ריבר, שעה שלמעשה הכספים לא הושקעו בקרן 

 5מציגים פעילות האמורה. החייב אף הגדיל עשות ושלח ללקוחות דו"חות חשבון תקופתיים, ה

 6מסחרית פיקטיבית, השקעות פיקטיביות ורווחים פיקטיביים, כולל הפקת תדפיס בנקאי 

 7 מזוייף של בנק אמריקאי, בו הוצגו היתרות הפיקטיביות המוחזקות כביכול עבור כל לקוח.

 8מחשבונה של החברה ₪  300,000העביר החייב סך של  28.2.2021אין חולק כי ביום  .7

 9 20.4.2021(. אין גם חולק כי ביום להלן: "ההעברה השקלית"יבה )הישראלית אל המש

 10העבירה החברה ההונגרית לידי המשיבה, באמצעות חשבון הבנק בתורכיה של בן זוגה, סך 

 11 (. להלן: "ההעברה הדולרית"דולר ארה"ב ) 58,900של 

 12 מכאן הבקשה שלפניי.

 13ולאחר מכן הגישו בעלי הדין הבקשה נקבעה לדיון אשר במהלכו נחקרה המשיבה על תצהירה,  .8

 14 סיכומים בכתב )ולאחר מכן גם סיכומים משלימים(.

 15 טענותיו של הנאמן

 16הנאמן טוען כי המשיבה אישרה והודתה שקיבלה מהחייב הן את ההעברה הדולרית והן את  .9

 17 ההעברה השקלית. 

 18 באשר להעברה הדולרית, זו בוצעה ל"גורם תורכי" אשר הסב אותה לבן זוגה של המשיבה,

 19( )באמצעות ויתור של ה"גורם התורכי" על חוב של גבע כלפיו(, להלן: "גבע"מר שמעון גבע )

 20ואילו גבע העביר את הכספים למשיבה. המשיבה טענה בפני הנאמן כי קיזזה את התשלום 

 21 האמור על חשבון חוב המזונות של החייב כלפי בתם המשותפת.
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 1ר היוותה לשיטתה פירעון חוב עבר באשר להעברה השקלית, המשיבה הודתה בקבלתה, אש

 2 על חשבון השקעתה אצל החייב.

 3הנאמן טוען כי הן ההעברה הדולרית והן ההעברה השקלית מהוות פעולות העדפה בטלות לפי  .10

 4(. הואיל והליכי להלן: "החוק") 2018 -לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 219סעיף 

 5, 19.5.2021, וביחס לחייב ביום 9.5.2021חו ביום חדלות הפירעון ביחס לחברה הישראלית נפת

 6הרי שמדובר בפעולות שבוצעו בתקופה של שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשות 

 7 לפתיחה בהליכים.

 8הנאמן חולק על טענתה של המשיבה לפיה מדובר בתשלומים שנעשו במהלך העסקים הרגיל  .11

 9הלך העסקים הרגיל של מי שנוקט ( לחוק. לדבריו, לא תיתכן פעולה במ2)ב()219לפי סעיף 

 10ב"הונאת פונזי", שהרי כל התשלומים שבוצעו למשקיעים היו למעשה כספי הפקדות גנובים 

 Ponzi 11שהיו שייכים ללקוחות אחרים שרימה החייב. במאמר מוסגר נציין כי הונאת פונזי )

Scheme( היא שיטת הונאה המכונה גם "שיטת הפירמידה", בה התשלום למשקיעים ) 12ריבית 

 13והחזר השקעה( נעשה מתוך כספי ההשקעה של משקיעים אחרים, ולא מתוך רווחי ההשקעה. 

 14 השיטה קרוייה על שמו של הנוכל שיישם אותה לראשונה בארה"ב במאה שעברה.

 15מכל מקום, כך טוען הנאמן, המשיבה עצמה אישרה בעדותה כי לא מדובר בתשלומים  .12

 16תר על כן, הדרך העקלקלה של ההעברה הדולרית השוטפים שקיבלה בכל חודש מאת החייב. י

 17באמצעות איש קשר תורכי ולאחריו גבע, נועדה לעקוף את ההגבלות שהוטלו על חשבונות 

 18 החייב ולכן לא מדובר בתשלום במהלך העסקים הרגיל.

 19באשר לטענה בדבר קיזוז שביצעה המשיבה על חשבון חוב המזונות של החייב, טוען הנאמן  .13

 20מלאכותית שהומצאה בדיעבד רק כדי לנסות ולהצדיק אחר מעשה את  כי מדובר בטענה

 21 ההעברה הדולרית שהיא העברה אסורה.
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 20מתוך  5

 1( 1)ב()219הנאמן מוסיף ודוחה את טענת המשיבה לפיה ניתנה על ידה תמורה הולמת לפי סעיף  .14

 2 לחוק בגין ההעברה השקלית.

 3שקלית הן הענקות בטלות עוד טוען הנאמן כי בכל מקרה, הן ההעברה הדולרית והן ההעברה ה .15

 4 לחוק, בהיותן פעולות הגורעות נכסים מקופת הנשייה ללא תמורה. 220לפי סעיף 

 5לחוק, שהרי כל העברה כספית  221הנאמן גם טוען כי מדובר בהברחת נכסים לפי סעיף  .16

 6 הנעשית במסגרת הונאת פונזי היא העברה שנעשית מתוך מטרה להבריח את הנכס מנושים.

 7נאמן כי בין החייב למשיבה התקיימה מערכת יחסים סימביוטית והדבר משליך לבסוף טוען ה .17

 8 על היעדר תום ליבה וחוסר מהימנותה של המשיבה.

 9 טענותיה של המשיבה

 10המשיבה טוענת כי לאחר הגשת הבקשה התברר לה לראשונה כי ההעברה הדולרית בוצעה  .18

 11שהבקשה הוגשה בכלל מחשבון של החברה ההונגרית, ולא של החברה הישראלית, בעוד 

 12 בשמה של החברה הישראלית, וכבר מטעם זה יש לסלק את הבקשה על הסף.

 13עוד טוענת המשיבה כי אין לזקוף לחובתה את הודאתה בקבלת ההעברה הדולרית מידי  .19

 14החייב, שהרי היא לא היתה מודעת בתחילה לכך שהכספים הועברו מאת החברה ההונגרית, 

 15 העביר לה את הכספים.אלא סברה לתומה שהחייב הוא ש

 16לגופו של ענין טוענת המשיבה כי ההעברה הדולרית היוותה תשלום על חשבון חוב המזונות  .20

 17והמדור של החייב, לרבות תשלומי המשכנתא בגין דירת המגורים, והכל בהתאם לפסק דין 

 18ל בינה לבין החייב(. ע 15.11.2007חלוט )הכוונה לפסק דין שאישר את הסכם הגירושין מיום 

 19( לחוק, לפיו בית המשפט לא יבטל העדפה שמקורה בפירעון 4)ב()219כן, חל החריג של סעיף 

 20חוב מזונות פסוק. לדידה, אין מקום להבחין בין חוב מזונות לבין חוב מדור. בנוסף טוענת 
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 20מתוך  6

 1המשיבה כי מדובר למעשה בתשלום חוב של החייב עצמו, שהרי היא שימשה "צינור העברה" 

 2 נתא בהם חב החייב כלפי הבנק.של תשלומי המשכ

 3באשר להעברה השקלית, המשיבה טוענת כי התשלום התקבל במהלך העסקים הרגיל של  .21

 4החברה הישראלית, כהחזר חלקי בגין השקעתה בחברה הישראלית, וכי הנאמן לא סיפק כל 

 5הוכחה על כך שמדובר בהונאת פונזי. מתוך חומר הראיות עולה כי החייב בסך הכל השקיע 

 6 הכספים באפיקים שונים מאלה שעליהם התחייב כלפי המשקיעים.את 

 7המשיבה טוענת כי מהלך העסקים הרגיל איננו נבחן רק מנקודת המבט של החברה. במקרה  .22

 8דנן, המשיבה לא נקטה בפעולה חריגה לשם קבלת התשלום ולא היתה זו הפעם הראשונה בה 

 9 משכה חלק מהשקעתה.

 10()ג( לחוק, הקובע כי תנאי לביטול 1)א()219מודד עם סעיף המשיבה טוענת כי הנאמן איננו מת .23

 11פעולה המקנה עדיפות לנושים הוא שבשל הפעולה ייפרע לאותו נושה חלק גדול יותר מהחוב 

 12לעומת החלק שהיה נפרע לו במסגרת הליכי חדלות הפירעון. הסכומים שהועברו לידיה 

 13בה, שיעור הפירעון הצפוי לנושים מתביעות החוב, ולפי תחשיבי המשי 8.5% -מהווים פחות מ

 14יעלה בהרבה על השיעור האמור. על כן, יש ראשית להכריע בתביעות החוב ולכנוס את כלל 

 15 נכסי החייב, ורק לאחר מכן להכריע בבקשה.

 16 עמדתו של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי )להלן: "הממונה"(

 17לקבלה בשלמותה, מהטעמים שפורטו בתגובתו המקורית לבקשה, הממונה סבר כי יש  .24

 18בבקשת הנאמן. יחד עם זאת, בסיכומים קצרים שהגיש לאחר חקירתה של המשיבה, שינה 

 19הממונה טעמו ביחס להעברה הדולרית, והציע לבחון ענין זה לאחר שתבוצע התחשבנות 

 20 סופית בענין חוב המזונות. באשר להעברה השקלית, הממונה סבור, כמו הנאמן, שלא מדובר

 21 219בתשלום במהלך העסקים הרגיל של החברה וכי מדובר בהעדפה אסורה כאמור בסעיף 

 22 לחוק.
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 20מתוך  7

 1 בקשת המשיבה בענין סיכומי הנאמן

 2בחלוף למעלה משבועיים מאז הוגשו סיכומי הנאמן, נזכרה המשיבה לבקש רשות להשיב על  .25

 3העובדה  סיכומי הנאמן, בטענה שבסיכומי התשובה שלו נכללו טענות חדשות, וכן נוכח

 4 שהנאמן צירף ראיה חדשה שלא כדין לסיכומיו.

 5באשר לראיה החדשה, טענותיה של המשיבה בדין יסודן. הנאמן צירף לסיכומי התשובה שלו  .26

 6, ממנו משתמעת הודאה עקיפה של החייב בביצוע 27.5.2021מכתב שקיבל מהחייב ביום 

 7הונאת פונזי. ברם, מכתב זה לא צורף לכתבי הטענות הקודמים בהליך הנוכחי ומשכך יש 

 8)נבו  אמיל דהן נ' י.ס 10171/07ראיה חדשה לסיכומים )ע"א להתעלם ממנו, שהרי אין לצרף 

 9((. הסברו של הנאמן, לפיו הדבר נעשה כדי להשיב על הרחבת חזית שנעשתה על 31.03.2009

 10ידי המשיבה, שכפרה לראשונה בשלב הסיכומים בכך שהחייב ביצע הונאת פונזי, איננו 

 11 מצדיקה צירוף ראיה חדשה לסיכומיו.

 12המשיבה "טענות חדשות" של הנאמן, התרתי לבעלי הדין להגיש סיכומי באשר למה שמכנה  .27

 13השלמה, למרות שלא היתה כל הצדקה לשיהוי שדבק בבקשה זו של המשיבה, וזאת מבלי 

 14 להכריע בשאלה האם לגופו של ענין אכן יש הצדקה להתיר למשיבה להגיש השלמת סיכומים

 15תה לכך כל הצדקה שכן לא מדובר )לשיטת הנאמן, במסגרת סיכומי ההשלמה שלו, לא הי

 16 .בטענות חדשות אלא במענה לטענותיה של המשיבה בסיכומיה(

 17 דיון והכרעה

 18לאחר עיון בכלל טיעוני הצדדים ובחומר הראיות, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל  .28

 19בקשר להעברה השקלית ולהידחות בקשר להעברה הדולרית, וזאת מן הטעמים שיפורטו 

 20 להלן.

 21, וזאת ביום החברה ההונגריתר כי ההעברה הדולרית בוצעה מחשבון הבנק של נזכי .29

 22, כשבעה חודשים לאחר מכן, והיא 11.10.2021. ברם, הבקשה הנוכחית הוגשה ביום 20.4.2021
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 20מתוך  8

 1, ולא לחברה ההונגרית, ולא בכדי, שהרי הצו לפתיחה לחברה הישראליתהתייחסה אך ורק 

 2ימים לאחר שהוגשה  12, היינו, 23.11.2021ן רק ביום בהליכים לגבי החברה ההונגרית נית

 3הבקשה הנוכחית. מאז הגשתה, לא תוקנה הבקשה ולא הוגשה בקשה לכלול בה גם עילות 

 4תביעה הקשורות לחברה ההונגרית. משכך, הגם שהנאמן מכהן לא רק כנאמן של החברה 

 5הוגשה מלכתחילה, הישראלית ושל היחיד, אלא גם כנאמן לחברה ההונגרית, הרי שהבקשה 

 6ונותרה כל העת, בקשה הנוגעת לחברה הישראלית, ולה בלבד. משכך, דין הבקשה לביטול 

 7ההעברה הדולרית להידחות על הסף, מבלי שיהיה צורך לברר האם אותה העברה באה בגדרם 

 8 לחוק. 221 -219של סעיפים 

 9תה העברה דולרית, אכן, המשיבה הודתה, יותר מפעם אחת, כי החייב הוא שהעביר לה את או .30

 10אלא שמבחינה עובדתית, הכספים הועברו מחשבונה של החברה ההונגרית )על פי הוראה של 

 11החייב(. לכן, גם אם המשיבה ראתה בכך משום העברה שביצע החייב עצמו )וברור שמבחינת 

 12הקשר הסיבתי החייב הוא שגרם לביצועה של ההעברה הדולרית מכח שליטתו בחברה 

 13שבית המשפט פוסק על פי עילות תביעה שנטענות בפניו בגדרם של כתבי  ההונגרית(, הרי

 14טענות, ואם הבקשה הוגשה בשם קופת הנשייה של החברה הישראלית ולא בשם קופת 

 15הנשייה של החברה ההונגרית, אין מקום להיתפס למונחים בהם השתמשה המשיבה לפי 

 16הישראלית, שאין לה עילת  תומה, כדי להשית עליה חבות כלפי קופת הנשייה של החברה

 17 תביעה נגדה. 

 18לחוק שעניינה ביטול  219יתר על כן ובבחינת למעלה מהצורך, בכל הנוגע לעילה לפי סעיף  .31

 19()א( לחוק מתנה את ביטול 1)א()219פעולה המקנה עדיפות לנושים, חשוב לציין כי סעיף 

 20ועד הגשת הבקשה הפעולה בכך שמועד ביצועה חל בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מ

 21לצו פתיחה בהליכים. במקרה הנוכחי, הבקשה לצו פתיחה בהליכים נגד החברה ההונגרית 

 22, כך שחלפו להם 20.4.2021, ואילו ההעברה הדולרית נעשתה ביום 10.10.2021הוגשה ביום 

 23למעלה משלושה חודשים בין אותה העברה לבין תחילת הליכי חדלת הפירעון של החברה 

 24עשה, מדובר בפרק זמן המתקרב לשישה חודשים(. ודוק. כאשר מדובר בהעברה ההונגרית )למ

 25לנושה שהינו "קרוב של החייב", אזיי התקופה בה ניתן לבטל את הפעולה עומדת על שנה לפני 
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 20מתוך  9

 1הגשת הבקשה לצו פתיחה בהליכים, אלא שבמקרה דנן המשיבה אינה בבחינת "קרוב של 

 2 4הוא שאמנם לפי הגדרת המונח "קרוב" בסעיף החייב" מחמת שני טעמים. הטעם הראשון 

 3של החוק, כאשר עסקינן בחייב יחיד אזיי בן זוג נחשב "קרוב", אלא שכאן מדובר בהעברה 

 4שביצע תאגיד )החברה ההונגרית( ולא יחיד, ולכן המשיבה אינה יכולה להיות "קרוב" של 

 5ג שלו. היא אמנם נמנית תאגיד; הטעם השני הוא שהמשיבה הינה גרושה של החייב ולא בת זו

 6 על המעגל הפנימי של חוג מקורביו, אך אינה "קרוב" כהגדרת מונח זה בחוק.

 7נוכח מסקנה זו, דין הבקשה לביטול ההעברה הדולרית להידחות על הסף מבלי צורך להידרש  .32

 8לטענות הנוספות בקשר להעברה זו. יחד עם זאת, אין לכחד כי מדובר בהעברה שבוצעה בדרכי 

 9, לאחר שכבר פורסם ברבים דבר מעצרו של החייב )הגם שהיא בוצעה עוד בטרם נמלט עקלתון

 10מישראל(, מתוך נסיון ברור לעקוף את ההגבלות שהוטלו על החייב וחשבונותיו בעקבות 

 11מעצרו ושחרורו בערובה. המרחק בינה לבין העברה תמימה במהלך העסקים הרגיל רחוק 

 12 כרחוק מזרח ממערב. 

 13 שקלית.ומכאן להעברה ה .33

 14 ( לחוק, שכותרתו "ביטול פעולה המקנה עדיפות לנושים", קובע:1)א()219סעיף 

 15בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה שהביאה לפירעון חוב לנושה או לקידומו בסדר "

 16הפירעון, ושנעשתה לפני מתן צו לפתיחת הליכים, לרבות פעולה שנעשתה במסגרת הליך 

 17פעולה  –בנכס או שעבוד נכס, בהתקיים כל אלה )בסימן זה גבייה ולרבות העברת בעלות 

 18 המקנה עדיפות לנושה(:

 19מועד ביצוע הפעולה חל בתקופה שתחילתה שלושה  (א)

 20חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, 

 21שנה לפני המועד  –ולגבי נושה שהוא קרוב של החייב 

 22 האמור;
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 20מתוך  10

 1 פירעון;במועד ביצוע הפעולה היה החייב בחדלות  (ב)

 2בשל הפעולה ייפרע לאותו נושה חלק גדול יותר מהחוב  (ג)

 3לעומת החלק שהיה נפרע לו במסגרת הליכי חדלות 

 4 "הפירעון לפי סדר הפירעון;

 5( מתקיימת בענייננו, שכן ההעברה השקלית היא פעולה 1)א()219אין ספק שהרישא של סעיף  .34

 6ה, בהיותה נושה של החייב ושל שהביאה לפירעון )חלקי אמנם( של חוב הנטען על ידי המשיב

 7 החברה הישראלית בגובה כספי השקעתה הנטענת אצלם.

 8( לחוק: 1)א()219כך גם מתקיים התנאי הראשון מבין שלושת התנאים המפורטים בסעיף  .35

 9מחשבונה של החברה הישראלית אל המשיבה.  28.2.2021ההעברה השקלית בוצעה ביום 

 10, כך שממועד ביצוע 9.5.2021הישראלית נפתחו ביום הליכי חדלות הפירעון של החברה 

 11 הפעולה ועד לתחילת הליכי חדלות הפירעון, לא חלפו להם שלושה חודשים.

 12בנוסף, אין חולק שבעת ביצוע ההעברה השקלית היו החייב והחברה הישראלית חדלי פירעון,  .36

 13. המשיבה גם לא קרי, חסרי יכולת לפרוע את חובם לכלל הנושים, ולו מן הבחינה התזרימית

 14 כפרה בכך. משכך, מתקיים גם התנאי השני.

 15טוענת  -שיעור הפירעון לנושה שזכה לעדיפות ביחס לנושים אחרים -באשר לתנאי השלישי .37

 16המשיבה כי קיומו של תנאי זה לא נטען ולא הוכח על ידי הנאמן, וכי ממכלול הנתונים בתיק 

 17שהוא שיעור חלקה  8.5%על השיעור של  עולה כי שיעור הפירעון לכלל הנושים יעלה בהרבה

 18של המשיבה בתביעות החוב. לענין זה מציגה המשיבה תחשיבים כאלה ואחרים מתוצרת 

 19עצמית, תוך שהיא מסתמכת, בין השאר, על טיעון עובדתי של ב"כ קבוצת נושים )עו"ד איתן 

 20בה, ארז(, שהועלה במסגרת התנגדות לבקשת שכר הטרחה של הנאמן. לשיטתה של המשי

 21ראשית יש להכריע בתביעות החוב ולכנוס את כלל נכסי החייב, ורק לאחר מכן להכריע 

 22 בבקשה לביטול ההעדפה שלה זכתה.
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 20מתוך  11

 1דין טענה זו של המשיבה להידחות. עסקינן בתיק חדלות פירעון מורכב ביותר ואולי אף חסר 

 2ם ברחבי תקדים בהיקפו בישראל. נכסיהם של החייב ושל החברות אשר בשליטתו מפוזרי

 3תבל. הליך כינוסם צפוי להיות ממושך, נוכח מכשולים שהחייב ושותפיו בחו"ל מערימים 

 4חדשות לבקרים על הנאמן ובשים לב לכך שעיקר הנכסים מצוי מחוץ לישראל ומימושם צפוי 

 5להיות סבוך עד מאוד. לא ניתן עדיין לקבוע מהו הסכום הכולל שיעמוד לבסוף לחלוקה בין 

 6תקוות וציפיות לחוד, ותוצאות בשטח לחוד. גם מלאכת ההכרעה בתביעות הנושים, שהרי 

 7החוב צפויה להיות ממושכת ומאתגרת במיוחד, הן בשל ריבוי הנושים, הן בשל המורכבות 

 8המשפטית והשאלות התקדימיות שמתעוררות בקשר לכך והן בשל הנחיתות האינפורמטיבית 

 9ב לשוב לישראל מאימת הדין והנושים. בה מצוי הנאמן, שעה שהחייב שוהה בחו"ל ומסר

 10המשיבה מזמינה למעשה את בית המשפט ואת מאות הנושים להמתין מספר בלתי ידוע של 

 11שנים, עד אשר ייוודע באופן סופי היקף הנשייה אל מול מצבת הנכסים, רק כדי להתחיל ולדון 

 12ם, בין מתוך אז לראשונה בכל אותן העדפות פסולות שביצע החייב למקורבים כאלה ואחרי

 13רצון להיטיב עימם ובין בעקבות לחצים שהופעלו עליו. זו תוצאה בלתי סבירה בעליל, וגם 

 14כעניין שבמדיניות, אין לאפשר למי שזכה ליחס מועדף מצידו של חייב חדל פירעון, להמשיך 

 15ולאחוז בשלל חודשים ואף שנים מבלי שתיבחן השאלה האם מדובר בכספים שהתקבלו כדין. 

 16יזה זו מקנה לאותו נושה עדיפות בלתי מוצדקת ובלתי שוויונית על פני נושים אחרים, עצם אח

 17הנדרשים להתאזר בסבלנות עד אשר בבוא העת הם יוכלו לקבל דיבידנד כלשהו על חשבון 

 18חובם )נכון להיום, טרם חולק דיבידנד כלשהו למאות הנושים וגם לא ברור מתי ובאיזה היקף 

 19. מאידך, אם בסופו של יום יתברר כי המשיבה אכן זכאית תתבצע החלוקה הראשונה(

 20לדיבידנד בשיעור המשקף את הכספים שכבר קיבלה במסגרת ההעברה השקלית, הרי 

 21 שהדיבידנד ישולם לידיה, כך שלא ייגרם לה נזק כלשהו.

 22בנוסף, התחשיב שמציעה המשיבה איננו מבוסס. היא מניחה שהיקף תביעות החוב יעמוד על  .38

 23אלא שאין סיבה שלא להניח כי היקף התביעות יהיה כפול מזה, קרי, ₪, מליון  300 -סך של כ

 24שהרי תביעות החוב צפויות לכלול דרישה לתשלום הרווחים שהחייב ₪, מליון  600על סך של 

 25לבקשת הנאמן(. כך גם צריך לזכור כי נשייתה הנטענת של  6הבטיח למשקיעים )ראה סעיף 
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 20מתוך  12

 1טרם אושרה, והיא אף שנוייה ₪, מליון  3.3 -ית, בסך של כהמשיבה כלפי החברה הישראל

 2 22 -תביעה נגד המשיבה לתשלום סך של כ 151במחלוקת, שכן הנאמן הגיש במסגרת בקשה 

 3שלטענתו קיבלה שלא כדין במרוצת השנים מאת החייב. כל זאת, שעה שבזכות ₪ מליון 

 4מכספי קופת הנשייה של  ₪ 300,000ההעברה השקלית, המשיבה כבר שלשלה לכיסה סך של 

 5החברה הישראלית, בעוד ששאר הנושים לא זכו לקבל עד היום ולו גם שקל אחד על חשבון 

 6הצטבר בקופת הנשייה של  17.2.2022נשייתם, ואין לדעת מתי יזכו לכך. יצויין כי נכון ליום 

 7ם החייב והחברות בשליטתו )החברה הישראלית, החברה ההונגרית וחברה אמריקאית( סכו

 8בלבד )לאחר ניכוי הוצאות ההליך(. מכאן שלעת הזו ובזכות אותה ₪ מליון  5.45 -כולל של כ

 9מקופת הנשייה,  5.5% -העברה שקלית, זכתה המשיבה לקבל סכום שהוא שווה ערך לכ

 10בלבד מכלל  0.55% -מהווה כ₪( מליון  3.3 -למרות שנשייתה הנטענת בחברה הישראלית )כ

 11המצוי ₪ מליון  5.45אם נבודד מתוך הסכום הכולל של ₪(. מליון  600תביעות החוב הצפויות )

 12בקופת הנשייה את חלקה של החברה הישראלית בכספים )נתון שאיננו נקוב בדו"ח הכספי 

 13שהגיש הנאמן(, פשיטא ששיעור ההחזר לו זכתה המשיבה בזכות אותה העברה שקלית, יהיה 

 14 .5.5% -גבוה אף יותר מ

 15 ()ג( לחוק, מתקיים בעניננו.1)א()219י הקבוע בסעיף משכך, גם התנאי השליש

 16 )ב( לחוק. נבחן כעת טענות אלה.219המשיבה מוסיפה וטוענת כי עומדות לה הגנות לפי סעיף  .39

 17( לחוק, עניינה בחייב שהוא יחיד והחוב הנפרע הוא חוב מזונות 4)ב()219ההגנה לפי סעיף  .40

 18הרי אפילו המשיבה אינה טוענת כי נועדה פסוק. הגנה זו אינה חלה לגבי ההעברה השקלית, ש

 19לפרוע חוב מזונות )את הטענה בדבר פירעון של חוב מזונות העלתה המשיבה אך ורק ביחס 

 20 להעברה הדולרית(. 

 21( לחוק, 2)ב()219עיקר טענתה של המשיבה בהקשר זה היא שעומדת לה הגנה לפי סעיף  .41

 22 הקובע:
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 20מתוך  13

 1ים בהתקיים אחד מאלה: ... ביצוע בית המשפט לא יבטל פעולה המקנה עדיפות לנוש"

 2הפעולה היה במהלך העסקים הרגיל של החייב והחוב שנפרע בשל הפעולה נוצר במהלך 

 3העסקים הרגיל של החייב; לעניין הסדר פריסה לתשלום חוב לרשות המסים, לרשות 

 4-לא יראו בעובדה שהסדר הפריסה נעשה באופן חד –מקומית או למוסד לביטוח לאומי 

 5 "עצמה, פעולה שלא במהלך העסקים הרגיל;פעמי כשל

 6לשיטתה של המשיבה, ההעברה השקלית בוצעה במהלך העסקים הרגיל של החברה 

 7 הישראלית, ולכל הפחות, במהלך העסקים הרגיל שלה עצמה.

 8טענה זו דינה להידחות. מי שמבצע הונאת משקיעים, ואגב כך מעביר כספים לנושה כזה או 

 9פתיחה בהליכי טרם  פחות משלושה חודשיםית בגין השקעתו, אחר כהחזר השקעה או כריב

 10, איננו יכול להיחשב כמי שפועל במהלך העסקים הרגיל. הדיבור "מהלך חדלות פירעון נגדו

 11עסקים רגיל" נועד לחול על ניהול עסקים נורמטיבי, ולא על ניהול עסקים בתרמית, שכן הערך 

 12וק הוא הרצון להגן על חיי מסחר הוגנים. ( לח2)ב()219החברתי המשתקף בהגנה לפי סעיף 

 13לעומת זאת, אין כל ערך חברתי בהגנה על פעולות של תרמית, ואין לייחס למחוקק כוונה 

 14"להלבין" פעילות תרמיתית הנעשית תחת כסות של פעילות עסקית רגילה ולגיטימית. על 

 15חדלות פירעון כוונתו זו של המחוקק ניתן ללמוד, בין השאר, מדברי ההסבר להצעת חוק 

 16((, שם הוסבר מהי אותה להלן: "דברי ההסבר להצעת החוק") 2016 -ושיקום כלכלי, תשע"ו

 17 פעילות כלכלית הראויה להגנה: 

 18ח.ב.[ נועדה לאפשר לחייב  -החרגת פעולה זו ]פעולה במהלך העסקים הרגיל של החייב"

 19יג זה מבטיח להמשיך בפעילות הכלכלית השוטפת לפני מתן הצו לפתיחת הליכים. חר

 20לספקים, לנותני אשראי ולגורמים נוספים הפועלים מול החייב במהלך העסקים הרגיל, כי 

 21 "התשלומים שמועברים להם הם ודאיים וסופיים.

 22 (.713, בע' 1027)ה"ח 
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 20מתוך  14

 1פשיטא שניהול השקעות בדרכי תרמית איננו בבחינת "פעילות כלכלית שוטפת" אליה כיוון 

 2 המחוקק את דעתו.

 3טענה המשיבה כי הנאמן לא הוכיח שמעשיו של החייב עולים כדי מה שמכונה בהקשר זה  .42

 4"הונאת פונזי", וכי לכל היותר מדובר בחייב שהשקיע כספים של משקיעים באפיקי השקעה 

 5 שונים מאלו שהציג בפניהם, השקעות שהניבו תשואות נמוכות ממה שהבטיח למשקיעים.

 6מן הטעם שמדובר בטענה שהועלתה לראשונה דא עקא, אין מקום להידרש לטענה זו, ולו 

 7בשלב הסיכומים, ואין לה זכר בתשובתה של המשיבה לבקשת הנאמן. מדובר איפוא בהרחבת 

 8חזית מובהקת מצידה של המשיבה. הרי הנאמן טען באופן מפורש, במסגרת הבקשה שהגיש 

 9ה זאת במסגרת )בכתב הטענות הפותח(, כי החייב ביצע הונאת פונזי. המשיבה כלל לא הכחיש

 10תשובתה לבקשה, ומכאן שלא נוצרה פלוגתא כלשהי בענין זה, כך שהנאמן היה פטור מהבאת 

 11 ראיות להוכחתה של טענה זו. 

 12יתר על כן, החייב מעולם לא הכחיש כי מה שביצע הוא הונאת משקיעים, הגם שבהודעה  .43

 13א רק השקיע אותם , טען כי לא גנב את כספי ההשקעה אל6.4.2022שהגיש לבית המשפט ביום 

 14באפיקים אחרים ולא בקרן בלו ריבר, לאחר שחיסל את השקעתו  2008 -2007מאז השנים 

 15בקרן זו. החייב לא טרח להסביר מדוע לא גילה זאת למשקיעים בזמן אמת, מדוע הציג מצגים 

 16כוזבים כלפי המשקיעים בענין טיבן של ההשקעות ומדוע הפיק להם דיווחים תקופתיים 

 17תיקתו של החייב בעניינים אלה מדברת בעד עצמה. על דפוס הפעולה התרמיתי של כוזבים. ש

 18לבקשה לפתיחה  30)נספח  6.5.2021החייב ניתן ללמוד גם מתוך הודעה ששלח לנושיו ביום 

 19בהליכים נגד החברה הישראלית(, בה הודה כי לא השקיע את כספי המשקיעים כמובטח בקרן 

 20קיעים לא הושקעו בקרן בלו ריבר ניתן למצוא גם במכתבו בלו ריבר. אישוש לכך שכספי המש

 21)נספח  2007של נציג הקרן, בו אישר כי החייב והחברה הישראלית לא השקיעו בקרן מאז שנת 

 22לסיכומי ההשלמה שלה,  4לבקשה האמורה(. למעשה, המשיבה עצמה מודה, בסעיף  24

 23ם אחרים מאלו אשר הציג נראה כי החייב ביצע תרמית והשקיע כספי משקיעים באפיקיש"
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 20מתוך  15

 1לפחות לא במובנו המלא ..." )תוך שהמשיבה מוסיפה וטוענת שלא מדובר בהונאת פונזי " להם

 2 "(. של הביטוי

 3יודגש כי לענין טיבה המדוייק של ההונאה אין מקום להידרש לראיה החדשה שצירף הנאמן  .44

 4הודה בפניו בביצוע  לראשונה לסיכומי התשובה שלו, כדי לבסס את טענתו לפיה החייב עצמו

 5הונאת פונזי. בצדק טענה המשיבה בהקשר זה כי אין לאפשר צירוף ראיות חדשות בשלב 

 6הסיכומים. מכל מקום, המסקנה כי מדובר בהונאת משקיעים עומדת במלוא תוקפה גם בלא 

 7 שיהיה צורך להידרש לראיה חדשה זו. 

 8ונאת פונזי קלאסית, או יחד עם זאת, לעת הזו אין כל חשיבות לשאלה האם מדובר בה .45

 9ב"סתם" הונאה "רגילה", שכן גם להונאת משקיעים "רגילה" נודעת נפקות משפטית, במובן 

 10זה שמי שקיבל כספים במסגרת הונאת משקיעים עלול להתקשות בביסוס הגנה לפי סעיף 

 11( לחוק. הדברים יפים שבעתיים מקום בו מקבל הכספים הוא "מקורב לצלחת" של 2)ב()219

 12, קרי, מקיים עימו יחסי קרבה מיוחדים, כמו במקרה דנן, וכאשר אותה העברה כספית החייב

 13נעשית זמן כה קצר לפני פתיחתם של הליכי חדלות הפירעון בקשר לחייב. בהקשר זה יש 

 14להדגיש כי לצורך הכרעה בבקשה הנוכחית, אין עדיין צורך לבחון את השאלה המאוד נכבדה 

 15אחרות שהגיש הנאמן ואשר הדיון בהן טרם החל(, מה דינם  )שכבר התעוררה במסגרת בקשות

 16של תשלומים ששולמו למשקיעים בתקופה שקדמה לשלושת החודשים האחרונים בטרם 

 17פתיחת הליכי חדלות הפירעון, והאם גם תשלומים אלה לעולם ובשום תנאי לא יוכלו להחשב 

 18 כתשלומים במהלך העסקים הרגיל.

 19קים הרגיל איננו נבחן רק מנקודת מבטה של החברה עוד טענה המשיבה כי מהלך העס .46

 20הישראלית. ככל שירדתי לסוף דעתה בענין זה, המשיבה למעשה טוענת כי מבחינתה שלה, 

 21קבלת ההעברה השקלית היתה במהלך העסקים הרגיל שלה עצמה. טענה זו דינה להידחות, 

 22ההגנה על פיו, מהלך ( לחוק, לצורך 2)ב()219שכן לפי לשונו הברורה והמפורשת של סעיף 

 23ביצוע העסקים הרגיל צריך להתקיים אצל החייב המשלם, ולא אצל הנושה המקבל: "

 24והחוב שנפרע בשל הפעולה נוצר במהלך  של החייבהפעולה היה במהלך העסקים הרגיל 
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 20מתוך  16

 1". כלומר, גם אם מבחינתו של המקבל התמים, הכספים התקבלו ;של החייבהעסקים הרגיל 

 2הרגיל שלו, אין בכך כדי להציל את הפעולה מביטול, אם אצל החייב  אצלו במהלך העסקים

 3 המשלם לא היה מדובר במהלך עסקים רגיל.

 4בהקשר זה של השאלה מהו אותו "מהלך עסקים רגיל" הראוי להגנת החוק, יש להידרש  .47

 5בקצרה ליחסים המאוד קרובים שבין החייב למשיבה )שהנאמן מכנה אותם במידה רבה של 

 6יחסים סימביוטית"(. סוגיה זו משליכה אף היא על השאלה האם ההעברה  צדק "מערכת

 7השקלית נעשתה במהלך העסקים הרגיל של החייב והחברה הישראלית, שהרי המשיבה אינה 

 8נושה כייתר הנושים אלא היא נמנית על חוג מקורביו ואנשי שלומו של החייב. מדובר בגרושתו 

 9ועד לעצם היום  2007והדוק מאז הגירושין בשנת של החייב אשר שמרה עימו על קשר קרוב 

 10לפרוטוקול( וכי חגגה  15הזה. המשיבה אישרה בחקירתה כי היא מצויה בקשר עם החייב )ע' 

 11מייק לפרוטוקול(. היא העידה כי " 23עימו את חג הפסח האחרון לפני בריחתו מהארץ )ע' 

 12ינו שכנים באותו פרוייקט. בשבילי היה משפחה. הוא היה משפחה. ו ... מעבר לזה, גם הי

 13לפרוטוקול(. המשיבה אישרה כי נסעה עם  23" )ע' היחסים שלנו היו טובים מאז ומעולם

 14לפרוטוקול(. את אחיו המנוח של החייב היא עדיין מכנה "גיסי"  24החייב פעמיים לחו"ל )ע' 

 15ן לחייב. לפרוטוקול(, משל היתה נשואה עדיי 17 -ו 16במסגרת פוסט שפרסמה לאחרונה )ע' 

 16(, עולה כי השניים נהגו 1)מוצג מב/ 17.2.2019יתר על כן. ממכתב ששלח החייב למשיבה ביום 

 17להגיש הצהרות הון ביחד גם לאחר הגירושין. עוד התברר כי המשיבה ידעה היטב פרט מידע 

 18באת כוחו הסרבית  -סמוי שרק החייב עצמו יכול היה לגלות לה אותו. במה דברים אמורים

 19ב טענה בשעתו בפני הנאמן, ובפניו בלבד, כי הנאמן צפוי לקבל שכר טרחה בשיעור של החיי

 20. משום מה, המשיבה הכירה נתון זה. נסיונה לטעון כי רק בדרך מקרה היא ניחשה 14%של 

 21, היה בלתי משכנע ובלתי מהימן על פניו. העובדה 14% -בדיוק נמרץ את הנתון האמור

 22היא המשיכה לעמוד בקשר עם החייב גם לאחר בריחתו  שהמשיבה הכירה נתון זה מעידה כי

 23מן הארץ ולאחר פתיחת הליכי חדלות הפירעון נגדו, וקיבלה ממנו מידע בו עשתה שימוש כדי 

 24לפרוטוקול(.  19לנסות ולהבאיש את ריחו של הנאמן במסגרת פוסט אותו פרסמה ברבים )ע' 

 25ר טלפוני בין ב"כ המשיבה לבין אפילו בסיכומי המשיבה, ישנה הודאה בדבר קיומו של קש
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 20מתוך  17

 1לסיכומי המשיבה(. ספק אם גם נושים אחרים של החייב זוכים  46 -ו 45החייב עצמו )סעיפים 

 2 לקיים עימו ערוץ הידברות טלפוני.

 3ביטוי להשקפה לפיה יש להתייחס בחשדנות יתירה למערכת יחסים עסקית בין חייב לבין 

 4עה בהעדפה פסולה, ניתן למצוא גם בדברי ההסבר קרוביו, שמטבע הדברים עשוייה להיות נגו

 5ביחס לעסקאות עם קרוב מוצע לקבוע תקופה ארוכה יותר ]של להצעת החוק, שם נכתב כי "

 6ח.ב.[. זאת משום שלאור יחסי הקרבה בין הצדדים לעסקה, עסקאות אלה  -עילת ביטול

 7הנושים. בנוסף, סביר  חשודות יותר ככאלו שנועדו להעניק לקרוב יתרון לא ראוי על פני שאר

 8להניח שקרוב של החייב העושה עמו עסקאות מודע לקשיים הכלכליים שבהם נמצא החייב 

 9 לדברי ההסבר להצעת החוק(. 713 -712" )ע' ועל כן אינטרס ההסתמכות שלו חלש יותר.

 10( לחוק והיא עשוייה 1)ב()219טענת הגנה אפשרית נוספת למי שנהנה מהעדפה, מעוגנת בסעיף  .48

 11קיים אם החייב קיבל במועד ביצוע הפעולה או במועד סמוך לו תמורה הולמת בנסיבות להת

 12( 1)ב()219העניין לפעולה שביצע. ברם, הגנה זו אינה חלה במקרה דנן, משום שבסיפא של סעיף 

 13לחוק נקבע כי לא יראו בפירעון החוב כשלעצמו תמורה הולמת. מכאן שאף אם אותה העברה 

 14ב של החברה הישראלית כלפי המשיבה, הרי שהדבר איננו נחשב שקלית הקטינה את החו

 15תמורה הולמת שתציל את אותה העברה פסולה מביטול בידי בית המשפט. אגב, דומה כי 

 16( לחוק 1)א()219הסיפא האמורה נועדה רק להבהיר את המובן מאליו, שהרי ברישא של סעיף 

 17לנושה; ברור איפוא שפירעון חוב מדובר בין השאר על ביטול פעולה שהביאה לפירעון חוב 

 18לחוק, שאם לא כן, האיסור  219כשלעצמו לעולם לא יכול להחשב תמורה הולמת לפי סעיף 

 19 ירוקן מתוכן.

 20נוכח תמונת הדברים שהתבררה במסגרת בקשה זו, נזכיר דברים שנאמרו במסגרת בקשה  .49

 21חרת שלו על קודמת בתיק זה ממש, ביחס להעדפה פסולה אחרת שהעדיף החייב מקורבת א

 22 פני נושיו האחרים: 
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 20מתוך  18

 1עיקרון  הפועל היוצא מכל האמור לעיל הוא שהחייב והמשיבה גם יחד הפרו בריש גליי את"

 2לחוק, הוא אחד מן העקרונות  232השוויון בין הנושים. כידוע, עקרון זה, המעוגן כיום בסעיף 

 3הנשייה שכל נושה  הבסיסיים ביותר בהליכי חדלות פירעון. על פיו, החלק היחסי מקופת

 4יזכה לו, יהיה שווה לחלק היחסי לו יזכו יתר הנושים האחרים המצויים באותה דרגת נשייה 

 5( )להלן: "שוקחה"(. 04.01.2022גאבי שוקחה נ' עו"ד אופיר דידי )נבו  8158/21עימו )ע"א 

 6הרציונל העומד בבסיס עקרון השוויון הוא שמתן עדיפות לנושה מסוים ביחס לנושים 

 7חרים, מקטין את מסת הנכסים העומדת לחלוקה בין כלל הנושים, וממילא מקטין גם הא

 8את החלק היחסי שישולם לנושים. כפועל יוצא מכך, מתן עדיפות לנושה מסויים על פני 

 9 "נושים אחרים, מעמיד אותו במצב טוב יותר על חשבון הנושים האחרים.

 10 55בפסקה  יאור דגן נ' הילה ברטה לוטןעו"ד ל 15599-05-21יפו( -)חדל"ת )מחוזי תל אביב

 11 ((.27.01.2022)נבו 

 12)נבו  19בפסקה אריה ברק נ' עו"ד ברוך אבוקרט  2146/06דברים ברוח זו נאמרו בע"א 

18.11.2010:)  13 

 14כל חריגה מחובת השוויון, ולו ביחס לנושה אחד, פוגעת בשאר הנושים, בהינתן העובדה "

 15יקה לכבד את מלוא חובותיה, והכל נאלצים להסתפק כי קופת החברה בפירוק אינה מספ

 16בפחות מהמגיע להם, ולעיתים נדרשים להסכין גם עם תוצאה שלא יקבלו דבר. העדפת 

 17נושה מקטינה את כלל המסה העומדת לחלוקה, ובמקביל לכך, את שיעורו של החלק היחסי 

 18 "בפרעון חובות החברה שישולם לנושיה.

 19)א( לחוק, שכותרתו "תוצאות 223טלה? בענין זה קובע סעיף ומה דינה של העדפה אסורה שבו .50

 20 ביטול פעולה", כי: 

 21ביטל בית המשפט לפי סימן זה פעולה המקנה עדיפות לנושה, פעולה הגורעת נכס מקופת "

 22 "הנשייה או פעולה להברחת נכס, ייכללו הנכסים שהושבו בשל הביטול בקופת הנשייה.
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 20מתוך  19

 1את השבת הכספים לקופת הנשייה. הואיל וההעברה משמע, ביטול הפעולה האסורה מחייב 

 2השקלית בוטלה במסגרת החלטה זו, הרי שעל המשיבה להחזיר לקופת הנאמן את הכספים 

 3 שקיבלה שלא כדין מן החייב במסגרתה. 

 4לחוק על המקרה דנן, אין צורך להידרש לשאלה  219נוכח המסקנה בדבר תחולתו של סעיף  .51

 5לחוק, שעניינו ביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת  220ף האם בנוסף חל בעניננו גם סעי

 6הנשייה )מה שהיה קרוי לפי הדין הקודם "ביטול הענקות"(. מכל מקום ומבלי לקבוע 

 7מסמרות, אציין כי קיים קושי להחיל הוראה זו באותם מקרים בהם הפעולה הביאה לפירעון 

 8תו אך ורק פעולות שנעשו בלא לחוק תופס ברש 220חוב של החייב כלפי המקבל, שהרי סעיף 

 9תמורה או בתמורה שאינה הולמת, בעוד שפירעון חוב עשוי בהחלט להיחשב כמתן תמורה 

 10לחוק. אגב, ההסדר המשפטי לאותם מקרים בהם פירעון החוב נעשה באופן  220לענין סעיף 

 11לחוק  220לחוק עליו עמדנו לעיל, וספק אם סעיף  219שפוגע בנושים, מצוי בגדרו של סעיף 

 12 נועד אף הוא ללכוד ברשתו מקרים כאלה.

 13לחוק,  221כך גם אין צורך להידרש לטענות הנאמן בענין הטלת חבות על המשיבה מכח סעיף  .52

 14שעניינו ביטול פעולה שבוצעה במטרה להבריח נכס מנושים, מה גם שעילה לפי סעיף זה כלל 

 15, ומדובר איפוא בהרחבת לא נטענה על ידו במסגרת הבקשה, אלא לראשונה בשלב הסיכומים

 16 חזית אסורה.

 17סוף דבר, המשיבה תשיב לקופת הנשייה של החברה הישראלית, באמצעות הנאמן, סך של  .53

 18. בנוסף, המשיבה תישא 28.2.2021בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ₪  300,000

 19 ₪. 35,000בהוצאות הבקשה בסך של 

 20 המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים. .54

 21 , בהעדר הצדדים.2022יוני  12, י"ג סיוון תשפ"בם, היו נהנית

      22 
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 20מתוך  20

 1 
 2 
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