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

   
 תקנות חדלות פירעון; 2019-תשע"טתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  ובעניין:

   

 )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 

 ו/או צבי קרל רומן פלצמןו/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': 

   
 212355010ארי ת.ז -בןנופר  ובעניין

 עמית חרחס ו/או שירה גבי בירמןבאמצעות ב"כ עוה"ד 
 5252007, רמת גן 7 יז'בוטינסקמרח' 
 ;נופר /המשיבה 6570301-077; פקס: 6570300-077טל: 

   
 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

בתו של  (,"המשיבהאו " "נופר)להלן: " בן ארינופר ' , הגבבית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות למשיבה

]שבוע לאחר מעצר  11.4.21יום העברה בנקאית ב₪, שהועבר אליה ב 30,000סך של  הנשייהלהשיב לקופת החייב, 

מחשבונו הפרטי של החייב בבנק הפועלים, וזאת בהיותה העברה פסולה אשר גרעה נכסים מקופת הנשייה החייב[ 

 ."(ההעברה הפסולה)להלן: " לחוק חדלות פירעון 220בהתאם להוראות ס' 

הבקשה הנדונה מתייחסת אך ורק להעברה הפסולה, שבוצעה לאחר שדבר מעצרו של החייב והחקירה הפלילית 

ברבים בכל אמצעי התקשורת, ואין בה כדי לגרוע או לפגוע בחקירות   םו וכנגד החברה שבפירוק פורסהמתנהלת כנגד

אותן מנהל הנאמן בנוגע לאירועים ו/או כספים ו/או נכסים אחרים שהועברו למשיבה ו/או בכל זכות אחרת של 

 קופת הנשיה. 

 : ואלה נימוקי הבקשה

 EGFE USA  -ו  EGFE Hungary KFTבאמצעות החברה שבפירוק ותאגידים זרים נוספים ובראשם    –החייב   .1

LLC " :להלן(" תאגידיEGFE" " אוEGFE" )–  ניהל עסק ליעוץ השקעות במרמה במשך שנים רבות )לפחות

 . (2007משנת 
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בקרן בלו  ותלהשקיע כספים אלה בשם הלקוח ווהתיימר ,כספים מלקוחות גייסו EGFEהחייב ותאגידי  .2

 . הכספיםאת  ו, אך למעשה מעולם לא השקיע(Blue Riverריבר )

"( דוחות חשבון" :שלחה ללקוחותיה דוחות חשבון חודשיים או רבעוניים )להלן EGFEבמקום זאת,  .3

ורווחים  , השקעות פיקטיביות בקרן בלו ריבר שלא נעשו מעולם,המציגים פעילות מסחרית פיקטיבית

 שמעולם לא נוצרו בפועל.  פיקטיביים

שלהם,  החשבוןכאשר לקוחות ביקשו למשוך כסף, כולל רווחים פיקטיביים המופיעים בדוחות  .4

 של לקוחות אחרים.  באמצעות העברת כספי השקעותנענתה לבקשות אלה  EGFEמחשבונותיהם, 

בו הוצגו היתרות   Chaseשל בנק  לכל לקוח תדפיס בנקאי מזויף    EGFEלדצמבר של כל שנה, הפיקה    31בכל   .5

 הפיקטיביות המוחזקות עבור כל לקוח בבנק. 

במהלכם נוצרו חובות בהיקף כולל של  שנים לפחות, 15על פני מדובר בהונאת פונזי רחבת היקף, שנמשכה  .6

 מיליוני ₪ )כולל הרווחים הפיקטיביים(.  600 -כ

החייב ושל החברה שבפירוק, לית בעניינו של פתחה הרשות לני"ע בחקירה פלי 2021בראשית חודש אפריל  .7

בעקבות הליכי חדלות פירעון שננקטו כנגד החייב והחברה שבפירוק,   החייב  לחקירה.נעצר  6.4.21ביום ו

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

  .כנגד החייב פתיחת הליכים ניתן צו

, המשרתת כיום 20הינה בגירה בת  המשיבה    גב' ורד בן ארי כלש.ה  מנישואיו עםהמשיבה היא בתו של החייב   .8

 בצה"ל.

₪, וזאת באמצעות העברה   30,000, שבוע לאחר מעצרו של החייב, העביר החייב למשיבה סך של  11.4.21  ביום .9

 .בבנק הפועלים בנקאית שבוצעה מחשבון הבנק של החייב

 .1 נספח מצ"ב כ, הפסולה העתק אסמכתא בדבר ההעברה הבנקאית

הפעולה בהתאם בטלות  באופן המקים את עילת  מדובר בהעברה פסולה, שתכליתה להבריח את כספי החייב,   .10

 .לחוק חדלות פירעון 220להוראות ס' 

)ב([ והמשיבה לא 220בחדלות פירעון ]ר' גם החזקה הקבועה בס' אותה העת היה החייב מצוי הלכה למעשה  .11

  שילמה כל תמורה בגין ההעברה הפסולה.

, גורעת מקופת הנשייהה, לקבוע כי מדובר בפעולה ההעברה הבנקאית הפסולהלפיכך, יש להורות על ביטול  .12

לחוק  223, וזאת בהתאם להוראות סע' של החייב ההנשיים לקופת מיולהורות למשיבה להשיב את הסכו

 חדלות פירעון.

 בראש הבקשה.אשר על כל האמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש  .13

 

   
  ליאור דגן, עו"ד 

 הנאמן לחברה שבפירוק 
  והנאמן לנכסיו של החייב )בחדלות פירעון(

 

 

/ב



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

5 העתק אסמכתא בדבר ההעברה הבנקאית הפסולה 1

3



נספח 1

העתק אסמכתא בדבר ההעברה 
הבנקאית הפסולה

עמ' 5



5

1



 

זמן ביצוע הפעולה: 25/01/2022 17:22
מספר תיק: 15599-05-21

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני חדל"פ/פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 9765674

 
 

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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