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  לפני כבוד סגן הנשיא חגי ברנר

 1 

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

 2019–תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט

 2 

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

–. EGFE Hungary kft. 

 

 ותהחבר

 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 ר ל פ ש ב  ד נ ד  " ה ו  הנאמן ע

 5 

 (0 5166974 5 )ת"ז אבנר שחם ובעניין:

כ  " ב י  " ד  ע " ה ו הע ו ר ן  ו  המשיב ר

 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 והמשיב ובא־כוח

 11 ה"ד יגאל קלדס, בא־כוח ורד בן־אריעו

 12 הממונה ־כוחתבא

 13 

 14 ו ל פ ר ו ט ו ק

 15 

 16 ב"כ המשיב:

 17 – – –מהצד שלנו, מה שידוע לנו הוא שהחברה ההונגרית פרעה את החוב. זה, זה מה שידוע לנו

 18 א קיבל כסף ממישהו שהוא חדל פירעון(.אינני יודע )אם הו

 19 – – –הוא יודע שהוא קיבל חמישים אלף דולר

 20כאן, בישראל, להתייחס  אם אדוני קובע שהכסף עבר מהחייב, ואדוני קובע שיש סמכות לבית משפט

 21בסוף זאת  – – –הברית לשווייץ, אז בסוף-כספים שעברו מארצות)ל(לעסקאות שנוגעות למונטנגרו ו

 22 תהיה התוצאה. אינני כופר בזה.
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 1אנחנו סבורים שכל הסיטואציה כאן היא בכלל קשורה למונטנגרו. שם העסקה שעשינו. העסקה 

 2גם מכרה  –ו; יש... הרבה מאוד כספים שהושקעו שם נוגעת למונטנגרו; הזכויות במכרה במונטנגר

 3 זה לא כמו עסקה בבלו ריבר. לנו יש זכויות שם. –שאדוני ֵידע חשוב במונטנגרו, 

 4 

 5 הנאמן:

 6אני חושב שהמינוי... בעיניי . “לקבל לידיו„אני בדיוק הגשתי לאדוני הודעה בעניין זה. בחוק כתוב 

 7 עיפים ש... אולי לא השתמשו בדיוק במונח לפחות זה סמנטיקה. הראיתי לאדוני כמה ס

 8 – – –“מוקנים„

 9 בהקשר של נכסי קופת הנשייה.“ מוקנה„יש שימוש, אגב, במונח 

 10 

 11 ב"כ המשיב:

 12השאלה מי העביר את הכסף. אנחנו, בשיחה של המשיב עם החייב, באותה שיחת ואטסאפ, האמירה 

 13 ההונגרית.הייתה שהכסף יוחזר בנוגע לעסקה הזאת. עם החברה 

 14 אוקיי. אז עכשיו נשאלת השאלה... אני מבין שאדוני כבר יודע, ברמה המספקת ,שהכסף עבר מהחייב.

 15 

 16 הנאמן:

 17 הברית.-מחשבון החייב בארצות

 18 

 19 ב"כ המשיב:

 20 .הונגריתהה ראני אומר שהכסף עבה מהחב

 21בהליכים שלנו לא.  בהליךאז יצטרכו לתקן את הבקשה.  ,הונגריתהחברה היטענו כנגדי בשם אם 

 22יש לה טענות, אז אני אשיב שהחברה ההונגרית אחרים עשה את זה. בהליך שלנו לא. אם תעלה טענה 

 23 להן.

 24 

 25 הנאמן:

 26 – – –אדוני, אבל החברה הונגרית אין לה רלוונטיות

 27 

 28 ב"כ המשיב:

 29 – – –רגע, רגע

 30 

 31 הנאמן:

 32  לא עבר ממנה. ףכסה



 

 יפו–בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 ואח'נ' אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ  ואח'כהן  15599-05-21 חדל"ת
 נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ואח'כהן  36982-05-21 חדל"ת

 ואח'ושיקום כלכלי 
  EFGEנאמן אי.ג'י.אף.אי. ישראל בע"מ נ' 21509-10-21 חדל"ת

Hungary kft. 'ואח 

 2022בינואר  26
 תשפ"ב כ"ד בשבט

 ' ס מ ה  ש ק 9ב 6  

 

 
3 

 1 ב"כ המשיב:

 2הפירעון התחיל, אם אינני טועה, בנובמבר. אין מחלוקת שהכסף  חדלותהליך  מתי נופל הגונג.השאלה 

 3 עבר יותר משלושה חודשים קודם.

 4כאן, בכל  אז גם תעלה השאלה, שאיש עוד לא שאל –הונגרית הנאמן טענות בשם החברה האם יטען 

 5ה אבל זלא בלתי אפשרי, חברה הונגרית מפורקת בישראל... אני אוַמר: זה הליך נדיר. זה  –הכבוד 

 6 ההונגרית, לפחות בעיניי, המצב לא ברור. האוקיי. עם החבריר. הייתה כאן הסכמה של החייב... דנ

 7 החברה. תנורא שמחו לפרק אכולם הסכימו. כולם 

 8 היחידים... האינטרס... לא של כולם. אינני חושב שזה האינטרס של כולם.

 9להחזיר את הכסף, נחזיר את . אף אחד לא ניסה להבריח כסף. אם צריך גבוהותלא צריך מילים 

 10ן, באשר שהיום זה הביטוי שצריך לטעוונגרית, אינני... אינני חושב החברה ההשוב: לעניין  הכסף.

 11את דברי אדוני.  יאבל שמעתהיא לא צד להליך. לא ביקשו לתקן את הבקשה.  –לחברה בפירוק או לא 

 12 זאת...-אם יורשה לי... לשוחח עם הלקוח, כדי שאולי בכל

 13 דקות.חמש 

 14 
 15 ~–ה פ ס ק ה    –~

 16 

 17 ב"כ המשיב:

 18אדוני, מהפתיחה של בית המשפט אני מבין שעמדת אדוני היא שיש סמכות והראיות שיש מספיקות, 

 19 נסכים. אז בהנחה שהבקשה תתקבל ללא צו להוצאות, אנחנו

 20 

 21 הנאמן:

 22 נסכים.

 23 

 24 הנאמן:

 25 ארי.-כוחה של ורד בן-הדין יגאל קלדס, בא-נמצא פה עורך –אינני יודע אם זה נרשם  –אני מבקש 

 26 

 27 עוה"ד קלדס:

 28 אני נמצא פה. הדיון בדלתיים פתוחות. לא צריך מלודרמה ולא צריך לרשום שום דבר.

 29  אני מתנגד לבקשה.
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<#3#> 1 

 ה ח ל ט ה
הב ש ק 9 ב 6 

 2 

 3כוחו שקיבלו את המלצת בית המשפט. משכך בקשת הנאמן מתקבלת, ללא צו -עשו המשיב ובאיפה 

 4 יום. 21 להוצאות. התשלום יבוצע בתוך

 5 
<#4#> 6 

 7 (, במעמד הנוכחים.2021בינואר  26ניתנה והודעה היום, כ"ד בשבט תשפ"ב )

 
 סגן הנשיא, ברנר חגי

   8 

 9 לביא ארנון ידי על הוקלד
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