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 מבוא

להלן לפניי בקשת הנאמן לנכסי החייב מיכאל בן ארי והחברות אשר בשליטתו, בארץ ובעולם ) .1

( לאישור מתווה להכרעה בתביעות חוב "EGFE"תאגידי ו "הנאמן", "החייב"בהתאמה: 

 .EGFEשל נושי החייב ותאגידי 

ניהלו  EGFEלנוחות הקורא שאיננו מצוי בפרטיו של תיק סבוך זה, נזכיר כי החייב ותאגידי  .2

כספי משקיעים בסכומי עתק. סכומי ההשקעות  2021ועד לשנת  2000 -מאז תחילת שנות ה

 2021. בראשית חודש אפריל 2020והגיעו לשיאם בשנת  2011ותפחו במיוחד מאז שנת הלכו 

פתחה רשות ניירות ערך בחקירה גלוייה נגד החייב, בחשד לביצוע עבירות פליליות שעניינן 

קבלת דבר במירמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועוד עבירות הנוגעות לייעוץ, 

נעצר החייב לחקירה ושוחרר לאחר זמן קצר  6.4.2021ות. ביום שיווק וניהול תיקי השקע

נמלט החייב מישראל תוך שימוש בדרכון מזוייף  5.5.2021למעצר בית בתנאים מגבילים. ביום 

שקיבל מאת חברו ומאז שהה בסרביה. לפני מספר חודשים החייב נעצר בבואו לעבור את 

ת הוא מצוי במעצר, לאחר שהוגש נגדו כתב הגבול לבוסניה. לאחרונה הוא הוסגר לישראל וכע

 אישום. 

הליכי  EGFEבעקבות פרסום דבר בריחתו של החייב מן הארץ נפתחו נגדו ונגד תאגידי  .3

חדלות פירעון על ידי קבוצה של מאות משקיעים שנפלו קורבן למעשי ההונאה של החייב. 

ניתן צו  26.5.2021ם הוגשה בקשה לצו פתיחה בהליכים נגד החייב וביו 19.5.2021ביום 

 .EGFEכמבוקש. בנוסף, במועדים שונים, ניתנו צווי פתיחה בהליכים נגד תאגידי 

בעקבות חקירות מקיפות שניהל הנאמן, התחוור כי החייב מעל לאורך שנים רבות בכספי  .4

משקיעים שהשקיעו אצלו ובאמצעותו כספים, כביכול בקרן הנקראת "בלו ריבר", כאשר 

השקיע את הכספים בקרן האמורה. החייב אף הגדיל לעשות ושלח  למעשה החייב לא

ללקוחותיו דו"חות חשבון תקופתיים, המציגים פעילות מסחרית פיקטיבית, השקעות 

פיקטיביות ורווחים פיקטיביים, כולל הפקת תדפיס בנקאי מזוייף של בנק אמריקאי, בו 

ח. יצויין כי החייב נהג בכספי הוצגו היתרות הפיקטיביות המוחזקות כביכול עבור כל לקו

ההשקעה כבשלו. חלקם נותב להשקעה בפרוייקטים שונים, בעיקר במדינות הבלקן, וחלקם 

 נותב לשימושיו הפרטיים.

 840 -נושים, אשר מתוכם כ 1,030 -גם יחד יש כ EGFEעל פי ההערכות, לחייב ולתאגידי  .5

מיוצגים על ידי עו"ד -במספר 740 -םנושים הגישו בפועל תביעות חוב. רובם המכריע של הנושי

הם נושים  116(. מבין הנושים המאורגנים, להלן: "קבוצת הנושים המאורגנים"איתן ארז )

 זרים, רובם מארה"ב.
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, החוב הכולל כלפי הנושים מסתכם בסך EGFEעל פי ספרי הנהלת החשבונות של תאגידי  .6

 600הערכתו של הנאמן, נאמד בין  הסכום הכולל של תביעות החוב לפי₪. מיליון  600 -של כ

בניטרול הרווחים הפיקטיביים, שעל טיבם נעמוד בהמשך הדברים, ₪. מיליון  700 -מיליון ל

 ₪.מיליון  350 -ל₪ מיליון  300חוב הקרן בגין הפקדות בפועל של נושים נאמד בסך שבין 

החזרים כספיים נתון נוסף בעל חשיבות הוא שחלק לא מבוטל מהנושים זכה לקבל מעת לעת  .7

)בין שהדבר הוצג להם כרווחים בגין ההשקעה ובין שהוצג להם  EGFEמאת החייב ותאגידי 

נושים מתוך קבוצת הנושים המאורגנים לא זכו עד כה לקבל  339כהחזר קרן(, אך לפחות 

החזר כלשהו. רובם המכריע של נושים מהסוג הזה הם מי שהתפתו להשקיע את כספם אצל 

 בשנים האחרונות. EGFEי החייב ותאגיד

 המתווה המוצע

המתווה שמציע הנאמן מבוסס ברובו על פסיקת בתי המשפט בארה"ב במקרים של הונאה  .8

(. הונאת פונזי היא שיטת הונאה המכונה גם Ponzi Schemeמהסוג המכונה "הונאת פונזי" )

ספי "שיטת הפירמידה", בה התשלום למשקיעים )ריבית והחזר השקעה( נעשה מתוך כ

ההשקעה של משקיעים אחרים, ולא מתוך רווחי ההשקעה. השיטה קרוייה על שמו של הנוכל 

שיישם אותה לראשונה בארה"ב במאה שעברה. בשיטת הונאה זו, עיקר הנזק נופל בסופו של 

יום על שכמם של המשקיעים המאוחרים, שכן השקעתם היא זו שמממנת את התשלומים 

ים המאוחרים מוצאים את עצמם בסופו של יום, בעת גילוי למשקיעים שקדמו להם. המשקיע

ההונאה וקריסת הפירמידה, אל מול שוקת שבורה. על טיבה ומאפייניה של הונאת פונזי עמד 

(, 10.04.2019)נבו  1בפסקה  פלונים נ' משטרת ישראל 2394/18בית המשפט העליון בע"א 

למשקיעים תמימים שהתפתו  שם נבחנה אחריותן של רשויות המדינה לנזקים שנגרמו

  :2%להשקיע את כספם אצל נוכל שהבטיח להם תשואה חודשית של 

כפי שניתן לצפות מדברים שנחזים כטובים מדי מכדי להיות אמיתיים, תעודות אלו היו "

 KATHYהן היוו חלק מהונאת המונים הידועה כ"פונזי" )ראו  –חסרות ערך כלכלי 

BAZOIAN PHELPS & STEVEN RHODES, THE PONZI BOOK: A 

LEGAL RESOURCE FOR UNRAVELING PONZI SCHEMES § 1:02 (2012) 

(“A Ponzi scheme is an investment fraud that involves the payment of 

purported returns to existing investors from funds contributed by new 

investors. Ponzi scheme organizers often solicit new investors by promising 

to invest funds in opportunities claimed to generate high returns with little or 

no risk .)”.)להלן: פונזי(" 
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בתי המשפט בארה"ב התמודדו לא אחת עם הונאות מסוג זה. עיקר הפסיקה והכתיבה  .9

וסאלית שביצע איש העסקים ברני מיידוף, אשר המשפטית בענין זה נסבו על ההונאה הקול

. 2008מיליארד דולר, עובדה שנחשפה בחודש דצמבר  65 -מעל בכספי משקיעים בהיקף של כ

אגב כך נבחנו בארה"ב מספר חלופות בדבר האופן הראוי לחלוקת הנכסים בין הנושים. נקודת 

ם וממילא צפוי להיגרם המוצא לכל אותן גישות היא שהיקף הנשייה עולה על היקף הנכסי

נזק לנושים, כולם או מקצתם. לכן יש צורך לקבוע מהי השיטה המיטבית לחלוקת הנכסים 

בין כלל הנושים, תוך שמירה על כללים של צדק חלוקתי כזה או אחר. הדילמה המרכזית 

עימה התמודדו בתי המשפט היא האם יש להבחין בין סכומי הקרן שהשקיעו הנושים לבין 

ם הפיקטיביים שהובטחו להם, משום שחלק ניכר מהנשייה במקרים כאלה יסודה הרווחי

ברווחים פיקטיביים עליהם התחייב הנוכל כלפי המשקיעים. דילמה נוספת שהתעוררה היא 

כיצד יש להתייחס לתשלומים ששולמו למשקיע לאורך תקופת ההונאה, בשים לב לכך 

קיעים אחרים. כעולה מהאסמכתאות שמקורם של כספים אלה הוא בהשקעות שביצעו מש

הזרות אליהן הפנה הנאמן, נהוג בארה"ב לחלק את קבוצת המשקיעים לשלוש קבוצות 

, ועליה נמנים Net Winners Investorsעיקריות. הקבוצה האחת היא של מי שמכונים 

משקיעים שקיבלו במרוצת הזמן סכומים העולים על קרן ההשקעה שלהם. הקבוצה השניה 

, ועליה נמנים משקיעים שקיבלו החזרים Investors Net Loserאלה המכונים  היא של

כלשהם על חשבון השקעתם, אולם בסכום נמוך מהקרן הכוללת של ההשקעה. הקבוצה 

, ונמנים עליה משקיעים שלא זכו לקבל החזר Investors Loser Netהשלישית מכונה אף היא  

נושים הנמנים  339דם, במקרה דנן ישנם לפחות כלשהו בגין סכום השקעתם )כפי שצויין קו

 על קבוצה זו(. 

מטבע הדברים, ישנו ניגוד עניינים מובהק בין שלוש הקבוצות. משקיעים מן הקבוצה  .10

הראשונה בדרך כלל יבקשו הכרה מלאה בתוקף החוזי של הסכמי ההשקעה שלהם, הכוללים 

שתכשיר בדיעבד את קבלת  רווחים פיקטיביים שלא היו ולא נבראו. הכרה כזו לא רק

הרווחים הפיקטיביים על ידם ותחסום תביעת השבה מצידו של הנאמן, אלא שהיא גם 

תאפשר להם לשים את ידם על נכסים נוספים שעומדים לחלוקה בין הנושים. לעומת זאת, 

המשקיעים מן הקבוצה השניה והשלישית יבקשו שלא להכיר באותם רווחים פיקטיביים, 

את מצבם ומקטינים באופן מהותי את עוגת הנכסים לחלוקה )בכפוף כמובן  שרק מחמירים

לאינטרסים שונים בתוך הקבוצות עצמן, בהתאם לשיעור ההחזר שקיבל כל משקיע מסך 

השקעתו(. למשקיעים כאלה יש גם אינטרס שהנאמן יתבע את השבתם של הרווחים 

יגדיל בתורו את עוגת הנכסים הפיקטיביים ששולמו למשקיעים מן הקבוצה הראשונה, מה ש

 העומדת לחלוקה בין הנושים.

בקצירת האומר, מבין מספר גישות אפשריות, ממליץ הנאמן לאמץ בעניננו את השיטה  .11

. שיטה זו היא המקובלת cash in-cash out, המכונה גם Net Investment Methodהמכונה 

ף לזכות המשקיע את הסכום בארה"ב במקרים של הונאת פונזי. על פי שיטה זו, יש לזקו
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המצרפי של השקעתו בפועל, תוך הפחתה של כלל הסכומים שהועברו אליו לאורך השנים. זו 

 .Bernard L Madoff Inv. Secגם השיטה שאומצה בתיק חדלות הפירעון של ברני מיידוף )

LLC, 654 F. 3d 229, 2d cir. 2011ורק  (. הנאמן מציע איפוא לחשב, ביחס לכל משקיע, אך

את ההשקעות בפועל שהועמדו על ידו, לרבות תוספות שהושקעו בפועל מעבר לסכום 

(, ולנכות מהסכום הכולל של ההשקעה את הכספים שחולקו Top Upsההשקעה המקורי )

לאותו משקיע בפועל, בין בכסף ובין בשווה כסף. כל זאת, תוך נטרול הרווחים הפיקטיביים 

, וכן תוך נטרול כל רכיבי ההטבות הכספיות EGFEשהובטחו למשקיע על ידי החייב ותאגידי 

ונית, בונוסים על הנייר, תשלומי עמלה בגין שניתנו לאותו משקיע "על הנייר", כגון חלוקה רעי

, קרי, Roll Overגיוס משקיעים נוספים וכו'. כך גם מציע הנאמן שלא להכיר במה שמכונה 

רווחים פיקטיביים ש"גולגלו" על הנייר, ובמקום שהמשקיע ימשוך אותם בפועל, הם נזקפו 

ושקע על ידו. לדידו של לזכותו בדו"חות הפיקטיביים שהונפקו לו כסכום חדש שכביכול ה

 הנאמן, מדובר ברווח פיקטיבי, שלא מומש מעולם ולכן אין להכיר בו.

בעקבות הסתייגויות של קבוצת הנושים המאורגנים, אשר מקובלות על הנאמן, הוא תיקן את  .12

המתווה המוצע במספר עניינים. כך, ובשונה מהצעתו המקורית, הנאמן מציע כי סכומי 

מדו למדד המחירים לצרכן, ממועד ההשקעה או המשיכה ועד למועד ההשקעה והמשיכה יוצ

מתן הצו לפתיחה בהליכים. כמו כן, כספים שהושקעו או נמשכו במטבע זר, יומרו לש"ח לפי 

 שערו היציג של המטבע הזר, במועד ההשקעה או המשיכה.  

הנאמן גם מציע, כחלק מן המתווה, שלא לערוך הבחנה בין הנושים של התאגידים השונים  .13

כולם, יחד עם נכסיו  EGFE, וכן לקבוע כי הנכסים של תאגידי EGFEהנמנים על תאגידי 

הפרטיים של החייב, ישמשו את הנושים כולם. זאת, משום שאין כל אפשרות ל"צבוע" את 

ייחס אותם לפרוייקטים מסויימים, שהרי החייב לא ערך ההשקעות שביצעו המשקיעים ול

הפרדה בין מקורות ההשקעה השונים. ההשקעות כולן הוזרמו ל"פול" אחד וכולל, מתוכו 

התנהלו כיישות כלכלית  EGFEניתב החייב כספים להיכן שרק רצה. יתר על כן, תאגידי 

ינת מונטנגרו )מכרות אחת. לכן, מעמדם של מי שהשקיעו כספים לטובת פרוייקטים במד

הבוקסייט האדום והבוקסייט הלבן(, כמו גם אלה שהשקיעו כספים בקרנות פרודנט, צריך 

להיות זהה למעמדם של מי שהשקיעו כספים אצל תאגידים אחרים הנמנים על תאגידי 

EGFE. 

 טענות הצדדים

גדות נוכח בקשתו של הנאמן, הוגשו שלוש התנגדויות מרכזיות למתווה המוצע. ההתנ .14

הראשונה והמרכזית היתה של קבוצת הנושים המאורגנים, הנתמכת בחוות דעתו של מומחה 

למימון וחשבונאות מטעמם, ד"ר ליאור אמסלם; ההתנגדות השניה היא של אילן, ציונה 
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(; ההתנגדות השלישית היא של גרושתו של החייב, ורד כלש להלן: "בנאור"ומיכאל בנאור )

  (.להלן: "ורד"ארי )-בן

באשר להתנגדותם של קבוצת הנושים המאורגנים, הרי שבסופו של דבר הסכים הנאמן עם  .15

חלק מהערותיהם ובעקבות כך תיקן את המתווה המוצע על ידו בהתאם לאותן הערות )בנוגע 

למנגנון ההצמדה של ההשקעות למדד וכן בנוגע להמרת השקעות ומשיכות במט"ח לשער 

אלה העקרונית והסבוכה, כיצד, אם בכלל, יש לפצות משקיעים היציג(. כמו כן, בכל הנוגע לש

שלא זכו להחזר כלשהו בגין השקעתם או שזכו להחזר זניח בלבד )בשונה ממשקיעים אחרים 

שזכו להחזר בשיעור גבוה יותר של השקעתם(, הסכימו הנאמן ובא כוחם של הנושים 

הנאמן בתביעות החוב המאורגנים כי ההכרעה בענין זה לא תיעשה אגב הכרעתו של 

הפרטניות, אלא רק בתום בדיקת תביעות החוב, לאחר שתוגש בקשה של הנאמן לחלק 

 דיבידנד לנושים, בה ימליץ על מנגנון פיצוי כזה או אחר, אם יסבור כי יש מקום לכך.

 EGFEבנאור מתנגדים מכל וכל למתווה המוצע. לדידם, יש להבחין בין נושיה של חברת  .16

הונגריה תפקדה  EGFE, שכן חברת EGFEן נושיהם של החייב ושאר תאגידי הונגריה, לבי

. אין כל ראיה על כך שעסקיו של החייב נוהלו EGFEכיישות כלכלית נפרדת משאר תאגידי 

. בנאור טוענים כי את EGFEתוך ערבוב נכסים בין החברות השונות הנמנות על תאגידי 

כן הם זכאים לקבל דיבידנד מתוך נכסיה, הונגריה, ול EGFEהשקעתם הם ביצעו בחברת 

בשונה מהמשקיעים האחרים, שהשקיעו בתאגידים אחרים בבעלות החייב. עוד מלינים בנאור 

על כך שהמתווה המוצע על ידי הנאמן מנוגד לדין ומפלה לרעה את הנושים המוקדמים בזמן, 

ייב. התנהלותו של שכן הוא מאיין לחלוטין את הריבית ההסכמית שהובטחה להם על ידי הח

האחרון אינה יכולה להפקיע את זכויותיהם החוזיות. בהקשר זה נטען שלא הוכח כי הריביות 

הונגריה היו נכסים  EGFEששולמו לבנאור מקורם בכספי משקיעים, מה גם שלחברת 

. בנאור מצביעים על השקעות EGFEמובחנים מאלו של החברות האחרות הנמנות על תאגידי 

נעשו בפרוייקטים במדינת מונטנגרו, ובהם מכרות הבוקסייט האדום והבוקסייט ספציפיות ש

הלבן. לדידם של בנאור, הנאמן מבקש להחיל על המקרה את הדין האמריקאי, למרות שהוא 

 עומד בניגוד לדין הישראלי. 

ישראל  EGFEגם ורד מתנגדת מכל וכל למתווה המוצע. ורד הגישה תביעת חוב נגד חברת  .17

ואם המתווה המוצע ₪, מיליון  2.5 -וכן נגד החייב עצמו בסך של כ₪ מיליון  3.3 -כבסך של 

אכן יאשר, תביעת החוב שלה צפוייה להידחות ברובה. לטענתה, אין לאפשר לנאמן לקבל 

מראש אישור למתווה הכרעה בתביעות החוב הפרטניות, שכן בכך הוא מבקש ל"התפרק" 

רולינג" כיצד יש להכריע בתביעות חוב. עוד טוענת  -רהמסמכויותיו, ולא קיים הליך של "פ

ורד כי הנאמן מבקש לבצע קיצור דרך בכך שיקבל מראש את אישורה של ערכאת הערעור 

להכרעותיו, מה שיחסום אותה בעתיד ממיצוי זכות הערעור שלה על הכרעת הנאמן. ורד 

ולמעשה הוא מנוגד לו, ויש מוסיפה וטוענת כי המתווה המוצע איננו מבוסס על הדין בישראל 
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בו כדי לפגוע בקניינה. לשיטתה של ורד, הנאמן מבקש באמצעות המתווה לבטל פעולות 

לחוק חדלות  220הגורעות כספים מקופת הנשייה מעבר לפרק הזמן האפשרי לכך על פי סעיף 

ים (, שהינו שנתיים ימלהלן: "חוק חדלות פירעון") 2018 -פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

בלבד. לדידה, לא ניתן להחיל עליה דין זר ויש להכריע בתביעת החוב שלה אך ורק על פי 

הוראות חוק חדלות פירעון. ורד כופרת בטענה לפיה החייב ביצע הונאת פונזי ולשיטתה הדבר 

גם לא הוכח. ורד מבקשת ליתן תוקף מלא להסכמי ההשקעה, כולל מה שהנאמן מכנה רווחים 

 פיקטיביים.   

(, תומך במתווה שהציע להלן: "הממונה"הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ) .18

הנאמן, תוך שהוא מבקש לשמר את זכותם של אלה שתוגש נגדם תביעת השבה על ידי הנאמן, 

להתגונן מפניה בהסתמך על תקופות הזמן הקבועות בחוק חדלות פירעון לענין ביטול פעולות 

 הנשייה. הגורעות כספים מקופת

 דיון והכרעה

לאחר עיון בטיעוני הצדדים בכתב ובעל פה, באתי לכלל מסקנה כי יש לאשר את המתווה  .19

המתוקן שמציע הנאמן, ואשר ניתנה לו הסכמתם של קבוצת הנושים המאורגנים והממונה 

 גם יחד, וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן. 

ראשית לכל, אינני מוצא כל פסול בהבאת המתווה המוצע לאישור מראש של בית המשפט.  .20

תביעות חוב  840 -בנסיבות ההליך דנן, ההיפך הוא הנכון. בשים לב לכך שעסקינן בכ

הממתינות להכרעתו של הנאמן, ואשר בכולן נדרשת הכרעה בשאלות משפטיות דומות אם 

ר ברווחים פיקטיביים או שמא ראוי להכיר אך ורק לא זהות, לרבות השאלה האם יש להכי

בהשקעות בפועל, וכן השאלה כיצד ובאיזה אופן יש לחשב ולשערך את סכומי ההשקעה, 

הצעד המתבקש, הנכון והיעיל ביותר הוא הבאת עקרונות ההכרעה לאישור מראש של בית 

ל דעתו, סביר להניח המשפט. והרי לו נהג הנאמן אחרת והיה מכריע בתביעות החוב לפי שיקו

שהיו מוגשים מאות רבות של ערעורים על אותן הכרעות. קבלת אישור מראש של בית 

המשפט, מתווה בפני הנאמן את הכללים המשפטיים שעליו ליישם בעת שהוא מכריע 

בתביעות החוב, ויש בכך כדי לייעל מאוד הן את הליך ההכרעה והן את הליכי הערעור על 

ל כן, אין חשש וגם לא צל של חשש מפני פגיעה בזכות דיונית כלשהי של אותה הכרעה. יתר ע

מגישי תביעות החוב, שהרי כל מי שסבר כי המתווה המוצע על ידי הנאמן איננו ראוי, יכול 

היה להגיש את התנגדותו למתווה המוצע, כפי שאכן נהגו בנאור וכן ורד עת הגישו התנגדויות 

ק חדלות פירעון קובע כי הנאמן רשאי לפנות לבית המשפט )א( לחו45למתווה. ודוק. סעיף 

בבקשה למתן הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו או להפעלת סמכויותיו לפי החוק. כך 

בדיוק נהג הנאמן במקרה דנן, עת ביקש מראש את הנחייתו של בית המשפט בדבר מתווה 

ליך של מתן הוראות הוא הליך ההכרעה בתביעות החוב. נזכיר גם כי בראש ובראשונה, ה

חברת  259/99במסגרתו מנחה בית המשפט את בעל התפקיד מטעמו כיצד עליו לפעול )רע"א 
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 OOO BE ASH 9071/20(; רע"א 2001) 394, 385( 3, פ"ד נה)פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב

BEHA - (, 12.04.2021)נבו  10בפסקה  פק בע"מ-מפרק החברה מר פינצ'וק סרגיי נ' תדביק)

גם אם ברבות השנים הורחב השימוש בהליך זה כך שניתן בגדרו להכריע בסכסוכים בלתי 

מורכבים בין בעל התפקיד לבין צדדים שלישיים. על כן, גם מבחינה זו אין כל פסול בקבלת 

הנחיות מראש מאת בית המשפט בדבר הנורמות המשפטיות שיש להחיל בעת ההכרעה 

 בתביעות החוב.

א מצאתי ממש בהתנגדותם של בנאור להצעתו של הנאמן לפיה לא תיערך  הפרדה בנוסף, ל .21

, וכן בהתנגדות להצעתו כי EGFEבין הנושים של התאגידים השונים הנמנים על תאגידי 

כולם, יחד עם נכסיו הפרטיים של החייב, ישמשו את הנושים  EGFEהנכסים של תאגידי 

טים ספציפיים במונטנגרו ובקרן פרודנט. הנאמן כולם ולא רק את הנושים שהשקיעו בפרוייק

חקר ומצא כי החייב ניהל את הנכסים וההשקעות תוך ערבוביה מוחלטת ובלא כל הפרדה, 

והכל לפי שיקול דעתו וגחמותיו האישיות. אכן, חלק מן ההשקעות הוצגו על ידו כהשקעות 

מהנושים  95% -: לכבפרוייקטים ספציפיים, אלא שהעובדות בענין זה מדברות בעד עצמן

הציג החייב מצג לפיו כספי ההשקעה שלהם מנותבים לקרן אמריקאית בשם בלו ריבר. דא 

 2007עקא, אין חולק וכבר הוכח בתיק זה כי החייב חדל להשקיע כספים בקרן זו מאז שנת 

)וייתכן שאף קודם לכן(. נשאלת איפוא השאלה להיכן בדיוק זרמו כספי ההשקעה של אותם 

הנושים, והתשובה לכך היא ברורה: להיכן שרק רצה החייב, לרבות לפרוייקטים מ 95%

ספציפיים במונטנגרו. העובדה שלמקצת המשקיעים הוצג מצג קונקרטי )ולא בהכרח אמיתי( 

לפיו השקעתם תנותב לאותם פרוייקטים במונטנגרו, אינה מעידה כי כספי המשקיעים 

ם דווקא, ולא מצאו גם הם את דרכם האחרים נותבו בשלמותם לפרוייקטים אחרי

לפרוייקטים במונטנגרו. ואכן, דווקא המסמכים עליהם חתמו בנאור מוכיחים בדיוק נמרץ 

לתגובתו של  15 -ו 13, 12, 11את טענתו של הנאמן. מדובר במסמכים שצורפו כנספחים 

ד הנאמן. חלק ממסמכים אלה הם הסכמי ההשקעה עליהם חתמו בנאור, כאשר הצד שכנג

. היש הוכחה טובה מזו EGFEהונגריה לבדה, אלא היא ביחד עם כלל תאגידי  EGFEאינה 

 EGFEולהעדר הפרדה בינם לבין  EGFEלערבוב מוחלט בין הנכסים והכספים של תאגידי 

הונגריה? יתר על כן, בתביעת החוב שהגישו בנאור, הם עצמם ציינו את "מסלול הכסף" 

מהכסף הושקע כביכול באמצעות קרן בלו ריבר )קרי, לא  שהשקיעו אצל החייב, כאשר חלק

ברור להיכן בדיוק זרם הכסף, שהרי החייב לא העביר דבר לקרן זו(, חלקו הועבר בהעברות 

 EGFE -בנקאיות לייעד בלתי ידוע, חלקו שולם לאחיו של החייב בארה"ב, חלקו הועבר ל

הונגריה. ברי איפוא כי  EGFE -ישראל ורק מקצתו הועבר ל EGFE -ארה"ב, חלקו הוזרם ל

אין בסיס לטענתם של בנאור כאילו ההשקעה שלהם הועברה אך ורק לפרוייקטים במונטנגרו. 

למעשה, השקעתם פוזרה בין שלל התאגידים שהפעיל החייב, ממש כמו השקעתם של הנושים 

ו. כך האחרים שאין להם יומרה לייחס לעצמם בלבד את הזכויות ממימוש המכרות במונטנגר
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נוהלו על ידי החייב עצמו, באמצעות  EGFEגם אין חולק כי כל החברות הנמנות על תאגידי 

 אותם עובדים ותחת אותו מטה ניהולי.

 יפים לענייננו הדברים הבאים:

עם זאת, בענייננו, בנסיבות בהן החברות היו מצויות בשליטה של אותם בעלים, נוהלו תוך "

עברות כספים עניפות מחברה אחת לרעותה, לא יכול להיות עירוב נכסים ביניהן ובוצעו ה

חולק כי מדובר באשכול חברות אשר יש לראותו כמקשה אחת. אף רו"ח גרינברג מטעם 

המערערות העיד כי הנהלת החשבונות התנהלה ב"ערבוב" בין החברות ... וכי כספים 

( הופקדו בחשבון , גריני סיטי בע"מ2ששולמו במסגרת פרויקט של חברה אחת )מערערת 

-של חברה אחרת )אור סיטי( ... בנסיבות אלו, ניתן להתייחס לחברות כאל "ישות כלכלית

אור  8263/16" )ע"א עסקית אחת" ... ולייחס לחברה אחת את חובותיה של חברה אחרת ... 

 (.(19.03.2018)נבו  73בפסקה  סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ נ' עו"ד איתן ארז

נושים שהוצג  70ר זה ראוי לציין כי קבוצת הנושים המאורגנים כוללת בחובה גם בהקש

בפניהם מצג של השקעה במכרות במונטנגרו, ממש כפי המצג שהוצג בפני בנאור. נושים אלה, 

שזכויותיהם אינן נופלות מאלה של בנאור, תומכים לחלוטין בעמדתו של הנאמן לפיה הנכסים 

הונגריה, והמכרות במונטנגרו בתוכם, צריכים לשרת באופן שווה את כלל  EGFEשל 

 הנושים, ולא רק קבוצה מיוחסת של נושים. 

השאלה הבאה היא האם יש לאמץ את הכלל האמריקאי לפיו במקרים של הונאת משקיעים,  .22

 cash)המכונה גם  Net Investment Methodיש לחלק דיבידנד לנושים לפי השיטה הנקראת 

in-cash out ,הנאמן, וכך גם המומחה מטעם קבוצת הנושים המאורגנים ד"ר ליאור אמסלם .)

מצביעים על יתרונותיה הברורים של שיטה זו וקוראים להחלתה במסגרת המתווה שהציע 

 הנאמן.

נקדים ונאמר כי לא מדובר בהחלת דין זר כנטען על ידי המתנגדים, אלא בהפנייה למשפט 

ן בו כל פסול. אל מול שיטה זו, דוגלים הן בנאור והן ורד בשיטה אחרת, השוואתי, דבר שאי

כלפי המשקיעים, על פי ספרי החשבונות  EGFEשל מתן תוקף מלא להתחייבויות תאגידי 

. שיטה זו Last Statement Method -של התאגידים. שיטה זו ידועה בארה"ב כשיטת ה

ומכירה בהתחייבויות לרווחים מאמצת למעשה את דו"חותיו של מארגן ההונאה, 

 Net -פיקטיביים. מטבע הדברים, היא משרתת בראש ובראשונה את האינטרס של קבוצת ה

Winners Investors עליה נמנים משקיעים ותיקים שקיבלו במרוצת הזמן סכומים העולים ,

של אותם  Investors Net Loser -על קרן ההשקעה שלהם. בד בבד, היא פוגעת בקבוצת ה

אלה שלא שפר עליהם גורלם והם לא זכו אפילו להחזר חלקי של השקעתם, שלא לדבר על 

מלוא ההשקעה או על רווח כלשהו מעבר להשקעה עצמה. היא גם עלולה לפגוע במי שזכו 

להחזר חלקי בלבד של השקעתם. בדרך כלל מדובר במי שנפלו קורבן למעשי ההונאה בסמוך 
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ל השכבה העליונה והרחבה יותר של פירמידת התרמית. לפני גילוייה, קרי, מי שנמנה ע

פירמידה של תרמית היא לעולם פירמידה הפוכה הניצבת על קודקודה: תחתיתה צרה מאוד 

)המשקיעים הוותיקים(, וחלקה העליון רחב מאוד )המשקיעים החדשים(. הקורבנות 

מעטים העיקריים נמצאים בחלק העליון, וכספי ההשקעה שלהם משרתים את אותם 

 שנמצאים בחלקה התחתון של הפירמידה. 

במחלוקת זו בדבר שיטת החלוקה הראוייה בהונאות מסוג זה, הדין עם הנאמן וקבוצת  .23

הנושים המאורגנים, באשר לא יעלה על הדעת, ובית המשפט לא ייתן לכך יד, לאמץ שיטת 

והרי הכרה חישוב המקנה תוקף מלא למצגים תרמיתיים של מי שביצע הונאת משקיעים. 

או הכרה בהתחייבויות החוזיות שהם והחייב קיבלו על  EGFEבספרי החשבונות של תאגידי 

עצמם לתשלום ריביות פנטסטיות, כמוה כמתן גושפנקא חוקית למעשי התרמית שביצע 

החייב. אכן, מן הסתם החייב השתמש לצורך חלוקת רווחים או זקיפתם גם ברווחים 

ים אליהם ניתב את כספי המשקיעים שלא בידיעתם, אך אין אמיתיים שהפיק משלל האפיק

ולא יכול להיות ספק של ממש בנוגע לעובדה שלפחות חלק ניכר מהכספים אשר שימשו את 

החייב לצורך תשלום רווחים או זקיפתם לטובת מקצת מהמשקיעים, מקורם בכספי 

נים המקיף שהכין ההשקעה של המשקיעים המאוחרים יותר. במקרה דנן וכעולה ממסד הנתו

 80%-המומחה ד"ר אמסלם ביחס לכלל הנושים הנמנים על קבוצת הנושים המאורגנים, כ

 -הושקעו פחות מ 2011ואילך, בעוד שעד שנת  2015נעשו משנת  EGFEמההשקעות בתאגידי 

מהכספים. כלומר, ההונאה הלכה ותפחה במימדיה ככל שנקפו השנים. למעשה, בגלל  10%

פי המשקיעים כבשלו, ערבב אותם זה בזה בתוך "פול" אחד ששימש אותו שהחייב נהג בכס

הן לצרכי השקעה, הן לצרכיו האישיים והן לשם תשלום רווחים והחזר השקעות, לא קיימת 

כל אפשרות לקבוע שרווח מסויים שהובטח או ששולם למשקיע כזה או אחר מקורו ברווח 

שנה  15מפריע את מעשי הנוכלות שלו במשך  אמיתי. ההיפך הוא הנכון: החייב, שניהל באין

לפחות, ידע היטב כי הרווחים שהוא מבטיח למשקיע אחד, יושגו באמצעות כספי ההשקעה 

של משקיע אחר )גם אם קיווה מן הסתם שההשקעות שביצע אכן יניבו רווחים(. ואכן, קיימת 

המשיכות, כמו גם לבין קצב  EGFEמידת התאמה גבוהה ביותר בין קצב ההפקדות בתאגידי 

בין האחוז המצטבר של ההפקדות לעומת האחוז המצטבר של המשיכות לאורך השנים. הדבר 

לחוות הדעת(,  16מומחש היטב בשני גרפים שהכין ד"ר אמסלם במסגרת חוות דעתו )ראה ע' 

מה שתומך במסקנה כי תשלומים ששולמו למשקיעים נעשו בראש ובראשונה מתוך כספים 

חרים. והרי לנו הונאת פירמידה, גם אם החייב השקיע חלק מהכספים של משקיעים א

 בהשקעות כאלה ואחרות, שהרוב המכריע של המשקיעים לא ידע אודותן ולא אישר אותן.

גם המצגים הכוזבים שהציג החייב בפני המשקיעים בדבר רווחי ההשקעה כביכול, באמצעות  .24

אי, אינם יכולים להקנות להם זכויות תדפיסים מזוייפים של חשבון השקעות בבנק אמריק

י.מ.ש השקעות  4670/03ביחס לנאמן. יפים לענייננו דברי בית המשפט העליון בפרשת ע"א 

 (:13.12.2006)נבו  18בפסקה  בע"מ נ' כלל )ישראל( בע"מ
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ביסוד מצגיו של גולדין כלפי התובעים לא עמדה כל גמירות דעת ורצון להתקשר בחוזה. "

לא עמד כל רצון ליצור זכויות וחובות משפטיות על פי המצגים שהוצגו  ביסוד פעולתו

לתובעים. ביסוד הדו"חות שהציג גולדין לתובעים כמבטאים כביכול רווחים לא עמד כל רצון 

אמיתי לביצוע עסקאות. דו"חות אלה הם דו"חות כזב שלא עומד מאחוריהם רצון ליצירת 

בר במצגים גרידא שלא עמד מאחוריהם כל רצון זכויות וחובות משפטיות מחייבות. המדו

אמיתי ליצירת עסקאות או חוזים. ... מבחינה אובייקטיבית, ביקשו הדו"חות להציג כביכול 

את מצב חשבונם של התובעים. הדו"חות לא ביקשו ליצור התחייבות משפטית לתשלום 

ם. אין לייחס לו הסכומים המופיעים בהם. זה המצג האובייקטיבי החיצוני שהוצג לתובעי

אובייקטיבית משמעויות מעבר לכך. הסכומים שהוצגו היו שרירותיים לגמרי. הם יכלו 

להצביע על כל סכום של רווחים. ... אין לומר על הסיטואציה שבפנינו כי היא סיטואציה 

של רצון להתקשר בחוזה מחייב, לא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. ... אכן, יהא זה 

אולץ לדבר בסיטואציה הנדונה על יחסים חוזיים. קשה לומר כי המצגים מלאכותי ומ

הכוזבים שהוצגו הם תנאי החוזה שנכרת. מאחורי הדו"חות הכוזבים עמדה כוונה להטעות 

ותו לא. הרצון היחיד שעומד בבסיס מצגי גולדין לתובעים הוא הרצון להטעות אותם וליצור 

ספים שבחשבונותיהם, בשעה שכספים אלה נגנבו אצלם רושם כי הם מפיקים רווחים מן הכ

על ידי גולדין ושולשלו לכיסו. ... אין לקבל חוזה שכל כולו מצגים כוזבים. המצגים הכוזבים 

 " אינם הופכים לתנאי החוזה.

אינני מקבל בהקשר זה את טענת המתנגדים לפיה הדין הכללי הנוהג בישראל מחייב את  .25

ל ששקוע עד מעל לצווארו בהונאה שיטתית של משקיעים. הנאמן לכבד התחייבויות של נוכ

הנאמן גם איננו מוגבל בהקשר זה לדלת אמותיו של חוק חדלות פירעון, שבו אכן אין למצוא 

הסדרים למצבים כגון זה. סבורני כי תרופתו של הנאמן מצוייה במסגרת דיני החוזים, שכן 

כסים העומדים לחלוקה בין הנושים כאשר עסקינן במצבים של חדלות פירעון בהם מסכת הנ

אין בה כדי לפרוע את מלוא הנשייה, אין ליתן תוקף להתחייבויות שהבסיס התזרימי לביצוען 

היה כרוך בזמן אמת בהונאת משקיעים, וקיומן בידי הנאמן יגרום נזק לציבור רחב של נושים. 

יע שנפגע מאי קיום חשוב לציין כי החזית שנוצרת בהליכי חדלות פירעון אינה בין המשק

התחייבותו של החייב לבין החייב, אלא בין אותו משקיע לבין כלל הנושים. אכיפת 

ההתחייבות אינה מכוונת איפוא כלפי החייב, אלא כלפי כלל הנושים. חוזה השקעה, שמבטיח 

תשואה חלומית למשקיע על יסוד כספים שצפויים להתקבל בעקבות הונאתו של משקיע אחר, 

שלפחות חלק מתוכנו ומטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים וסותרים את תקנת  הוא חוזה

לחוק  30הציבור, ובמצבים של חדלות פירעון, דינה של התחייבות כזו הוא בטלות מכח סעיף 

חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי , הקובע כי "1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

" זאת, גם כאשר צד אחד בטל. –רים את תקנת הציבור חוקיים, בלתי מוסריים או סות

איננו יודע על כוונותיו של הצד האחר, מארגן ההונאה. כבר נפסק  -המשקיע התמים -לחוזה

" )ע"א ציבוריות במשפט הפרטי-הינו מכשיר רב עוצמה להחלת נורמות מעין" 30כי סעיף 

 (. (1995) 131, 120( 2, פ"ד מט)יגאל סיטין נ' מיכל סיטין 4372/91



 

 יפו–בית המשפט המחוזי בתל־אביב

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

 2023בינואר  4
 בטבת תשפ"ג "אי

  

 17מתוך  12

וגם אם תמצי לומר שלא מדובר בחוזה בלתי חוקי או בלתי מוסרי, הרי שלכל הפחות,  .26

במצבים של חדלות פירעון, מתן תוקף להתחייבויות מעין אלה בדרך של אישור תביעות חוב 

המבוססות עליהן, הוא דבר שעומד לטעמי בניגוד לתקנת הציבור. המונח "תקנת ציבור" הוא 

, שיש ליצוק בו תוכן בהתאם לנורמות המקובלות של שיטת המשפט. ראה רע"א מונח שסתום

  (:2003) 228, 213( 2, פ"ד נח)פלונית נ' פלוני 8256/99

תקנת הציבור משקפת את "האני המאמין" החברתי של שיטת המשפט. היא מבטאת את "

קשת לשמר הערכים, האינטרסים והעקרונות המרכזיים והחיונים אשר שיטת המשפט מב

-ולפתח ... באמצעות תקנת הציבור מבטיחה שיטת המשפט התנהגות ראויה ביחסים הבין

 ". אישיים ...

 10487/07מדובר במונח גמיש שנועד להגן על ערכים חברתיים בסיסיים. וכפי שנפסק ברע"א 

 : (2010) 795( 3, פ"ד סג)עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' זוהר חי

לחוק החוזים  30דרכי החלתה של תורת בטלות חוזה מחמת תקנת הציבור במסגרת סעיף "

עברו שינויים בכיוון של הרחבת השימוש בעילה זו לצורך ביטול חוזה, כאשר תוכנו סותר 

ערך חברתי בסיסי. ... על הגמישות שבעילת תקנת הציבור כאמצעי לבחינת תוקפו של חוזה 

 373, 330( 5רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נד) 4191/97אומר השופט זמיר בדנג"צ 

(: 'כדי לבטל חוזה משום שהוא סותר את תקנת הציבור לא צריך לעשות איזון עדין 2000)

כמו במאזניים של בית מרקחת, כדי לשקול את הערכים ואת האינטרסים המעורבים, אלא 

בה ובשכל ישר, וצריך שיהיה ברור לעין ראוי להסתפק באיזון גס יותר, ודי לשם כך בעין טו

 ")דגש על ברור( כי החוזה סותר את תקנת הציבור. '.

במקרה דנן, הערך החברתי הראוי להגנה הוא שבמצבים של חדלות פירעון, לא ראוי להכיר 

בהתחייבות לשלם רווחים פיקטיביים המבוססים על הונאת משקיעים, אשר באים בהכרח 

ההונאה ומקטינים את מסת הנכסים העומדים לחלוקה בין כלל  על חשבונם של קורבנות

 הנושים.

לחוק החוזים, הרי  30אף אם היינו מגיעים למסקנה שלא מדובר בחוזה פסול לפי סעיף  .27

שעדיין אין לאכוף התחייבות לרווחים פיקטיביים במקרה דנן, וזאת מכח הוראותיו של סעיף 

הנפגע זכאי לאכיפת , הקובע כי "1970-ה(, תשל"א( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוז4)3

 " החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: ... אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות הענין.

 (29.01.2015)נבו  16בפסקה  אנגלו סכסון סוכנות לנכסים בע"מ נ' אלי בלום 4232/13בע"א 

 נפסק כי: 

בהתאם לחוש הצדק של השופט ... בגדרי סייג  יישומו של סייג הצדק דורש הכרעה ערכית"

הצדק ישקול בית המשפט את התנהגותם של הצדדים ואשמתם המוסרית )"מאזן 
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האשמה"(, לצד בחינת האינטרסים שלהם והנזק שייגרם לכל אחד מהם אם ייאכף החוזה 

. אם לאו )"מאזן הנזק"(. השיקולים הנכללים תחת סייג הצדק אינם מהווים רשימה סגורה

 " יש לבחון הסייג בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, הן בכריתת החוזה והן לאחריו ...

בענייננו, אין ספק שאכיפת ההתחייבות לשלם רווחים פיקטיביים שמקורם בכספים של 

קורבנות מעשי ההונאה של החייב היא בלתי צודקת, משום שהיא נעשית בהכרח על חשבונם 

ום מתן גושפנקה לחיובים שהמקור התזרימי לקיומם מבוסס של נושים אחרים ויש בה מש

 על הונאת משקיעים. 

לתוצאה דומה ניתן להגיע גם מכוחו של עקרון השוויון, הנחשב כאחד מעקרונות הבסיס של  .28

לחוק חדלות פירעון. ראה למשל את  232דיני חדלות פירעון, והוא מעוגן כיום גם בסעיף 

 מות והשקעות בע"מ נ' חיים ומשה מנגד בע"מ )בפירוק(ב.ר.ן יז 8038/20שנקבע ברע"א 

 (: 26.1.2021)נבו,  18בפסקה 

בהליכי חדלות פירעון עיקרון השוויון נחשב ל'עיקרון על' העומד בבסיס דיני הנשייה. "

משמעו של העיקרון הוא כי נושים בעלי מעמד שווה לא יועדפו זה מזה בפירעונם, כי אם 

החברה בשיעור שווה לפי חובם ... שמירה על עיקרון השוויון ייפרעו מנכסי החייב או 

חיונית, וכל חריגה ממנו, ולו ביחס לנושה אחד, פוגעת בשאר הנושים, בהינתן העובדה כי 

מסת נכסי החייב או החברה חדלי הפירעון אינה מספיקה על מנת לאפשר את פירעון מלוא 

העומדים לחלוקה, ובמקביל לכך, את  החובות; והיא מקטינה מיניה וביה את כלל הנכסים

 "שיעורו של החלק היחסי בפירעון חובות החייב או החברה שישולם לכלל נושיהם ...

שמירה על עקרון השוויון בין הנושים נועדה גם לקדם ערך של צדק חלוקתי, היינו, חלוקה 

, ל, עו"דבנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' עמיד מח'ו 1912/20צודקת של מסת הנכסים )ע"א 

(; עוד על טיבו של צדק חלוקתי 28.04.2021לחוות דעתו של השופט נ' הנדל )נבו  2בפסקה 

עמותת  244/00בג"ץ בעת חלוקת משאבים ולאו דווקא בהקשר של דיני חדלות פירעון, ראה 

 39, בפסקה 25( 6, פ"ד נו)שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות

(2002).) 

  ע זה נפסק כי:על רק

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

כי מסת נכסי החברה חדלת הפירעון אינה מספיקה על מנת לאפשר את פירעון מלוא 

חובותיה. העדפת נושה אחד מקטינה את כלל המסה העומדת לחלוקה, ובמקביל לכך, את 

 679/17)ע"א סי בפירעון חובות החברה שישולם לכלל נושיה ..." שיעורו של החלק היח

)נבו  34, בפסקה מרכז לוגיסטי בי רבוע נדל"ן בע"מ נ' אורתם סהר הנדסה בע"מ

11.02.2018.)) 
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כאשר עסקינן בהונאת משקיעים כמו במקרה דנן, וכאשר המשקיעים אינם "עשויים מעור  .29

שכבר זכו למזלם לקבל החזר משמעותי של אחד" אלא חלקם הם משקיעים מאוד ותיקים, 

השקעתם, ומאידך, חלק ניכר מהמשקיעים לא זכו לקבל עד כה החזר כלשהו או שזכו להחזר 

זעום בלבד, הרי שמתן תוקף מלא להתחייבויותיו של החייב לשלם ריבית חלומית למשקיעים, 

לכך, לבין אלה שלא  ייצור אי שוויון משווע בין מי שזכו לחלץ את עיקר השקעתם ואף מעבר

זכו. תוצאה כזו אינה מתקבלת על הדעת במצבים של חדלות פירעון, ויש למנוע אותה, תוך 

. הפתרון של פורמליבין הנושים, ולא רק שוויון  מהותיחתירה למתווה ששואף לקיום שוויון 

החזר סכומי קרן בלבד, כשהם משוערכים למדד, הוא הרע במיעוטו בנסיבות שכאלה בהן 

בוקש לשמור על שוויון מהותי בין הנושים. זהו הפתרון היחידי שמקיים אחר השוויון מ

המהותי, להבדיל מהשוויון הפורמלי. מנגד, מתן תוקף לחוזה ההשקעה של כל משקיע 

 Last Statementומשקיע, תהא הריבית המובטחת בו אשר תהא, בהתאם לשיטה המכונה 

Method בין הנושים )לפי שיטה זו כל נושה מקבל את הריבית , מקיים אולי שוויון פורמלי

החוזית המגיעה לו לפי חוזה ההשקעה עליו חתם(, אך ודאי שאיננו מקיים את השוויון 

המהותי )שהרי כך יהיו נושים שבסופו של יום קיבלו החזר מלא או כמעט מלא של השקעתם, 

 אל מול נושים מאותה דרגת נשייה, שלא קיבלו כמעט דבר(.

 - Net Investment Method -ן, אין ספק שאימוץ מתווה החלוקה המוצע על ידי הנאמןאכ .30

פוגע באינטרס ההסתמכות של המשקיעים שלא ידעו על מעלליו של החייב והניחו כי הרווחים 

הפיקטיביים שהוצגו להם הם רווחי אמת. ברם, פגיעה כזו היא חלק אינהרנטי מדיני חדלות 

 מסת הנכסים כדי לפרוע את החובות לכלל הנושים. בהקשר זה נפסק:פירעון, כאשר אין די ב

אכן, צודקת בזק בטענתה, כי יש בכך "חוסר צדק" או "הרעת מעמד" באשר היא תכננה "

צעדיה בהתאם לצפי כי תזכה בתשלום השוטף פרי החוזה. אלא, ש"חוסר צדק" זה, אם 

ק. כל חוב אשר לא נפרע הוא להשתמש באותו מונח, הוא נחלתם הכללית של דיני הפירו

קניינו של הנושה, אשר "נלקח" ממנו בחלקו )ולעתים אף במלואו( בשל מצב חדלות 

הפירעון. בכך, אין הבדל בין מעמד בזק למעמדם של נושים גדולים אחרים, החולקים עמה 

את הנשייה העצומה העומדת מול חברת תבל. כל מהות דיני הפירוק, פשיטת הרגל והקפאת 

יכים הינה ניסיון לנווט את אותו "חוסר צדק" כללי, ולנסות למזער את נזקיו הכלליים ההל

חברתית המגולמת -והאישיים, תוך שמירה על עקרונות של שוויון ומדיניות משפטית

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת  9258/01" )בש"א )מחוזי ת"א( במערכת דיני הקדימה.

 ((.2002) 48, בפסקה 699( 2, פ"ד תשסא)ישראל בע"מבע"מ נ' תבל תשדורת בינלאומית ל

בין הצדדים נתגלעה מחלוקת בשאלה האם מעשי ההונאה של החייב מהווים הונאת פונזי אם  .31

לאו. ברם, כפי שכבר ציינתי בעבר, אין בכוונתי לקבוע האם מעשי ההונאה שביצע החייב הם 

פי הגדרה זו יוכרע גורלה של הונאת פונזי במובן המקובל בארה"ב אם לאו, משום שלא ל

הבקשה הנוכחית או של בקשות אחרות. במילים אחרות, לא סיווג מעשי התרמית שביצע 

החייב כלפי המשקיעים תחת תווית של הונאת פונזי או כל תווית אחרת הוא שיכריע את הדין 
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די החייב החל על תביעות החוב של הנושים או על תביעות הנאמן נגד מי שזכו לטענתו לקבל מי

נכסים וכספים שלא כדין. על כן, אין בכוונתי להידרש לשאלה האם דינו של נוכל שהתכוון 

מראש לרמות את משקיעיו במובן זה שאת כל כספי ההשקעה נטל לכיסו ולשימושו האישי 

מבלי שהתכוון להשקיעם בדרך כלשהי, כמוהו כדינו של נוכל כמו החייב כאן, ש"רק" רימה 

כך שהבטיח להם להשקיע את כספם באפיק מסויים, ובפועל עשה בו ככל את המשקיעים ב

העולה על רוחו, לרבות השקעה באפיקים נסתרים ושונים מאלה שעליהם הצהיר ולרבות 

שימושים פרטיים. מכל מקום, מחומר הראיות שהוגש עד כה בשלל ההליכים שהוגשו בתיק 

שני הסוגים, קרי, "גם וגם". חלק זה, מצטיירת תמונה של חייב ששילב מעשי נוכלות מ

מהכספים שהחייב נטל מהמשקיעים, אכן הושקעו בפרוייקטים כאלה ואחרים )אך לא 

באפיקים שהוצגו בפני המשקיעים, והדוגמא המובהקת לכך היא המצג השקרי של השקעה 

בקרן בלו ריבר, השקעה שלא היתה ולא נבראה(; וחלק נטל החייב לשימושו הפרטי מבלי 

פים יושקעו באפיק כלשהו, מה שבא לביטוי ברישום נכסים על שמו, ובאחזקת סכומי שהכס

כסף גדולים במזומן, בארץ ובחו"ל. מה שקובע לענייננו הוא שהחייב ידע היטב כי המקור 

לקיום התחייבויותיו הכספיות הוא בהונאה של משקיעים, שכספיהם משמשים לצורך קיום 

 ם.התחייבויות כלפי משקיעים אחרי

לא מצאתי יסוד לטענתה של ורד כאילו באמצעות המתווה המבוקש, הנאמן מכניס "בדלת  .32

האחורית", מנגנון ביטול של פעולות הגורעות כספים מקופת הנשייה ללא כל הגבלה של זמן, 

 220לחוק חדלות פירעון. סעיף  220בניגוד למגבלת הזמן של שנתיים ימים הקבועה בסעיף 

סעיף "מגן". כלומר, מכוחו הנאמן יכול לתבוע השבת כספים ונכסים  הוא סעיף "חרב" ולא

שהועברו בתוך תקופה של שנתיים שקדמו לתחילת הליכי חדלות הפירעון. לעומת זאת, 

המתווה המוצע כעת על ידי הנאמן איננו עוסק כלל בתביעות להשבת רווחים פיקטיביים, 

ל רווחים כאלה, בבחינת מגן ולא חרב. אלא רק נועד לאפשר לו להדוף תביעות המבוססות ע

לחוק חדלות פירעון, אלא על הוראות הדין הכללי  220הואיל והמתווה איננו מבוסס על סעיף 

אשר מאפשרות שלא לתת תוקף לחיובים חוזיים מסויימים, ממילא מגבלת הזמן של סעיף 

של משקיע להכרה לחוק חדלות פירעון אינה חלה עליו. במילים אחרות, חסימת תביעתו  220

ברווחים פיקטיביים במסגרת המתווה המוצע, אין פירושה בהכרח שהנאמן יוכל גם לתבוע 

 (. Claw Backהשבה ממי שקיבל בפועל רווחים כאלה )מה שמכונה תביעות 

טענת התנגדות נוספת למתווה המוצע היא שהמשקיעים הוותיקים שינו את מצבם לרעה בכך  .33

יב תוך הסתמכות על הרווחים שהובטחו להם, בעוד שהשקיעו את כספם אצל החי

שהמשקיעים החדשים מצאו בעבר אפיקים חלופיים להשקעתם, ולכן יש לפצות את 

המשקיעים הוותיקים דווקא, על חשבון המשקיעים החדשים. טענה זו דינה להידחות. אכן, 

שאלה לא יוכרו  מי שהשקיע את כספו אצל החייב פיתח ציפייה לקבלת רווחים, ואם היה יודע

בסופו של יום, היה מן הסתם משקיע את כספו באפיקים סולידיים. במובן זה, אי הכרה 

ברווחים הפיקטיביים פוגעת באינטרס ההסתמכות של אותו משקיע. מאידך, אין כל הגיון 

להעניק למשקיע כזה פיצוי על חשבון משקיע חדש שאך מקרוב הצטרף למעגל המשקיעים, 
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לקבל דבר על חשבון השקעתו. כאשר עסקינן במצבים של חדלות פירעון, נקודת ולרוב לא זכה 

המוצא היא שהנושים הרגילים כולם נפגעים. השאלה היא מהי הדרך המיטבית למזער את 

הפגיעה המצרפית בנושים. מתן פיצוי דווקא למשקיעים הוותיקים, שברובם המכריע זכו 

ונה מהמשקיעים החדשים, אינה הדרך למזער להחזרים משמעותיים על חשבון השקעתם, בש

 את הפגיעה המצרפית בכלל הנושים, אלא רק להעצימה.

בשולי הדברים נציין כי בעקבות התנגדותה של קבוצת הנושים המאורגנים, מתעוררת שאלה  .34

נכבדה כיצד, באיזה אופן והאם בכלל ראוי לפצות משקיעים שלא זכו לקבל החזר כלשהו בגין 

שיעור ההחזר שלהם נמוך במיוחד. פיצוי כזה תכליתו לתקן ולו במעט את השקעתם, או ש

העיוות שעלול להיווצר נוכח העובדה ששיעור ההחזר הכולל של אותם משקיעים, נמוך לאין 

שיעור מזה של משקיעים אחרים. ברור שכל מנגנון של קביעת פיצוי כזה יש בו משום סתירה 

מידת מה את אי השוויון בשיעורי ההחזר בין מחד, הדבר דרוש כדי לתקן ב -פנימית

המשקיעים השונים, ומאידך, הוא עצמו פוגע בעקרון השוויון בין הנושים, שכן הוא מעניק 

פיצוי לקבוצה אחת שנפגעה במיוחד, על חשבון רעותה שנפגעה פחות. המומחה אמסלם 

משקיעים שלא )לא מדובר בריבית אלא בפיצוי( ל 3%המליץ ליתן תוספת שנתית בשיעור 

מכספי השקעתם. הצעה זו מבוססת  9%משכו כלל כספים או ששיעור משיכתם לא עלה על 

על סימולציה שערך, שנועדה לקבוע נקודת איזון מיטבית בין שתי הקבוצות, באופן שהפגיעה 

נושים  386 -שתיגרם לקבוצה שלא תקבל פיצוי תהיה מינורית. לפי הבדיקה שערך, מדובר ב

נושים שלא יזכו לפיצוי, אך בערכים מוחלטים מדובר  301וי כאמור, לעומת שיזכו לפיצ

בסכומים נמוכים ביחס לכלל הנשייה. כך, אם יאומץ מנגנון זה, הרי שבהתאם לאותה 

מכספי  9%סימולציה, חלקם של הנושים שלא משכו דבר או ששיעור משיכתם איננו עולה על 

מסך החוב נטו.  49.8%יעמוד על שיעור של מסך החוב נטו, ו 47.4% -ההשקעה, יגדל מ

אזיי מנגנון הפיצוי האמור יעביר ₪, מיליון  50ככל שיעמוד לחלוקה סך של  -ובתרגום כספי

הפיצוי ₪, מיליון  100אם סכום החלוקה יהיה ₪. מיליון  1.2לנושים אלה סכום עודף של 

א שלא מדובר בשינוי מהותי וכן הלאה. הטענה הי₪ מיליון  2.4לנושים אלה יעמוד על סך של 

מבחינת הנושים שלא יקבלו פיצוי כזה, אך מאידך יש בכך כדי לתקן במקצת את מצבם של 

הנושים שנפגעו יותר מכל. מכל מקום, במהלך הדיון הסכימו הנאמן וב"כ הנושים המאורגנים 

על הפרק כי לעת הזו אין עדיין צורך להכריע בשאלה האמורה, והיא תידון אם וכאשר תעמוד 

 החלוקה בפועל לנושים, לאחר ההכרעה בתביעות החוב.

 -סיכומו של דבר, מכל הטעמים אשר פורטו לעיל, המתווה המתוקן שהוצע על ידי הנאמן .35

 מאושר כמבוקש.

 המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים. .36
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