
 47232-11-12פר"ק                    בבית המשפט המחוזי
 בקשה מס' __                          יפו -בתל אביב 

 אורנשטייןהשו' א.  כב' הנשיאבפני                                       
 
 

 1999 -חוק החברות, התשנ"ט  :בעניין
 1983-תשמ"גפקודת החברות ]נוסח חדש[,   

 
   )בהסדר נושים( ( בע"מ1993ישאל אמלט השקעות ) :ובעניין

 ;החברה
 עו"ד גיא גיסין, הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברה :ובעניין

 ואח'עו"ד גל לוגסי שפירא, עו"ד ֹנעם בר אור באמצעות ב"כ 
 ממשרד גיסין ושות', עורכי דין

 69710, תל אביב 38Bמרח' הברזל 
 03-7467700; פקס: 03-7467777טל': 

 ;בעל התפקיד
 הממונה על הליכי חדלות הפירעון  :ובעניין

 61090, תל אביב 2מרח' השלושה 
 02-6462502; פקס: 03-6899695טלפון: 

 ;ממונהה

 למתן הוראות בקשה
 )בעניין תשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד(

והחזר הוצאותיו בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו ולהורות על פסיקת שכר טרחתו 

על פי התחשיב המפורט שאושר לחברה )להסדר הנושים  9.5.2של בעל התפקיד בהתאם להוראות סעיף 

רך מימוש לצווההליכים שנקט בשם קופת הסדר הנושים , וזאת בגין פעולות בעל התפקיד (להלן בבקשה זו

 . בבנק לאומי שמהושחרור חלקי של פיקדון על של החברה זכויותיה 

 לנושי החברה.שישי חלוקת דיבידנד בד בבד עם בקשה זו מוגשת על ידי בעל התפקיד בקשה ל

עובר להגשתה, הועברה הבקשה דנא לעיונו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב )הנושה הגדול ביותר של כמו כן, 

 ההסדר( והוא הודיע לבעל התפקיד כי איננו מתנגד לה.קופת 

  :ואלה נימוקי הבקשה

( בע"מ 1993ישאל אמלט השקעות )לניתן על ידי בית המשפט הנכבד צו פירוק זמני  3.1.2013ביום  .1

אישר בית  8.7.2013. ביום לחברה במסגרתו מונה הח"מ כמפרק זמני ,"(החברה)להלן: " )בהסדר נושים(

פעולות הנדרשות לביצועו, וכן אישר את מינויו של ההמשפט הנכבד את הסדר הנושים לחברה, על כלל 

 "(. בעל התפקידהח"מ כנאמן לביצוע הסדר הנושים )להלן: "

 לבקשה זו. 1נספח העתק הסדר הנושים לחברה )ללא נספחים(, מצ"ב כ •

באופן ששכר  ,שכר טרחתו של בעל התפקיד ה לחישובנוסחנקבעה  להסדר הנושים 9.5.2במסגרת סעיף  .2

 –הטרחה לא יחושב על פי תקנות החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם(, תשמ"א 

 הסדר הנושים.האמור ב"( אלא על פי התקנות)להלן: " 1981

לנושי החברה, בצירוף בקשה שוני בידנד ראלאישור חלוקת די שהבעל התפקיד בקהגיש  28.10.2013ביום  .3

ולאחר קבלת עמדת הכנ"ר  2.1.2014ביום  "(.53"בקשה מס' )להלן:  לפסיקת שכר טרחת ביניים

 והסכמות הנושים, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד.

הגיש בעל התפקיד דו"ח פעילות אודות פעולותיו להשלמת ביצוע הסדר הנושים, מימוש  12.3.2014ביום  .4
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 ,ומחיקת תביעת החוב של הנושה המובטחבמניות חברת ניו פארם דראגסטורס בע"מ אחזקות החברה 

 4.2014.82ביום  "(.60"בקשה מס' )להלן:  בקשה לאישור חלוקת דיבידנד שני לנושי החברההגיש וכן 

 ולאחר קבלת עמדת הכנ"ר, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד.

בעל התפקיד בקשה לפסיקת שכר טרחת ביניים בגין הליכים משפטיים ופעולות הגיש  9.2.2016ביום  .5

וחלוקת דיבידנד ביניים )קמן תעשיות )ק.מ.ן( בע"מ( שביצע למימוש זכויות החברה כנגד חברת הבת 

ולאחר קבלת עמדת הכנ"ר, נעתר בית  16.3.2016"(. ביום 67בקשה מס' לנושי החברה )להלן: "שלישי 

 .המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד

"בקשה לנושי החברה )להלן:  רביעילאישור חלוקת דיבידנד בקשה בעל התפקיד הגיש  10.9.2017ביום  .6

נינה, -ול ההליך המשפטי כנגד חברהניהכספים שהתקבלו בקופת הסדר הנושים כתוצאה מבגין ( 70מס' 

המנה  ; וכן בגין₪1 546,000סך של ב ,, לגביית דמי ניהול שהייתה חייבת לחברההגליל ר.ס. תעשיות בע"מ

. מתוך הפקדון המופקד בבנק לאומישוחררה לקופת הסדר הנושים ש אלף ₪ 646-הראשונה בסך של כ

 בקשה מס')להלן: " טרחת ביניים בגין הכספים הנ"לכמו כן, הגיש בעל התפקיד בקשה לפסיקת שכר 

ת בעל ו, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשוהנושים ולאחר קבלת עמדת הכנ"ר 25.10.2017ביום , ו"(71

 .התפקיד

בקשה מס' הגיש בעל התפקיד בקשה לאישור חלוקת דיבידנד חמישי לנושים )להלן: " 16.7.2018ביום  .7

, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד הכנ"רולאחר קבלת עמדת  23.10.2018ביום  "(.72

בגין חלוקה זו לא  .החמישיפעל בעל התפקיד לביצוע חלוקת הדיבידנד  2018ובתחילת חודש נובמבר 

 .התבקש שכר טרחה

להבטחת "( הבנקבבנק לאומי )להלן: "מיליון ₪  4סך של  הופקדכזכור, עובר לפירוקה של החברה  .8

. בתיק דנא 61סקה שנדונה בין היתר במסגרת בקשה מס' יותה של חברת איתן גל בע"מ בעהתחייב

פיקדון זה חודש מעת לעת על ידי הבנק באופן אוטומטי בהתאם להסכמות שהושגו בין הבנק ובין החברה 

פורעת חברת איתן גל לבנק  2017ואשר בית המשפט הנכבד סבר כי אין מקום להתערב בהן. החל משנת 

פיקדון החברה בבנק פועל בעל התפקיד מול הבנק להקטנת לומי קרן מתוך התחייבויותיה ובהתאם תש

 . 2021בהתאם. הקטנת הפיקדון צפויה להתבצע באופן הדרגתי עד שנת 

אשר אלף ₪  950-סך של כמתוכם , ₪ מיליון 2.5-"מנות" בסך של כ ושלשבשלב זה, שוחררו מן הפיקדון 

, בגינו מוגשת בד )לאחר ניכויים והפחתות שבוצעו על ידי הבנק( 2019 נובמברבחודש שוחרר לאחרונה 

 .בבד עם בקשה זו בקשה לחלוקת דיבידנד שישי לנושים

ישאל  –נקט בעל התפקיד בהליך משפטי לפירוקה של חברת הבת של החברה  9.1.2017ביום בנוסף,  .9

 בתיק דנא,"(. ההליך ננקט על ידי בעל התפקיד מתוקף תפקידו ישאל הקטנה" )אמלט( בע"מ )להלן:

ובכלל זה בנכסיה. חברת האם הינה  קופת ההסדרוהוא בעל הסמכות היחיד לפעול בשמה של מאחר 

ברוב  (בהתאם לתדפיס רשם החברות) ומחזיקה בישאל הקטנהבעלת המניות העיקרית ובעלת השליטה 

כאשר יתר מניותיה מוחזקות על ידי החברה לנאמנות  ,ל הקטנהישא( הון המניות המונפק של 85.71%)

לחברת האם, הינו בעל הסמכות  בעל התפקידשל כלל בע"מ אשר הינה 'מחוסלת מרצון'. בנסיבות אלו, 

 לרבות לפירוקה וחיסולה.  ישאל הקטנההיחיד לפעול בקשר עם 

יתן אורנשטיין( על מתן צו פירוק אביב )כב' הנשיא א-הורה בית המשפט המחוזי בתל 26.3.2017יום ב .10

 .ה, וכן על מינויו של עו"ד גיא גיסין כמנהל המיוחד שללישאל הקטנה

 
 .בתיק דנא 51ראה בקשה מס'  1
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לגביית כספים שהופקדו  ,במסגרת הליכי הפירוק של ישאל הקטנה פעל בעל התפקיד, בין היתר .11

 וסגירתבחשבונות ישאל הקטנה; קבלה, בדיקה והכרעה בתביעות החוב ותשלום דיבידנד פירוק; טיפול 

. לאחר תשלום דיבידנד הפירוק לנושי ישאל 2ופעולות הכרחיות נוספות לצורך חיסול החברה תיקי המס

, באישורו אלף ₪ 127-כהקטנה נותרו בקופת הפירוק כספים אשר הועלו לקופת הסדר הנושים בסך של 

 .של בית המשפט הנכבד במסגרת תיק הפירוק של ישאל הקטנה

קופת  לנושי שישיהצטברו בקופת הסדר הנושים סכומים מספיקים לביצוע חלוקת דיבידנד בהתאם,  .12

 . ולתשלום שכר טרחת בעל התפקיד ההסדר

 באופן הבא: 9.5.2בסעיף בהתאם להסדר הנושים שאושר לחברה נקבע שכר טרחתו של בעל התפקיד  .13

 

 , מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק לבעל התפקיד שכר טרחההוראות הסדר הנושיםל בהתאם .14

 כדלקמן:

₪ שהתקבל כתוצאה מהליך  127,690סך של הבגין  הנושים, להסדר 9.5.2.3סעיף להתאם ב .14.1

ישאל הקטנה והעברת הכספים שנותרו בקופת הפירוק  פירוקלהמשפטי שניהל בעל התפקיד 

 17.5%מבוקש שכר טרחה בשיעור  - לקופת הסדר הנושיםלאחר חלוקת דיבידנד לנושיה, שלה 

 .₪ 22,346ובסך הכל 

 
 .201923.1.אישור בדבר חיסול החברה התקבל בידי בעל התפקיד ביום  2
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כה משחרור חלקי של הפקדון סך מצטבר של התקבל עד , הנושים להסדר 9.5.2.2בהתאם לסעיף  .14.2

בגין ( 71)במסגרת בקשה מס'  ₪ 12,931בגינו נגבה שכ"ט בגובה  3,₪ )בשלוש מנות( 2,525,194

 ממנה. ₪2% והמהווים  646,580שהתקבלה על סך של בלבד המנה הראשונה 

מבוקש  ,₪ 1,878,574של מצטבר סך משחרור הפקדון בשתי המנות הנוספות שהתקבלו בגין  .14.3

  , כדלקמן:א לתקנות החברות8לסעיף להסדר הנושים ו 9.5.2.2בהתאם לסעיף שכר טרחה 

₪ בניכוי המנה הראשונה כמפורט לעיל, בגינה  ₪2,000,000 ) 1,353,420בגין הסך של  14.3.1

 להסדר 9.5.2.2בהתאם לסעיף  ,₪ 27,068שהינם  2%ר טרחה( מבוקש כנגבה ש כבר

 ; הנושים

₪(  2,525,174סך הכספים שהתקבל עד כה משחרור הפקדון )]₪  525,174בגין הסך של  14.3.2

₪([  2,000,000שנקבעה בנוסחת שכר הטרחה בהסדר הנושים )הראשונה  בניכוי התקרה

 .₪ 515,75שהינם  -4א לתקנות החברות8לסעיף , בהתאם 3%מבוקש 

 .₪ 65,170בסך הכל מבוקש בבקשה זו שכר טרחה בגובה 

₪  על פי סעיף  130.86החזר הוצאות ממשיות של בעל התפקיד בסך של כן מבוקש מבית המשפט הנכבד  .15

 –לפקודת פשיטת הרגל )נוסח חדש(, תש"מ  78וסעיף  1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג  354

1980 

ישולמו לבעל התפקיד מתוך קופת הסדר הנושים בתוספת  שכר טרחת בעל התפקיד והחזר הוצאותיו .16

  מע"מ כחוק.

הוא כי מסר , אשר הבקשה הועברה לעיונו של הנאמן למחזיקי אגרות החובלמען הסדר הטוב יצוין, כי  .17

יעביר בעל התפקיד העתק הבקשה  ,לבית המשפט הנכבד הבקשה דנא עם הגשתכמו כן,  ;איננו מתנגד לה

 לב"כ כונס הנכסים הרשמי.ל שידרש ככעל נספחיה וכן תחשיב 

כאמור בד בבד עם בקשה זו מוגשת על ידי בעל התפקיד בקשה לחלוקת דיבידנד ביניים שישי לנושי  .18

אלף ₪  958-מנה בסך של כחרור ש. חלוקה זו מתאפשרת כאמור לאור ₪ 1,070,000בסך של  החברה

 .לפירוקה בבנק לאומי רמתוך פיקדון שהפקידה החברה עוב

 אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כמבוקש ברישא בקשה זו. .19

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .20

 

 

  

 
 

 2019דצמבר  15היום, 

 
)בגינו לא נגבה שכר טרחה על ידי בעל  ₪9.7.2018 התקבל ביום  920,374סך של ; ₪29.6.2017 התקבל ביום  646,580סך של  3

 .₪12.11.2019 התקבל ביום  958,220התפקיד(; וסך של 
ראה הבקשה לחלוקת דיבידנד ביניים שישי לנושי החברה המוגשת בד בבד  - 16% -היות וכיום עומד שיעור ההחזר לנושים על כ 4

 עם בקשה זו.

________________ 
 , עו"דגיא גיסין

 בעל התפקיד
 גיסין ושות', עורכי דין



 1נספח 





































בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 47232-11-12 אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
יום ראשון 15 דצמבר 2019 'ואח' נ' ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 74

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 15/12/2019 בשעה (بالساعة) 15:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): בקשה אחרת/הודעה בענייני
פש"ר/פר"ק בקשה של משיב 5 בקשה למתן הוראות בעניין תשלום שכט ביניים לבעל התפקיד

בתיק (بقضیة) פר"ק 47232-11-12 אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ ואח' נ' ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 74 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب علیك أن تذُكر رقم الطلب.

  


