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 38585-11-12פר"ק                        בית המשפט המחוזי 
 14-08-18018פר"ק                         יפו- תל אביבב

 __בקשה מס'                             
 חגי ברנר   הנשיא השופטס.    כב'בפני                                 

  ;1999-החברות, התשנ"טחוק   :בעניין

                 2002  -תקנות החברות )בקשה לפשרה או הסדר(, התשס"ב   

 ;חברהה           075952004 ח.צ. ,)בהסדר נושים( סאני אלקטרוניקה בע"מ  :ובעניין

 החברה  הנאמן להסדר נושים של –"ד גיא גיסין עו : ובעניין

 ואח'  קטי ברונשטייןשפירא ו/-לוגסיגל  כ עוה"דב" ע"י
   ממשרד גיסין ושות', עורכי דין

 69710, תל אביב  38Bמרח' הברזל  
 ; בעל התפקיד                          7467700-03; פקס: 7467777-03טלפון: 

                

 כונס הנכסים הרשמי   :ובעניין

 61090, תל אביב 2מרח' השלושה  

 ;כונס הנכסים הרשמי                   6462502-02; פקס:  6899695-03טלפון:  

 בקשה למתן הוראות דוח עדכון ו 

 החברה(  של  מובטחים  הבלתי םלנושי  ההסדר בקופת הכספים יתרת  חלוקת )בעניין 

לביצוע הסדר בעל התפקיד, הנאמן    - בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולאשר לעו"ד גיא גיסין  

 כדלקמן: לפעול  "(,החברה"- " ובעל התפקיד הנושים לחברת סאני אלקטרוניקה בע"מ )להלן ובהתאמה: "

  לבצע חלוקה של יתרת הכספים המצויה בקופת ההסדר לנושיה הבלתי מובטחים של החברה בסך כולל של  (א)

1,397,898   .₪ 

ולהורות (ב) לסעיף    לאשר  כי    366בהתאם  החברות,  החברלפקודת  התפקידבידי    המוחזקים  המסמכי    בעל 

 ולאחר מועד זה יבוערו.   31.12.2028יאוכסנו בארכיב חיצוני עד ליום 

, המצורף  ₪  10,156על החזר הוצאות בעל התפקיד בסך של    להורות  -להסדר הנושים    11.2לסעיף    בהתאם (ג)

   .להלן 1 כנספח

 : ונימוקי הבקשה הדוח פרטי ואלו

כנאמן   הח"מומינויו של  לחברה נושים הסדר אישור בדבר הנכבד המשפט בית של דינו  פסק ניתן 4.5.2015 ביום .1

)  .לביצועו זכויות התביעה של החברה    הומחו(  9.13-9.18  סעיפיםבמסגרת הסדר הנושים  כלל  לקופת ההסדר 

 . ונושיה

 .  להלן 2  כנספחמצורף  ,(נספחיו)ללא  על ידי בית המשפט הנכבדשאושר העתק הסדר הנושים  •

במסגרתו, ולאחר שקיבל את עמדת כונס הנכסים    ח"מבהתאם להוראות הסדר הנושים ולסמכויות שהוענקו ל  .2

זה נכבד  משפט  בית  של  אישורו  ואת  ביום12.3.2017ביום    הרשמי  התפקיד   14.3.2017  ,  בעל  ידי  על    הוגשה 

)כב' השופט חאלד כבוב(  מחלקה הכלכלית בל   , כנגד הדירקטורים, נושאי המשרהתביעה  בית המשפט הנכבד 

, בקשר עם התנהלותם ואחריותם לנזקים שנגרמו לחברה ולסיכויי  וחברת הביטוח  יועציה המשפטיים של החברה
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 . "(התביעה להלן: "; 29502-03-17ת"א ) םהנושים להיפרע ממנה את חוב

  כי הם הגיעו להסכמה לדחיית התביעה אשר דן בתיק התביעה,  ים לבית המשפט  הודיעו הצדד  27.6.2019ביום   .3

 . ללא צו להוצאות

.  ת משפט₪ בגין אגר  693,464ן סך של  וכ ,₪  450,000לקופת ההסדר הערובה שהופקדה בסך של    והושב עקב כך,   .4

 1.למממנים ₪   550,000בעל התפקיד סך של  השיבכמו כן, 

על דרך של    מיליון ₪ )שהתקבלו מסאני.קום  1.5העמידה החברה סך של    הסדר הנושיםבמסגרת אישור  כזכור,   .5

בעלים הלוואת  המשפטיים  החזר  ההליכים  ניהול  לטובת  ל(,  שהומחו  התביעה  לזכויות  התפקיד בהתאם    בעל 

התביעות)" מימון  הנושים(.סכום  בהסדר  כהגדרתו  נקבע  "  הנושים  9.15בסעיף    עוד  שלהסדר  ככל  כי  בעל  , 

יחולק סכום זה בין    ישנים ממועד ביצוע ההסדר, אז  4לא יעשה שימוש בסכום מימון התביעות בתוך  קיד  התפ

 נושי קופת ההסדר.  

נוספים  לא צפויים להתקבל בקופת הסדר הנושים תקבולים    ,בשים לב למיצוי הליך התביעה שנוהל כאמור לעיל .6

בעל  תר  ו. במסגרת בקשה זו, ע ת הסדר הנושיםבקופ₪ המצוי    1,418,215סך של  מעבר ל,  הכלשהם לטובת נושי 

בפועל שהוצאו  בניכוי הוצאות    ,לנושי ההסדר, בהתאם להוראות הסדר הנושים  הסכום הנ"ל  לחלוקתהתפקיד  

כמפורט  הכל  ,  עלויות סיום ההליכים בתיק זה  מימוןובניכוי עתודה קטנה לצורך    בעל התפקיד  ו של משרד על ידי  

 .  להלן

 החברה של  יםהמובטח ותים ופירעון מלוא החובהשלמת הסדר הנוש  .א

להסדר הנושים, חובות החברה על פי תביעות החוב שהוגשו לבעל התפקיד עובר לאישורו של    7כמפורט בסעיף   .7

מיליון ₪ )קרן,   273 -כ סך של –לא ידועים; )ב( נושים מובטחים   –ההסדר היו כדלקמן: )א( נושים בדין קדימה 

(; )ג( ג'-רה ולא שולמה ובגין יתרת הוצאות הנאמן לאגרות החוב הקיימות מסדרות א'לרבות בגין ריבית שנצב

מיליון ₪ )לא כולל תביעת החוב של בעל המניות של סקיילקס אשר ניהל    9  -כסך של    – נושים בלתי מובטחים  

 (., כמפורט להלןתביעה נגזרת כנגדה

סדרת אגרות  ג'(  - במסגרת הסדר הנושים, הונפקה לנושים המובטחים )מחזיקי אגרות החוב הקיימות מסדרות א' .8

אגרות החוב הקודמות מסדרה  כאשר    ,מיליון ₪  75חוב חדשה )סדרה ד'( בגין חלק מחוב החברה כלפיהם בסך של  

   .להסדר הנושים(  8.2)ראה סעיף  ג' נמחקו-א'

מיליון ₪ מתוך החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב הקיימות מסדרות    20וב בסך של  כמו כן, החברה הופטרה מח  .9

  8.5)ראה סעיף   מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לנ"ל 100%אשר הומר להון מניות כנגד הקצאת   ,ג'-א'

 להסדר הנושים(. 

ל החברה תעמוד על סך  להסדר הנושים, כי יתרת החוב כלפי הנושים המובטחים ש  8.3עוד נקבע במסגרת סעיף   .10

אשר יהיו במעמד של חוב בלתי מובטח ויצטרפו ליתר הנשייה הבלתי מובטחת של קופת הסדר    ,מיליון ₪  180של  

 הנושים כמפורט לעיל. 

מיידי .11 בדו"ח  ביום    כאמור  לציבור  החברה  לטובת  ,  26.8.2015שפרסמה  חלקי  מוקדם  פידיון  ביצעה  החברה 

₪. בהמשך, בדיווח מיידי שפרסמה החברה לציבור ביום    50,916,571ך של  בס  (סדרה ד')מחזיקי אגרות החוב  

של יתרת אגרות החוב בסדרה ד' בסך   מלא, דיווחה החברה על אישור הדירקטוריון לפידיון מוקדם 15.11.2015

 ₪. בכך למעשה הושלם הסדר הנושים בכל הנוגע לנושים המובטחים של החברה.   24,482,720של 

 
 (.60)בקשה חסויה מס' בבקשת בעל התפקיד להתקשר בהסכם מימון  29.11.2017ראה החלטת בית המשפט הנכבד מיום  1
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 של החברה המאושרת   –לתי מובטחת מצבת הנשייה הב .ב

בהתאם לתביעות החוב שהוגשו לידי בעל    )חובות מובטחים ולא מובטחים(  של החברה  הנטענתמצבת הנשייה   .12

 , כמפורט להלן: ₪  389,898,967של  כולל על סך ה, עמדהתפקיד

 

  180כלפיהם עומדת על סך של  כאמור לעיל, נוכח פירעון החוב המובטח כלפי מחזיקי אגרות החוב, יתרת החוב   .13

עמד זה,  באופן  הנושים.  בהסדר  כקבוע   ₪ של    (הנטענת)  מובטחת  הבלתי   הנשייה   מצבת  המיליון  סך  על 

288,996,623 ₪. 

ת החוב הבלתי מובטחות לצורך חלוקת יתרת הכספים המצויה בקופת  להכריע בתביעואפוא  בעל התפקיד פעל   .14

והסכומים שמבוקש לחלקם במסגרת    ,החברה  של המאושרת  – ההסדר. להלן מצבת הנשייה הבלתי מובטחת  

 : ₪ 1,397,898 שלכולל בסך  בקשה זו

 

של סקיילקס .15 התפקיד  בעל  המותנית שהגיש  כי תביעת החוב  בע"מ    יוזכר,  "קורפוריישן  "(, סקיילקס )להלן: 

מקורה בבקשה לאישור תובענה נגזרת שהגיש התובע יובל זומר בגין חלוקת דיבידנד אסורה שאירעה, לטענתו,  

שנת   כ   2010במהלך  של  כולל  של    250  -בהיקף  סך  שמתוכם   ,₪ כבעלת    99,877,289מיליון  לחברה  חולקו   ₪

סכום שנתבעשם הנושה

          18,900.00₪אקסלנס נשואה 

          64,530.00₪אתי לבני

          64,530.00₪שמעון הייבלום

         303,490.00₪רם דבירי

         202,035.00₪יעקב ויזל

         266,902.00₪יחיאל פיינגולד

      1,249,000.00₪אילן בן דב

      2,011,405.00₪מפעלים פטרוכימיים

          25,458.00₪משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

         160,265.00₪שקל ושות' עורכי דין

      4,587,470.00₪יוסי אברהם ושות' משרד עורכי דין

         156,480.00₪חברת מידרוג

            8,869.00₪חברת מילים

    99,877,289.00₪סקיילקס קורפוריישן באמצעות בעל התפקיד עו"ד אופיר נאור

רזניק פז נבו נאמנויות 2007 בע"מ- הנאמן למחזיקי אגרות 

החוב סדרה א'
148,149,029.00₪  

רזניק פז נבו נאמנויות 2007 בע"מ- הנאמן למחזיקי אגרות 

החוב סדרה ב'
33,581,678.00₪    

רזניק פז נבו נאמנויות 2007 בע"מ- הנאמן למחזיקי אגרות 

החובסדרה ג'
99,171,637.00₪    

  389,898,967.00₪סה"כ
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 כב' השופטת רות רונן((.בבית המשפט הנכבד ) 41261-11-12השליטה בסקיילקס )תנ"ג  

  . לאחר מכן,₪  99,877,289מר זומר לבעל התפקיד תביעת חוב מותנית על הסך של  עובר לאישור ההסדר, הגיש   .16

  47)ראה בקשה מס'    9.9.2015בעל התפקיד הגיש ביחד עם מר זומר בקשה מוסכמת לבית המשפט הנכבד ביום  

  שתוכרע  כי תביעת החוב המותנית תוקפא עד לאחר(, במסגרתה הוסכם  "47'  מס  בקשה; להלן: "בתיק דנא

 הנגזרת. ה תביעהלאישור  תובקש

בהמשך, לאור מינויו של בעל תפקיד לסקיילקס )עוה"ד אופיר נאור(, הוסכם כי בעל התפקיד של סקיילקס יכנס   .17

  דשה ח  תימחק. בעל התפקיד של סקיילקס הגיש תביעה  האחרוןוכי בקשת האישור שהגיש    מר זומרבנעליו של  

₪ )ת.א.    250,000,000נגד בעלי השליטה, דירקטורים ונושאי משרה, מעריכת השווי וחברת הביטוח על סך של  

בבית המשפט הנכבד, לפני כב' השופט חאלד כבוב(, וכן הגיש לבית המשפט הנכבד בקשה להארכת    48631-06-17

 א(.  בתיק דנ 57מועד להגשת תביעות חוב כנגד קופת ההסדר )ראה בקשה מס' 

בסופו של יום, הגיעו בעל התפקיד של החברה ובעל התפקיד של סקיילקס להסכמה לאמץ את הצעת בית המשפט   .18

מיום   בהחלטתו  התפקיד  16.11.2017הנכבד  בעל  ידי  על  )מותנית(  חוב  תביעת  להגשת  המועד  יוארך  לפיה   ,

יעמוד על סכום תביעת החוב שהגיש במקור  התובע הנגזר, על סך של    לסקיילקס, אלא שסכום תביעת החוב 

₪ ולא על מלוא סכום התביעה שהגיש בעל התפקיד של סקיילקס כאמור לעיל. הסכמה זו אושרה    99,877,289

כי    .20.11.2017בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום   מראש הוסכם כי בעל התפקיד של סקיילקס יהיה  יודגש, 

התביעה זכויות  "מפירות  היחסי  חלקו  בגובה  להיפרע  התביעה  זכאי  דחיית  לאור  הנושים.  הסדר  קופת  של   "

 לעיל, לא התקבלו פירות כאמור.   3כאמור בסעיף 

'  השוניתן פסק דין בידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב )כב'    22.3.2021  ביוםכך או כך,   .19

  על. אשר  סקיילקסשל    התפקידשל בעל    התביעה   את  הדוחה   "(הדין"פסק    )להלן:  ,48631-06-17.א.  בתכבוב(  

תביעת  כ  סקיילקסהתפקיד של    בעל   ייד המותנית שהוגשה על    לראות בתביעת החוב  ניתןמכך, כן וכפועל יוצא  

 .  חוב שנדחתה

הוגש ערעור על פסק הדין לבית    27.5.2021ביום  מעיון במערכת נט המשפט עולה שכי    ,למען שלמות התמונה יצוין .20

"(. בהתאם להחלטה מיום  הערעור"  סקיילקס קורפוריישן נ' אילן בן דוב( )להלן:  3732/21המשפט העליון )ע"א  

 . 23.6.2022הדיון בערעור נקבע ליום  ,17.6.2021

לעיל, אין בכך כדי לשנות לעניין חלוקת הכספים המבוקשת כאן. מראש   18לעמדת בעל התפקיד, כאמור בסעיף  .21

" של קופת  התביעה  זכויות  מפירותיהיה זכאי להיפרע בגובה חלקו היחסי "הוסכם כי בעל התפקיד של סקיילקס  

היתרה המצויה  מקור    לעיל, לא התקבלו פירות כאמור.  3הסדר הנושים. לאור דחיית התביעה כאמור בסעיף  

  בעל  שניהל   התביעה  מימון  לטובת  החברה   ידי על    דובכספים שהועמ  , אשר חלוקתה מתבקשת,בקופת ההסדר

  שלהמוכרים    מובטחים  הבלתי   הנושים  הם(  ההסדר  להוראות)בהתאם    לקבלה  הזכאיםמשכך  ו,  התפקיד

   .החברה

  ומר   התפקיד בעל  שהגישו( דנן  בתיק  47'  מס)בקשה    המשותפת לבקשה 2  סעיף   במסגרת  ביטוי  קיבל  אף  זה  עניין .22

,  לעיל  כאמור  זה  נכבד  משפט  בית  ידי  על  אושרה  ואשר(,  בנעליו  נכנס  סקיילקס  של  התפקיד  בעל)אשר    זומר

 : כדלקמן
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לנושי החברה בלתי מובטחים .ג בעל    בקשה לאישור לחלוקת יתרת הכספים בקופת ההסדר  ולהחזר הוצאות 

 התפקיד

לעיל, .23 האמור  שלא    לאור  דנא,  ושעה  בתיק  נוספים  הליכים  הנכבד  צפויים  המשפט  לבעל  יתבקש  בית  לאשר 

 . לעיל  14בסעיף    ט כמפור,  ₪   1,397,898כולל של  סך  בחים של החברה  לנושיה הבלתי מובט התפקיד לבצע חלוקה  

הוצאות ממשיות שהוצאו  להסדר הנושים, יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר החזר   11.2בנוסף ובהתאם לסעיף  .24

)אסמכתא בגין הוצאות  ₪    10,156בסך כולל של    על ידי בעל התפקיד החל ממועד מינויו ועד למועד הגשת בקשה זו 

 .  לדו"ח כמפורט לעיל(  1בעל התפקיד צורפה כנספח  

את בעל התפקיד לצורך    ישמשאשר    ₪  10,000-ככי בקופת ההסדר יוותר סך של    ,כמו כן ולמען הסדר הטוב יצוין .25

וכן לצורך מימון עלויות שוטפות עד    (,₪  5,700-כשל    בעלות)  31.12.2028אחסון מסמכי התיק בארכיב עד ליום  

המבוקשת    תשלום עמלות ניהול חשבון וסגירתו בעתיד הקרוב לאחר ביצוע החלוקהלסגירת התיק דנן, לרבות  

ום ההליכים תיוותר יתרה זניחה בקופת ההסדר, יפעל בעל  ככל שבסי  .וכן לצורך תשלום הוצאות בלתי צפויות

)כ   -התפקיד לחלקה למחזיקי האג"ח אשר מהווים את חלקה הארי של הנשייה הבלתי מובטחת של החברה 

96% .) 

 . להלן  3נספח כהעתק הצעת מחיר לאחסון כלל מסמכי התיק בארכיב, מצורף  •

לאחר ביצוע חלוקת יתרת הכספים בקופת ההסדר לנושים הבלתי מובטחים של החברה כמבוקש בבקשה דנן,   .26

 יעתור בעל התפקיד בבקשה לשחרורו מתפקיד ולסגירת חשבון הבנק של קופת ההסדר. 

 

  __________________ 

 גיא גיסין, עו"ד

 הנושים  הסדר לביצוע הנאמן -בעל התפקיד  
 "מבע  אלקטרוניקה סאני לחברת

 
 

                                                                            .2021 ביולי  20תל אביב, 
 

 
  



תוכן עניינים

עמ' שם הנספח מס' 

6 פירוט הוצאות בעל התפקיד 1

15 העתק הסדר הנושים שאושר על ידי בית המשפט הנכבד (ללא 
נספחיו)

2

50 העתק הצעת מחיר לאחסון כלל מסמכי התיק בארכיב 3
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נספח 3

העתק הצעת מחיר לאחסון כלל 
מסמכי התיק בארכיב

עמ' 50



טיוטה

13:18

55768
06/05/2021תארי

21769מפתח
עו"ד גיא גיסין בעל הסדר נושים של סאני אלקטרוניקה

הברזל 38 (בנין B) רמת החיל
תל אביב

לכבוד :

מס' :

2 'אסמ
:
:
:

:

 חשבונית עסקה

520040759.ע.

סה"כמחירכמותשם פריטקוד
12.0018.330219.96מיכלים חדשים מ- 25.1.21 עד 31.12.21 (11 חד')2101

12.005.00060.00הובלה סבלות וקליטה8
12.0020.000240.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.22 עד 31.12.22 
12.0020.000240.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.23 עד 31.12.23 
41.0020.000820.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.24 עד 31.12.24 
41.0020.000820.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.25 עד 31.12.25 
41.0020.000820.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.26 עד 31.12.26 
41.0020.000820.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.27 עד 31.12.27 
41.0020.000820.00גניזת מסמכים לשנה4
    מ-1.1.28 עד 31.12.28 
    סה"כ 41 מיכלים ללקוח 

4,859.96
0.00

"מע: 17.00
5,686.00סה"כ לתשלום:

0.13
4,859.83

826.17 %

חשבונית מס תשלח לאחר התשלום !  פטור מניכוי מס במקור
                                       למזרחי טפחות (20) סניף 418 חש' 172326         העברות בנקאיות : לבנק לאומי (10) סניף 968 חש' 633300/95

מדד
לחידוש

חגיתהופק ע"י :

סה"כ:
הנחה: %
סה"כ לפני מע"מ:

 שרותי גניזה מרכזיים (1995) בע"מ
 בית גנזים

512244468  עוסק
 מורשה

 טל. 1700-50-42-42, פקס
08-8692582

דרך מיכה 8  ת.ד 162 א.ת. יד בנימין  ד.נ עמק שורק  76812
 _________________________________________________________________________________________________________________________
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20.7.2021 אסמכתא
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זמן ביצוע הפעולה: 20/07/2021 15:08
מספר תיק: 38585-11-12

סוג בקשה: בקשה באמצעות המזכירות
מספר אסמכתא למעקב: 7456239

 
 

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.


