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 2022.171.תאריך חתימת המסמך: 

 9280-10-17פר"ק                                                                          בבית המשפט המחוזי
 בקשה מס'____

 עבודי-בפני כב' השופטת א. לושי                                                  יפו-אביב-בתל
 

 
 ;החוק                                                    1999 –החברות, התשנ"ט חוק   :בעניין

 
 ;הפקודה                                                            1983 –פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג   :ובעניין

 
                                                  ;החברה         752003656 ח.צ. )בהסדר נושים( ביונד טיים אחזקות בע"מ :ובעניין

                                                                                                                                                                         
 של החברה נאמנים לביצוע הסדר הנושיםה - גיסין ועו"ד אביחי ורדיעו"ד גיא   :ובעניין

 עידן דנינו ו/או אח' "ד ע"י ב"כ עובעצמם ו  
 ממשרד גיסין ושות', עורכי דין 

 6971054, תל אביב (B)38מרח' הברזל 
 03-7467700; פקס': 03-7467777טלפון: 

   
 עוז סולומון ו/או אח' ע"י ב"כ עוה"ד ו

 ושות' נ. ורדיממשרד אביחי 
 , רמת גן2מדרך בן גוריון 

 ;הנאמנים      7526888-03; פקס: 7526633-03טלפון: 
                            

 הממונה על חדלות פירעון  :ובעניין
 ע"י ב"כ עוה"ד מיקי ויינגרטן  

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

 

 ובקשה למתן הוראות עדכוןדו"ח 
 (מובטחים הבלתילנושים שני חלוקת דיבידנד )

מתכבדים בזאת עוה"ד גיא גיסין ואביחי  ,(42)בבקשה מס'  23.2.2021בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

לביצוע הסדר נושים לחברת ביונד טיים אחזקות בע"מ )בהסדר נושים( )להלן ובהתאמה:  ורדי, הנאמנים

בדבר חלוקת דיבידנד  ובקשה למתן הוראות עדכון"(, להגיש לבית המשפט הנכבד דו"ח החברה" -" והנאמנים"

 .נוסף לנושים

לנושי החברה בידנד בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו ולאשר לנאמנים לבצע חלוקה של די

הוחזקו על ידי הנאמנים בקופת ההסדר  ,42מס' כאמור בבקשה ש, ש"ח 058,466 שלעל סך הבלתי מובטחים 

)להלן:  42088-10-20בתיק פש''ר הוגש על ידי ד.שחם ניהול השקעות בע"מ שעל הכרעת חוב  ערעורה להבטחת

 . 1.20212.27מיום החלטת בית המשפט הנכבד ב אשר נמחקו "(,ד.שחם" -" והערעור"

 : והבקשה פרטי הדו"ח וואל

 כללירקע  .א

ועו"ד אביחי ורדי כממונים של עו"ד גיא גיסין  יםהורה בית המשפט הנכבד על מינוי ,6.11.2017ביום כזכור,  .1

  .לצורך איתור ופיקוח על הליך של מכירת נכסי החברה לחברה
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)בדרך של מכירת  הורה בית המשפט הנכבד על מינויום כנאמנים לביצוע הסדר נושים לחברה ,16.4.2018ביום  .2

, והורה את הוצאת הסדר הנושים אל הפועלבית המשפט , אישר 10.6.2018יום ; ובהשלד הבורסאי של החברה(

כמנהלים  בע"מ(, ועל מינוי הנאמנים 21גם על מתן צו פירוק כנגד חברת הבת של החברה )טריטק תעשיות 

 .(17746-04-18 מיוחדים לחברת הבת )פר"ק

 .והשלמתו הסדר הנשים ביצועדוח עדכן בדבר בית המשפט הנכבד ל הגישו הנאמנים, 2.2.2020ביום  .3

הנאמנים בתביעות בהתאם להכרעות  המשפט הנכבד,כפי שפורט בהרחבה בדיווחים הקודמים שהוגשו לבית  .4

לא כולל החוב הנדחה )רגיל  בדיןש"ח  123,655,2החוב של הנושים, מצבת החובות אשר אושרה עמדה על סך של 

 . 1של בעל השליטה(

  של החברה הבלתי מובטחים םלנושיהראשון שחולק דיבידנד ה .ב

בסך  (42)בקשה מס'  דנדדיבי, הגישו הנאמנים לבית המשפט הנכבד דוח עדכון ובקשה לחלוקת 22.2.2021ביום  .5

 הגשת בקשת החלוקהש"ח אשר היו מצויים בקופת הנאמנים במועד  1,526,319מתוך סך של  ,ש"ח 810,261של 

ש"ח הוחזקו לצורך הבטחת חלקו של שחם בחלוקה ככל והערעור יתקבל וסך נוסף של  466,058)כאשר סך של 

 .(ש"ח לצורך הוצאות 250,000

, ביצעו הנאמנים חלוקה של דיבידנד ראשון 23.2.2021מיום בהחלטה משפט הנכבד בית האישור בהתאם ל .6

 ."(דנד הראשוןיהדיב"כאמור )להלן  ש"ח 810,261לנושים הבלתי מובטחים של החברה, בסך של 

 בדבר מחיקת הערעור שהוגש על ידי ד. שחםעדכון  .ג

, על הכרעת חוב הנאמנים אשר דחתה את תביעת החוב 42בדוחות הקודמים ובמסגרת בקשה מס' כפי שדווח   .7

 (.42088-10-20תיק פש''ר "(, הוגש ערעור )שחםד.שחם ניהול השקעות בע"מ )"של 

 "(.  ההחלטה על מחיקת הערעור, הורה בית המשפט על מחיקת הערעור )להלן: "27.12.2021ה מיום בהחלט .8

 אשר אישורה מבוקש במסגרת בקשה זו  -שני   חלוקת דיבידנד .ד

(, בקופת הנאמנים הוחזק סך של 42הראשון )בקשה מס'  דנדדיביהבקשה לחלוקת ה כפי שפורט במסגרת .9

 ש"ח לצורך הבטחת חלקו של שחם בחלוקת הדיבידנד הראשון ככל והערעור שהוגש על ידו יתקבל. 466,058

ערעור או בקשה משהורה בית המשפט הנכבד על מחיקת הערעור כאמור, ובשים לב לכך שלא הוגש על ידי שחם  .10

עוד כל מניעה לחלק לנושים אין ברי כי על מחיקת ערעור, הודעה כלשהי בקשר עם ההחלטה לעיכוב ביצוע או 

 לצורך הבטחת חלקו של שחם כאמור.את הסכום שהוחזק גם 

ית המשפט הנכבד לאשר לנאמנים לחלק לנושים הבלתי מובטחים של החברה דיבידנד מתבקש באשר על כן,  .11

 ."(הדיבידנד השניש"ח )להלן: " 466,058בסך כולל של שני 

 

 

                                                           
  .8.9.2020ובדיווח מיום  כפורט בהרחבה בהכרעת החוב –נדחה דין החוב אושר במעמד  ,בחברהבעל שליטה של מר דג'לדטי  היותולאור  1
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סכום החוב העדכני לנושים ואת הסכום שישולם להם במסגרת חלוקת הדיבידנד להלן טבלה המפרטת את  .12

 :השני 

ש"ח לצורך  250,000הדיבידנד השני יוותרו בקופת הנאמנים סך של שלמות התמונה, לאחר חלוקת למען  .13

על כפי שצוין  ,(בהתאם לתוצאות הבדיקה והחקירה הוצאות והליכים שונים שיינקטו )ככל שיינקטו תהבטח

  ואושר על ידי בית המשפט הנכבד בהחלטה במסגרתה. 42במסגרת בקשה מס' ידי הנאמנים 

, יפעלו הנאמנים לחלקם הנאמנים לא יינקטו הליכיםבסופו של דבר ככל שכי ביחס לסכום זה מובהר מן הסתם  .14

  .לנושים ויעתרו לבית המשפט הנכבד בבקשה מתאימה

  .כמפורט מטה ,ינגרטן"ד מיקי ועו -ב"כ הממונה על חדלות פירעון  בהסכמת מוגשים ,דוח עדכון ובקשה זו .15

 

__________________   __________________ 
 ו"דגיא גיסין, ע

 גיסין ושות', עורכי דין
 אביחי ורדי, עו"ד  

 אביחי נ. ורדי ושות'
 הנאמנים לביצוע הסדר נושים 

 של ביונד טיים השקעות בע"מ )בהסדר נושים(
 
 
  

 נוכח סיום הליך הערעור והעדר צורך בשמירת כספים אלו להבטחתו. ,ב"כ הממונה מסכימה לבקשה

 
 

 מיקי וינגרטן, עו"ד
 ב"כ הממונה על הליכי 

 חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 

 שם הנושה
הסכום החוב 

 שאושר 
 רגיל()דין 

הסכום החוב 
 העדכני

 -לאחר הדיבידנד ה
1 

 אחוז נשייה מתוך סך 
 החוב המאושר

סכום לחלוקה 
 2 -בדיבידנד ה

 ₪20,441 4.39% 80,913 ₪ 116,450  ₪ אסף סיני
 33,657 ₪ 7.22% 133,230 ₪ 191,745 ₪ אריה גורוביץ'

 50,979 ₪ 10.94% 201,796  ₪ 290,424 ₪ בלטר גוט אלוני ושות'
 2,670 ₪ 0.57% 10,568 ₪ 15,210 ₪ גאולה בונפיל
 96,542 ₪ 20.71% 382,157 ₪ 550,000 ₪ גדי אלמליח 

דולומיט אחזקות 
 79,341 ₪ 17.02% 314,068 ₪ 452,006 ₪ בע"מ 

דרך הים השקעות 
 33,262 ₪ 7.14% ₪131,664 189,490 ₪ בע"מ

 ₪6,135 1.32% 24,286 ₪ 34,952 ₪ הבורסה לניירות ערך
חברה לרישומים 

 5,134 ₪ 1.10% 20,324 ₪ 29,250 ₪ מזרחי טפחות
 4,514 ₪ 0.97% 17,868 ₪ 25,716 ₪ יאיר לניר 

 10,668 ₪ 2.29% 42,227 ₪ 60,773 ₪ מיכאל הרצברג 
 21,059 ₪ 4.52% 83,361 ₪ 119,973 ₪ נועה כהן 

 -   - ניסים דג'לדטי )נדחה(
 6,865 ₪ 1.47% 27,176 ₪ 39,112  ₪ כלל ביטוח

 1,087  ₪ 0.23% 4,301 ₪ 6,190 ₪ פלתורס ביטוח
 54,273 ₪ 11.65% 214,836 ₪ 309,192 ₪ שגיא בן ישי 

 39,431 ₪ 8.46% 156,087 ₪ 224,640 ₪ שטראוס לזר ושות' 
 466,058   ₪ 100% 1,844,862 ₪ 2,655,123 ₪ סה"כ 



 

זמן ביצוע הפעולה: 17/01/2022 14:15
מספר תיק: 9280-10-17
סוג בקשה: הגשת דו"ח

מספר אסמכתא למעקב: 9640266
 
 

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.


