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 1 פרוטוקול

 2 

 3 לאחר שנשמעו דברי ביהמ"ש שלא לפרוטוקול ובהסכמת הצדדים:

 4 

 5העסקה הזאת ממומנת מרווחים שנועדים לחלוקה.  אותי מענין השאת התמורה. אם  עו"ד בנקל:

 6מדובר במימון וברווחים שראויים לחלוקה, הדעת נותנת שאפשר היה לממן את הרווחים קופת 

 7 הנושים היתה מאשרת את הדיבידנדים. 

 8ו, הם כונסי הנכסים באחת התגובות התייחסו לפער בין העסקה אצל כב' הנשיא לעסקה הז

 9התייחסו להנחת קורונה, בינתיים חולקו דיבידנדים באותה תקופה. אם זה המצב נתקדם עוד שלב 

 10 ונחלק עוד דיבידנדים. 

 11אותי מעניין רק דבר אחד, אותי מעניין שהחוב בקופת הפש"ר שמובטח באמצעות המניות האלה 

 12לכן אם היום מקבלים עוד  אחוז מכל החוב.  40זה סדר גודל של כמעט ₪, מיליון  150 -מיליארד ו

 13דיבידנדים ונשארים עם המניות ומוכרים אותם אחר כך אז מפחיתים מהחוב. לגבי חוו"ד מטעמנו 

 14ם חלקם קיבלנו לחאר שחתמתי על התחייבות לשמירה על סודיות, אין נלחמנו לקבל את החומרי

 15ים לחלוקה, זה אז קשה לי להתייחס לכל הפרטים. ברגע שיש רווחים ראויים לחלוקה הם ראוי

 16שחברי עו"ד אלכאווי אומר שזה לא מעשי, זה עניין של האם מישהו ירצה למנוע חלוקת רווחים אז 

 17יהיה דרך לטפל בזה. אומרים לנו שכל העסקה הזו מבוססת על רווחים ראויים לחלוקה. נקודה 

 18אומר דבר  שניה, הויתור על תביעות הוא קריטי ואני אסביר. אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אני

 19פשוט. לי זה לא חשוב מאיזה כיוון זה מגיע. אם כונסי הנכסים והבנק מתעקשים לקיים את העסקה 

 20הזו במחיר הזה כמו שביהמ"ש אמר שזה יכול להיות שזה זכותם, אבל זה יכול להיות במחיר נוסף. 

 21ונה חברתי מהכנ"ר חושב שההחלטה היא חלוטה, אני בכל הכבוד לא סבור כך. היא היתה נכ

 22בשעתה. העסקה לא בוצעה ומשמובאת עסקה חדשה היא צריכה להישקל מחדש. בפעם הקודמת 

 23לא דובר על ויתור על תביעות עד כמה שאני זוכר. למה חשוב הויתור על תביעות? משום שהתוצאה 

 24אם הבנק והכונסים מאמינים שזו העסק היחידה שניתן לבצע, אין לי בעיה ובלבד שינתן תג מחיר 

 25פי פקודת פשיטת הרגל. מעבר לזה משרוצה לוותר זכותו, השאלה על חשבון מי מוותר, האם אחר כל

 26על חשבון הבנק או על כלל הנושים. חברי מימין יגידו מה שהם רוצים. אני לא  ,על חשבון הכונסים

 27מייצג בעלי מניות, סכסוך בעלי מניות לא מעניין אותי. מעניין אותי איך אני מצמצם את המיליארד 

 28 ..מיליון, אם לא מאפשרים לי את הצמצום הזה על ידי השאת התמורה. 150 -וה

 29לגבי החוות דעת. התחייבתי שאני לא נכנס לפרטיה. אני אדבר מלמעלה. חוו"ד מצלמת את המצב 

 30הנוכחי באופן מסוים. היא לא לוקחת בחשבון בשום פנים ואופן את האלמנט שדיברנו עכשיו הויתור 

 31שרות שהתביעות נכנסות בידי כונסי נכסים או מועברים לקופת הנושים. יש על התביעות. יש אפ

 32אפשרות נוספת שהתביעות נמכרות לקונה והוא משתף את כונסי הנכסים וקופת פשיטת הרגל. 

 33בעסקה הקודמת היו שלושה הערכת שווי של כל אחד מבעלי המניות. כאשר עשו עסקה אחרת 
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 1מחיר שונים. לכן אני אומר יש לדברים האלה השלכה היו שלושה תגי מתברר שאין אמת אחת. 

 2ישירה, יש לנו ירידה כפולה במחיר. האם יכול להיות שהירידה במחיר תוטל ... אני חולק על 

 3ביהמ"ש, ביהמ"ש אומר אין כונסי נכסים מותר להם... אני אומר שלמי יוגש חשבון זה קופת פשיטת 

 4 הרגל. 

 5 ופת פשיטת הרגל, והאם ההשלכות אינן זניחות?לשאלת ביהמ"ש: מה ההשלכות של זה לק

 6 2.5הם שהחוב הוא כרגע בערך   אני משיב: החוב המצטבר כרגע ואני נותן נתונים לא מדויקים

 7לקופת הפש"ר. ₪ מיליארד  1.8לטענת עו"ד גולדבלט ב"כ החייב, החוב הנכון עומד על ₪. מיליארד 

 8אחוז לנושה הזה,  60 -לא. הקופה מורכבת מ מהקופה. אבל זה 7-8%זה אומר ₪ מיליון  150עוד 

 9שמסתכלים על יתר הנושים התועלת שלהם יותר מכפולה. כך צריך להסתכל על הדברים. אומרים 

 10מיליון אפשר לגמור את הויכוח בדקה. נסכים עכשיו שלצורך  400או  300 -חברי מזלזלים ב

 11ואני יושב ואין לי ₪ מיליון  400ההתחיבויות של קופת הפש"ר כלפיהם יחושב כאילו המחיר היה 

 12כדי להביא חוו"ד וללמוד את הנתונים, ימים ואני אגיש חוו"ד.  10יותר מה להגיד. אני מבקש 

 13ימים נביא חוו"ד אנחנו  10המשמעות שצריך לכפות על כונסים ועל הנתונים. לכן ביהמ"ש יתן לנו 

 14 בטוחים שאפשר להראות... אנחנו בשידור חוזר. 

 15שעות לעיין בחוות הדעת ולהתייעץ עם מעריך שווי ולהתייחס לשני היבטים גם הערכת  48אני אבקש 

 16 שווי באשר לקופת פשט"ר וגם לעניין הויתור על התביעות ניתן לזה תג מחיר ונתייחס לזה. 

 17 

 18אני רוצה בהמשך לדברי חברי עו"ד בנקל יש דבר אחד חשוב שביהמ"ש יכיר אותו. בעסקה  עו"ד דגן:

 19הקודמת הרכישה של המניות נעשתה עבור בני משפחת מוזס. החברה לא היתה הקונה, היה פה 

 20נהנה בני משפחת מוזס. בעסקה הנוכחית הקונה הוא החברה שהויתור על הטענות הוא בני משפחת 

 21שקלים עבור הפטור הזה, לכן זה גם נכס שאין מניעה להפריד אותו  0משולם פה  מוזס. לכן בהגדרה

 22 ולהוציא מהעסקה ושישרת את יתר הנושים. 

 23אנחנו מכירים את ההלכות, הנושא של זכויות תביעה זה נכס, אפשר להשתמש בו יש המון 

 24ה בעסקה הזו שלא משולם עליה אגר אפשרויות כלכליות שאפשר לעשות עם זכויות התביעה ומאחר

 25 לכן אין שום מניעה להפריד ושהיא תשמש כמקור כלכלי עבור כלל נושי תיק פשיטת הרגל. 

 26לגבי נושא ההתמחרות. כשבאים לביהמ"ש ואומרים שאי אפשר לעשות התמחרות.. נכון שלא 

 27שנים מנסים למכור לאותו גורם לא מנסים לצאת החוצה וחשוב מכך לא  4חייבים אבל במשך 

 28אני מדבר באופן כללי ותיכף אני אדבר ספציפי. באופן כללי בהליכי חדל"פ כדי דע. נותנים מי

 29שאנשים יבואו ויוכלו לנהל מו"מ רציני הם צריכים מידע. בשביל זה פותחים חדר מידע. יש חשש 

 30 מסודיות? מחתימים על ויתור סודיות. 

 31הצעה לגבי מניות פולן, זה עסקה  אני רוצה להפריד בין מניות פולן לבין מניות ידיעות. אנחנו הגשנו

 32כול העסקאות ישהקונה בה הוא גוף אחר, המחיר שונה ובעצם למעט האמירה של כונס הנכסים שכב

 33אנחנו בהצעה שלנו לא התנינו בויתור על זכויות התביעה. אנחנו חושבים שזכויות  מותנות...
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 1טה בידיעות וגרם להפסדים התביעה כנגד משפחת מוזס ובעיקר אירוע ההימורים שביצע בעל השלי

 2זה שווה המון כסף. הדבר הזה מחייב בדיקה. שלחנו ₪. מיליארד  1ולנזקים בהיקף של כמעט 

 3מכתבים לנציג של כונס הנכסים שבמשך שנתיים תקע סיכל, מנע כל אפשרות לבדיקת הטענות 

 4הגיש הכל  האלה כנגד בעל השליטה באופן בלתי מוסבר. אני לא יודע אם דיווח לביהמ"ש, הוא

 5באופן חסוי.  אני דיברתי כמציע. אני אמרתי שאני מוכן לרדת מהתנאי של ויתור תביעות, אני מראה 

 6שהויתור על התביעות יכול להיות שהוא שווה המון כסף. זה מחזיר אותנו חזרה להערה הראשונה 

 7יקה לגבי של ביהמ"ש כן התמחרות, לא התמחרות. ברגע שנציג כונס הנכסים מונע תהליך של בד

 8הדבר הזה במשך שנתיים אז אני חושב שחזקה על כונס הנכסים לבוא ולהסביר למה הוא עשה את 

 9זה ולבדוק האם יכול היה להיות נכס שאפשר לכמת אותו. עוד נקודה חשובה, בסופו של דבר באים 

 10שנים מנהלים מו"מ מול אותו  4לביהמ"ש מציגים לו עסקה שזו העסקה היחידה ולמעשה במשך 

 11גורם. אני אף פעם לא ראיתי כזו הרמוניה בין כונס הנכסים לבין בעל השליטה. זה דבר שנדלקות 

 12יש לה לא רק נורות אדומות אלא דגלים שחורים. לא בגלל שאני מדבר בשם משפ' יודקובסקי ו

 13הרבה טענות אני מדבר על תיק הכינוס. מה שהכונסים עושים בסוף יש לזה השלכה גם עלינו. בנוסף 

 14י אבקש מאחר שהצענו הצעה על המניות פולן שיש לה שלושה יתרונות מרכזיים, אחד המחיר, אנ

 15שנית אי ויתור אנחנו לא מתנים את העסקה בויתור על טענות משפחת מוזס, שלוש לנו לא תהיה 

 16בעיה אל מול התחרות. יש החלטה של הממונה, אסור להיות מעורבים בפעילות של בר ההפצה. 

 17קשה צריך אישור בכתב של הממונה ואם אין אישור או אישור בתנאים שילכו כשהגישו את הב

 18למנגנון הפוסק המכריע. עכשיו פתאום באים לביהמ"ש ואומרים לא צריך אישור. מה קרה בין 

 19כובעים  8לבין? ביהמ"ש ישים לב שעו"ד רובין וכונסי הנכסים בתשובה שלהם הם חובשים לפחות 

 20. כשבא כונס הנכסים ואומר משפט דירקטוריון פולן לא יאשר את כשהם עונים את התשובה שלהם

 21יודקובסקי לכן אין טעם בהצעה. מאיפה הוא יודע? הוא יושב בדירקטוריון פולן? אותו דבר הוא 

 22זה שזור לאורך התגובה שלו. הוא מדבר בשם אנשים שלא שאומר לגבי ידיעות. ביהמ"ש ישים לב 

 23נמצאים באולם, הוא מדבר בשמם. זה בעיני לא תקין. אני מדבר בהקשר של הטענות שלנו, לגבי 

 24ההיתכנות של ההצעה מבחינת ויתור על הטענות וכו', בהקשר הזה כונסי הנכסים מדברים בשם 

 25כל כונס נורמלי היה מנסה לשפר לא מבין למה.  תאגידים חברות, גורמים שלא נמצאים באולם ואני

 26את ההצעה. חברי יגידו שהעסקאות מותנות ובזה יפטור את עצמו. חשוב לי שחברי ידע, כתוב 

 27בהסכם בד בבד וזה לא אומר שזה הסכם מותנה. חשוב שביהמ"ש ידע שאם הטענה נטענת על ידי 

 28, משום שברגע שידיעות 2016 -ה מידיעות היא באופן חד משמעי ביצעה הפרה של החלטה הממונ

 29. עילת הדחיפות היא התישנות מתנה עסקה של בר הפצה זה אומר שהיא מעורבת בפעילות שלה

 30אין שום בעיה ושום מניעה לעשות דוחות נוספים, לאחר  51הדוחות שזה אותה עילה נשוא בקשה 

 31לדון בדבר הזה באופן שביהמ"ש ישמע בניחותא את כל הטיעונים. אין שום צורך ואין שום סיבה 

 32 בהול ולאשר את זה בצורה שכונסי הנכסים מבקשים לעשות את זה. 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

בנק הפועלים בע"מ נ' נכסי משפחת  1165-09-16 פר"ק
 פישמן בע"מ ואח'

 
 עבודי-לפני כב' השופטת איריס לושי

 2020דצמבר  27 

 

 5 

 1לגבי זכות הסירוב. יש פה טענת  כבדת משקל. צריך לדון בה ולשמוע אותה. זה דבר שצריך לשבת 

 2ולבחון לעומק. הפסיקה קבעה שזכויות של כונסי נכסים שמתמנים על מניות משועבדות כפופות 

 3 . לזכות סירוב

 4 

 5אני מנחש שביהמ"ש לא ראה הערכת שווי של עילות התביעה. הטענות האלה נטענות  :פירטעו"ד 

 6כבר תקופה מאוד ארוכה, הקידום של הבירור שלהם נמנע על ידי כונס הנכסים. זה לא רק סיפור 

 7ני ההימורים, זה גם סיפור הוט שרצינו לראות האם לנוני מוזס יש זכויות, מי שמנע לשאול האם לנו

 8מוזס חוב אישי לפטריק דרעי היו נציגי הכונס. על כל האירוע מרחף חוב אישי של נוני מוזס לבנק 

 9הפועלים. אף אחד לא מוכן להכחיש אותו. מרחף פה אירוע שהוא מאוד מאוד מאוד בעיתי שמונעים 

 10 את המכירה. אנחנו ביקשנו חודשים על חודשים שיפתחו לנו חדר מידע. הדמות שהגיע למשרדי

 11הכונס זה שועי ארץ שהתעניין בלקנות את המניות האלה. גם הוא התייאש שהוא לא מצליח לקבל 

 12אנחנו מוכנים להפקיד ערבות סבירה ואם יתנו ₪. מיליון  170אנחנו לא יכולים להפקיד את המידע. 

 13את המידע ברור שאנחנו מוכנים לעשות את הדבר הזה. אם ביהמ"ש שצריך להפקיד ערבות ברמה 

 14רה...קרו כמה דברים בין האירוע הקודם לאירוע הזה, התקדמו הרבה דברים. התגלו חובות סבי

 15אישיים לפטריק דרעי ומאז מונעים את האפשרות לבחון. האירוע הקודם בו מרשי שגם אז זה נראה 

 16להם בעיתי...הסיטואציה היום שונה לחלוטין. אם אני צודק וביהמ"ש לא קיבל הערכת שווי ולו 

 17על התביעות משהו שכולם יודעים שהוא באויר ומונעים את בירורו שנתיים או שנתיים ראשונית 

 18וחצי אז ביהמ"ש ישאל את עצמו מה מונע את מכירתו. אנחנו מעריכים מאוד שאותם משחקים 

 19במטבעות התנהלו בבנק הפועלים, אנחנו חושבים שיש פה רצון עז לפטורים האלה. אנחנו חושבים 

 20נק הפועלים בפטורים האלה לנוני מוזס. אני חושב שאם לא תהיה סיטואציה שיש אינטרס עז של ב

 21שבה לא תהיה אפשרות כלפי כולם לקנות .. מה שהתחיל חברי עו"ד בנקל לומר. הצענו סדרות של 

 22דברים כדי לקדם אתה עסקה הזו. הסיטואציה הזו בעיניים שלי נותנים למשהו מאוד קיצוני לחמוק 

 23התוצאה הכלכלית.... בעסקת בר ביהמ"ש ראה שאסור לידיעות להיות תחת חסות של ביהמ"ש. 

 24מעורב בקבלת החלטות של בר. עכשיו בר תהיה תלויה בקבלת ההחלטות שלה. בר תהיה תלויה 

 25דקות לפני הדירקטוריון. כאן רב הנסתר על הגלוי. וזה  3בדיבדנדים. את כל עסקת בר מגלים לנו 

 26 הכונס נשאר עם המניות. ליון כי הדברים מוסתרים. כי עשו מאמץ לע לא סתם שהוא נסתר

 27 

 28שנים של נסיונות למכור את המניות. היינו כמה  4אנחנו נמצאים פה היום אחרי  עו"ד אלכאווי:

 29פעמים במצב סגירה של עסקאות. עסקה אחת אושרה על ידי כב' הנשיא, לצערנו העסקה האחרונה 

 30 לא מומשה בגלל הקורונה. 

 31התקיים מו"מ מאמץ כדי להחיות את העסקה. הצד השני לעסקה דרש לקבל בחודשים האחרונים 

 32הנחה בגלל הקורונה. הענין נדון ובסופו של דבר הסכמנו לתת הנחה מסוימת. הנחה מותנית במובן 

 33הזה שככל שהשפעת הקורונה תהיה פחותה, אנחנו נקבל תוספת לעסקה. לעסקה הזו יש צדדים 
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 1יסקונט מתנהל אצל כב' ס. הנשיא השופט ברנר. עסקה דומה נוספים. אחד זה הכונס של בנק ד

 2מאוד לעסקה שלנו כולל הפטורים בתמורה כמעט זהה לשלנו, כב' השופט ברנר אישר את העסקה 

 3כפי שהיא. אנחנו קיבלו חוו"ד שתמוכת בסבירות העסקה על ידי מעריך שווי מכובד. הנושה 

 4טובה בעיניו והוא מבקש להתקדם איתה.  המובטח אחרי שקיבל חוות דעת נוספת חשב שהעסקה

 5גם אחותו של בעל השליטה מוכרת בערך במחירים שאנחנו מוכרים. הכנ"ר תומך בעסקה. כיוון 

 6שהחוב כלפי הנושה המובטח עולה עשרות מונים על שווי המניות ברור שלו יש האינטרס הגדול 

 7יודקובסקי שבעיננו אין לה  ביותר להשיא את התמורה לכן לעמדתו יש משקל מכריע. באה משפחת

 8הם לא נמצאים   עלים?וטרופוס לבנק הפומעמד בתיק לעניין השאת התמורה. מי שמם כאפ

 9 בפוזיציה לטעון כנגד השאת התמורה שהנושה המובטח קבע שהיא מצוינת. 

 10אני רוצה לדבר רגע על המניעים של משפ' יודקובסקי. יש כאן בלע דין שמבקש להצטרף לתיק הוא 

 11לטעון, אני רוצה שביהמ"ש ידע שכל המטרה של ההתנגדות הזו היא אחת. המטרה שלהם מבקש 

 12להפעיל לחץ כדי שבעל השליטה ירכוש את המניות שלהם במחיר שהוא לא מוכן לשלם.  זאת 

 13המטרה היחידה לכך שהם מנסים להכשיל את העסקה. בתיק של כינוס נכסים לא אמור להתנהל 

 14ל כונסי הנכסים. חשוב שביהמ"ש יהיה מודע לזה שבתיק אחר לפי האינטרסים הלוחמניים ש

 15שמתנהל היום הם טוענים שאסור לאשר את העסקה כי אנחנו מקבלים תמורה גבוה מידי. הם טענו 

 16הם גם אומרים שאנחנו חברים של נוני מוזס אבל מספרים שנוני מוזס במפורש בדיון שהיינו שם. 

 17הם שום בסיס שמועלות כדי לסכל את העסקה, זה להרוויח מאחז את עיני הבנק. אלה טענות שאין ל

 18זמן. הם יודעים שאין את הימים האלה לתת וכל מה שהם מבקשים לשחק על הימים האלה. חשוב 

 19לי לצאת עם החלטה מכיוון שיש כאן חלון צר מאוד לעסקה. החלון הזה צר מאוד כיוון שאם לא 

 20החברה יתיישנו מכיון שעסקינן בעסקה שהיא נשלים את עסקה בימים הקרובים אזי הדוחות של 

 21רכישה עצמית לא ניתן יהיה לבצע שום עסקה עד שינתנו דוחות אחרים וזה להמתין חודשים. ואין 

 22 לימדה אותנו שהכל נזיל בחיים.  2020ת בעתיד. שנת שום וודאות שתהיה עסקה נוספ

 23היא הוראת ויתור סטנדרטית.  לעניין הויתור. קודם כל נתחיל מזה, שהוראת הויתור בהסכם הזה 

 24הפטורים היו בעסקה שאושרה על ידי כב' הנשיא אורנשטיין באותה רמה של היקף בדיוק.  הפטורים 

 25שניתנו הם פטורים שמתייחסים לטענות שקשורות בהחזקת המניות. כל הזכויות שקשורות 

 26סי נכסים באחזקת המניות משועבדות בשעבוד ספציפי לטובת הנושה המובטח. אנחנו ככונ

 27 מחזיקים בזכויות האלה. 

 28 לשאלת ביהמ"ש: מי נותן את הפטור?

 29אני משיב: כונסי הנכסים נותנים את הפטור בשם החברות.  כמו שאנחנו מוכרים את המניות עצמן 

 30מכח השעבוד, כך אנחנו מוסמכים לתת פטור בעילות הקושרות באחזקת המניות כיוון שהשעבוד 

 31ות שקשורות לאחזקת המניות. הפניתי את ביהמ"ש לאותם סעיפים של המניות כולל את כל הזכוי

 32באיגרת החוב שמלמדים על כך. אנחנו לא מוותרים על שום עילה בשום תביעה בשם ידיעות 

 33אחרונות. זאת אומרת שאם יש לחברי בצד השני טענות או תביעות שמישהו פגע בידיעות אחרונות 
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 1תביעות האלה. הם ירוויחו מזה שנצא מהתמונה, או מישהו גרם לה נזק הם יוכלו לממש את ה

 2 יחו. מהסיבה הפשוטה שחברה רוכשת את מניותיה החלק היחסי שלה עולה והם ירוו

 3מספרים לנו על זה שיש אירוע שקרה שנים לפני שהתמנינו על  זה שמישהו הפסיד כסף לעסקאות 

 4מט"ח. מדובר שנים לפני שהתמנינו. כאשר בכל התקופות הרלבנטיות ועד היום יש למשפחת 

 5יודקובסקי נציג בדירקטוריון ואם חשבו שיש להם עילת תביעה היו יכולים לעשות את זה מזמן. 

 6של זה? שבאים היום לביהמ"ש ומספרים על מיליארדים כדי שביהמ"ש יהסס לאשר מה המשמעות 

 7שנים, אז לבוא  6-7עסקה שכל הגורמים הרלבנטים רוצים בה, על בסיס משהו שלא הפעילו 

 8 לביהמ"ש ולהגיד יש עילות תביעה כדי לסכל עסקה, זה מאוד קל. 

 9ד בנקל מנהל. זו טענה שהיא מופרכת לגבי הטענה שאולי זה היה מגיע לקופת הנושים שחברי עו"

 10מיסודה. מעבר לעובדה שמדובר בשעבוד ספציפי מעבר לעובדה שכל זכויות התביעה שמתיחסים 

 11אליהם בעסקה צמודות לעסקה לבנק הפועלים יש גם שעבוד שוטף כללי וכמו שנאמר החוב אינסופי 

 12רוצה להדגיש שהטענות שמעלים מיליארד שקל לכן אין שום סיכוי שכל החוב היה נפרע. אני  1מעל 

 13על ויתורים, כל מה שאני שומע זה ויתור על עילות של ידיעות אחרונות, אף אחד לא טען לגבי חברות 

 14 אחרות, אנחנו בכלל לא מוותרים על זה. 

 15 לשאלת ביהמ"ש: על איזה זכויות אתם מוותרים ועל איזה לא?

 16י מש' מוזס וכלפי אף אחד אחר. אין שום אני משיב: אנחנו לא מוותרים של ידיעות אחרונות כלפ

 17 ויתור כזה. 

 18 

 19 גם לא כלפי נוני מוזס.  עו"ד רובין:

 20 

 21חברי מעלים טענות מתחום דיני התחרות, אני מזכיר הטענות אני מפנה להסכם.  עו"ד אלכאווי:

 22האלה מועלות רק כדי לסכל עסקה להרוויח כמה ימים כדי שהחלון יסגר. הטענות האלה מופרכות 

 23מיסודם ואני אסביר. בהסכם נכתב שהוא מותנה בקבלת אישור מהממונה על התחרות ככל שידרש 

 24הרוכשת פעולות מול הממונה על ההגבלים אישור כזה. לאחר חתימת ההסכם עשתה החברה 

 25העסקיים. התגובה היתה שאין שום צרוך באישור נוסף של הממונה חד וחלק. אין שום דבר שצריך 

 26לעשות. אין צורך באישור. אני מצהיר כאן שקיבלנו את כל האישורים. היתה שאלה אם צריך אישור 

 27אם יתה שאין צורך בשום אישור נוסף. מיזוג בעסקה הזו. היתה פניה לרשות ההגבלים, התשובה ה

 28היה צריך אישור למיזוג זה על ידי הצד הקונה. האחריות היא שלהם. אבל אנחנו לאור ההערות 

 29והנסיונות לטענות הסרק בדקנו את העניינים האלה ואין שום צורך בקבלת אישור מההגבלים. 

 30עסקה. כמו שאמרתי יש בכפוף להחלטת ביהמ"ש ניתן להשלים את העסקה וצריך להשלים את ה

 31 חשיבות מאוד גדולה להשלמת העסקה. 

 32אני מבקש להתייחס לעניינים שהועלו על ידי עו"ד בנקל. מה מעמדו של עו"ד בנקל בתיק. הסביר 

 33עו"ד בנקל סבור עו"ד בנקל שמעמדו זה הרצון שלא לפגוע בחלוקת הכספים בתיק הפש"ר למעלה. 
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 1משמעות לסכום שהיינו מקבלים מעבר לסכום שקיבלנו שאם היינו משיאים את התמורה אז היתה 

 2כרגע ולסכום הזה יש השלכה גם על סכום הנשיה שלנו בתור נושה לא מובטח בקופת הנשיה של 

 3תיק הפש"ר. עו"ד בנקל נכנס בעצם לנעלי בעל המניות בחברה ששיעבדה את המניות לטובת הבנק, 

 4ציע קונה שירכוש במחיר גבוה למרות שעברו לא מציע לפרוע את החוב מכח הערבות. הוא גם לא מ

 5שנים. הוא מציע שהנושה המובטח יקח את הסיכון של מקרה שהוא טועה. הנושה המובטח לא  4

 6מוכן לקחת את הסיכונים האלה. אני שואל את עצמי, למה באמת היה צריך להעלות את הטענה 

 7מיליארד, זה  2על תיק של ₪  מיליון 20הזו. ביהמ"ש  הנשיא אורנשטיין אישר את העסקה הזו. 

 8לכן אני חושב שהטענה חסר משמעות. איך מציעים לנושה מובטח לקחת סיכון בסכומים כאלה. 

 9הזו לא יכולה להחזיק התנגדות של אישור מכר של עסקה שהיא כבר סגורה שאפשר לסיים אותה 

 10. יכול להיות שכן עכשיו ואם לא נסיים אותה עכשיו לנו אין ודאות אם נוכל לסיים אותה בעתיד

 11אבל יכול להיות שלא. הצעה של חברי המציעים לרכוש בעוד חצי מיליון את מניות פולן ומספרים 

 12 לנו שההצעה לא מותנית. הם מספרים לנו. 

 13נוכל להשלים בקשתינו היא שביהמ"ש הנכבד יאשר את העסקה אם אפשר היום אנחנו נודה כדי ש

 14 את העסקה כבר מחר. 

 15 

 16ן התחרות. ידיעות אחרונות מלווה על ידי משרד עורכי דין הורביץ ושות' הם מומחים עני עו"ד רובין:

 17גדולים בדיני תחרות מי שמטפל באופן ספציפי בתיק הזה ששמו עו"ד חגי דורון הוא המומחה  

 18שהחוליה הזו של התחרות היא חוליה עד כמה שאני יודע, במשרד הורביץ בענייני תחרות. מכיוון 

 19יקה שבין ידיעות אחרונות לבין בר אז גם הם נתנו דעתם לסוגית התחרות בגלל הסוגיה הזו בז

 20 שאנחנו רצינו בין אם זה נוגע לנו ובין אם לא, לראות אם נעשתה עסקה כשרה ונחה דעתם. 

 21 נדמה לי ששאלת התחרות גם עלתה כטענה בפני כב' השופטת רות רונן שאצלה מתנהל תיק אחר. 

 22שכבר נעשתה על ידי כב' הנשיא אורנשטיין בעניין עסקה שדומה  הערה השניה נוגעת להכרעה

 23בכלכלותה לעסקה היום. כב' הנשיא נתן דעתו שיש הצעה של אחד הצדדים, היתה תמורה 

 24ליודקבסקי שעלתה פי כמה וכמה מכאן, למרות זאת הדבר נשקל וכב' הנשיא שהכיר את התיק הוא 

 25בעניין וגם מאמץ אינטלקטואלי להגיע להבנה  לא רק אישר אותה אלא שיבח אותנו. הם השקיעו

 26שמכרז פומבי לא יביא בהכרח להשאת הסכום. הזכרנו אותה בפני כב' השופט אורנשטיין כדי שידע 

 27 לנו או להאיר לנו על כך שאיננו נוקטים במהלכים של מימוש מכרז פומבי.  אם הוא חושב להעיר

 28אחרונות איננו לפתחנו ואיננו בהחלטתנו.  נדים להבדיל מרכישה עצמית של ידיעותדנושא הדיבי

 29זוהי פריבלגיה של ידיעות ומה לעשות היא לא מסכימה לחלק את כל הדיבידנדים. אני לא יודע אם 

 30 זה היה יותר טוב. אבל בכל מקרה זה לא בידי. 

 31אשר לפולן. עסקת פולן מותנית בעסקת ידיעות וההיפך זה כתוב בהסכמים אבל קוצו של יוד אחד 

 32א רק בד בבד, אלא כתוב גם כנגד. העסקאות האלה מותנות. זה אינטרס שלנו להתנות. אנחנו זה ל

 33רוצים למכור את חבילות מניות הכינוס כולה מהיום הראשון אנחנו לא רוצים להישאר עם סרח 
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 1ף. אני רוצה למכור את כל החבילה. אני יודע מה האינטרס שלי, אני לא מוכן לסכן בוודאי לא עוד

 2יתרה מזאת, אני לא מוכן . אני רוצה לומר מחמת פולן ידיעות אחרונות מניות סכן את מכירתמוכן ל

 3לסכן את עסקת פולן גם שם יש לי קונה מידי מוכן עם הסכם אני מקווה מחר יום שני אוכל לממש 

 4לא רוצה לקחת את הסיכון. אפילו לא על מניות פולן אני לא רוצה אני את העסקה ולקבל את השיק. 

 5 לקחת סיכון בוודאי לא על מניות ידיעות. 

 6אני מבקש להסביר לביהמ"ש שהבהילות של חודש דצמבר איננה בהילות מדומה. היא בוודאי 

 7בה גם  בהילות כנה. אבל גם אוביקטיבית היא נכונה. אנחנו נתקלנו בה לא רק בפעם הזאת, נתקלנו

 8בעסקה מחודש יוני. אני כתבתי לכב' הנשיא בסוף הבקשה באנגלית והסברתי מדוע קצרה ידינו 

 9מבחינת הימים. וכל כך למה? כיוון שכרגיל במקרים כאלה לוקח זמן להפיק את הדוחות העדכניים 

 10רבן. שהם אינם בשליטתי. לוקח הרבה זמן, זה לא חברה פשוטה, יש חברות בנות. גם אני ניסיתי לד

 11היינו למודי ניסיון. אבל אלה אילוצים שאינם בידינו. הדוחות הכספיים העדכניים שעליהם אנחנו 

 12משתיתים את העסקה אלו דוחות שהגיעו אל החברה כדוחות כספיים שאפשר להתייחס אליהם רק 

 13חת אחוז ני 10באמצע נובמבר. ועכשיו צריך לאשר אותם, בינתיים יש מו"מ, אחרי הנחת קורונה של 

 14. יש גם בנק נושה מובטח. הכנ"ר היו מודעים לזה. אנחנו יכולנו להעביר לכנ"ר וצריך 5%עלינו עוד 

 15לשבח אותו על כך שהיה מוכן לקבל מאיתנו טיוטה שהיתה מוכנה. אני יכולתי לבוא לביהמ"ש עם 

 16בקשת אישור רק אחרי שעברה את ידיעות אחרונות. לכן זה נמשך ונמשך. אני רוצה לומר 

 17בהילות נוצרה בדברים שלא קשורים בנו. אין שום סיבה שלא לאשר את העסקה אחרי שהוכרעה שה

 18 כמאושרת בפני הנשיא אורנשטיין. 

 19סקי שיש להם זכות סירוב על מניות פולן היא בהמחשבה כאילו שיש לחברי הנכבדים משפ' יודק

 20הם לא בעלי מניות  . משפטית היא לא נכונה.מחשבה לא נכונה. היא מעולם לא עלתה על הפרק

 21בפולן. סיבה שניה שתקנות ההתאגדות של פולן שם אין זכות סירוב. סיבה שלישית שזכות הסירוב 

 22שיש בידיעות אחרונות איננה מטפסת מעלה לפולן. כשרואים את מורכבות זכות הסירוב  שבפולן 

 23 המניות הן שונות. אי אפשר ליישם מלמעלה למטה.

 24 

 25ל המשיבים. שאומר שאומד דעת הצדדים היה לתת זכות סירוב בפולן. אין תצהיר ש עו"ד אלכאווי:

 26שנים לא עלתה. היא עלתה רק בימים האחרונים  4יש אמירה על יעוץ משפטי ודבר שני הטענה הזו 

 27 במטרה להרוויח את הימים האלה.

 28 

 29 זה לא לפתחו של ביהמ"ש זה.  עו"ד רובין:

 30מול קופת הנשיה. העניין הזה הוכרע על ידי כב'  באשר לדבריו של עו"ד בנקל לענין הויתור שלנו

 31הנשיא. ישנו וראינט מחיר אבל זה לא משנה את העיקרון. אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו כדי להגיע 

 32למחיר הזה אחרי הרבה זמן. המחיר הזה מגובה בחוות דעת לגבי סבירותו והוגנותו. אין שום סיבה 

 33לי את הנשיה הלוא מובטחת שלך. ביהמ"ש אצל הנשיא שמר בנקל יבוא ויגיד אגב אורחא שתוריד 
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 1שלל טענה זו שהיתה אינדקציה של מחיר הרבה יותר גבוה והוא לא קיבל את זה. האמת שזה גם 

 2לא רואי, אחרת בכל תיק יבוא כונס הנכסים יש לך חוות דעת אולי עשית מלאכתך נאמנה אבל לא 

 3 בטחת. מספיק נאמנה אז אני רוצה שתוריד לי מהנשיה המו

 4למה זה עינינו היום של ביהמ"ש הנכבד לדון בסוגיה הזו? יש בקשה לאשר לי את העסקה. אם לחברי 

 5בנקל תהיה טענה בעניין הנשיה הלוא מובטחת שלי שיטען אותה אחר כך. לא מוכרחים להכריע בה 

 6 היום. 

 7מבקש מביהמ"ש בסופו של דבר יש לי עסקה שעומדת על הפרק. אני לא רוצה להמר על העתיד ואני 

 8 לאפשר לנו סוף סוף להתפטר ממניות הכינוס במחיר סביר. 

 9 

 10צריך להבין את כל נושא המחיר מחד והויתור על התביעות מאידך שזה בעצם אותו  עו"ד בנקל:

 11דבר. צריך להבין גם מהי קופת פשיטת הרגל. בקופת הפש"ר נמצאים רק נושים בלתי מובטחים 

 12ו בטוחות. לכן שביהמ"ש לא יהיה לו ספק לכל אחד מהם הצגתי שהפכו להיות כאלה אחרי שמימש

 13 בזמנו ודרשתי דרישות במרבית המקרים ביהמ"ש קיבל את התנגדותי ובמקרה הזה לא. 

 14שנית. הטענה שזכויות התביעה הן של הכונסים או לא היא לא מעלה ולא מורידה. אני אסביר. אם 

 15מוותרים עליה בחינם התוצאה היא אותה תוצאה. כאשר לא מקבלים תמורה ראויה החוב לבנק 

 16לא יורד בצורה ראויה. אין בחוות הדעת מילה על התביעה על סיכוייה, היא לא ננקטה בחשבון ואין 

 17כזו. לכן היום להגיד מכיוון שזה שלנו זו חוות דעת אחרת על זכויות התביעה, לנו לא הוצגה שום 

 18 אם זה לא שווה כלום, אז מה הבעיה? אותה משמעות ואי אפשר לאשר להם את זה. 

 19חברי נשארים בחברה. קופת פשיטת הרגל היא בעלת המניות הגדולה ביותר בשתי החברות 

 20וקא משום שתהיה בחוץ היא מאבדת משהו בין במישרין ובין בעקיפין שמוכרות את המניות ולכן דו

 21שהכונסים לא מקבלים עליו תמורה. לכן יש להם אינטרס גדול. הדבר הזה לא התעורר מסיבה 

 22פשוטה, אין לי מעמד ואין לי את הידע האם יש זכות או אין זכות תביעה, אני לא ביצעתי בדיקה 

 23ות יבדקו מה הם אומרים אין בעיה בידיעות תמשך המלחמה, אין לי יכולת לבדוק. ברגע שהטענ

 24אבל אנחנו בעלי המניות לא נהיה שם מחר ולכן אנו מפסידים את ההזדמנות הזו. לכן יש משמעות 

 25לויתור הזה. אני מסכים שביהמ"ש לא צריך להיכנס לקביעה של מי הזכות. הם יכלו להגיד שהם 

 26 ורך דין. מנתחים את התביעות ומגישים חוו"ד של ע

 27ו"ד רובין מדהימה אותי. הוא אומר לנו אין שליטה על חלוקת לענין חלוקת הדיבידנד  תשובת ע

 28הדיבידנד. והרוב שזה בעל השליטה שלו ניסינו למכור לפני קרוב לשנתיים והיום אנחנו מוכרים לו 

 29ולק הדיבידנד בכובע אחר, הוא מונע את חלוקת הדיבידנד. במקום לבוא ולהגיד אני נלחם שקודם יח

 30ונקבל תמורה מידית, אומרים יש לנו מכשול. מהו? הרוב שמסרב לחלק דיבידנד. הוא מוכן 

 31 להשתמש בדיבידנד רק למטרה מסוימת. אני לא מצליח להבין את המצב ולא הטיעון. 
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 1חברי הודו שלא נעשה מעולם ניסיון למכור את החברה הזו בדרך אחרת בטח לא בניסיון במכירה 

 2שנים  4אם הינו נסיון כזה והוא היה נכשל אני מבין. לא נעשה אפילו ניסיון אחד במשך פומבית. 

 3 למכור בדרך שונה. 

 4לשאלת ביהמ"ש: אני משיב: הם קיבלו היתר מהנשיא למכור. עד הגשת הבקשה הזו שנלחמתי הם 

 5מת לא המציאו לי העתק הבקשה. עד שהבקשה הזו לא הומצאה לידי אני לא ידעתי שהעסקה הקוד

 6אני מבקש אחת לכמה חודשים דוח מכל הכונסים. אני לא מקבל מהם דיווחים בזמן, לא בוצעה. 

 7מכולם, הם מדווחים שנוח להם. ישנה החלטה של ביהמ"ש מלפני שנתיים שלא התקיימה ולי זה 

 8 נודע בצורה פורמלית רק לפני שלושה ימים.

 9היא מעשה בי דין החלטת הנשיא. זה לסיום, חוזר חברי עו"ד רובין על הטענה שהחלטת ביהמ"ש 

 10נשיא מעשה בי דין ואי אפשר בדיוק הנין. אם החלטה ביהמ"ש אני פשוט נדהם... אם החלטת ה

 11לסטות ממנה למה מבקשים לאשר עסקה קודמת? הטיעון המשפטי יש בהחלטת הנשיא שני רבדים. 

 12 העסקה.  הרובד הדיוני והרובד הפרקטי. הפרקטי מה לעשות לא הצלחנו להשלים את

 13ביהמ"ש יכול לבוא ולומר קראתי את החלטת הנשיא ואני מסכימה איתה ואני פוסקת אותו הדבר. 

 14בתיק הזה כבר מכרו עיתון אחד. ומכרו אותו במכירה פומבית. וניהלו התמחרות במשרד כונסי 

 15הנכסים. הנשיא החליט לעשות התמחרות באולמו ומתברר שהצליחו למכור עיתון אחד. לכן הרעיון 

 16 קש פה לא כל כך מופרך. מה עוד שיש הודאת בעל דין. דבר שני צריך ללכת בדרך המלך. שאני מב

 17 

 18בנוגע לנושא עילות התביעה. אין מחלוקת שעילות התביעה נולדו בתקופה שהחברות  עו"ד דגן:

 19עצמן החזיקו במניות וגם לא יכולה להיות מחלוקת שהעילה שייכת לחברות עצמן שהחזיקו 

 20רי . הם נעד8מלית כונסי הנכסים לא יכולים לצרף תאגידים והם צירפו בסעיף במניות. ברמה הפור

 21 לכן זה משהו שאי אפשר לאשר אותו. סמכות לדבר הזה. 

 22וזה  8חברי עו"ד אלכאווי אמר שלא מוותרים על שום עילה בשם ידיעות אחרונות. אני מפנה לסעיף 

 23ל החברה פירושו כל מי שבאו באים או . מגידים את המונח מי מטעמה ש8.1פשוט לא נכון. בסעיף 

 24. נכתב בכפוף לזכותה...אין ולא תהיינה לבעלת המניות... 8.2בסעיף יבואו.... לרבות בעלי מניות... 

 25זה בראון תקשורת ופישמן אחזקות זה התאגיד הנוסף וכל תאגיד קשור. כלומר, ההסכם בניגוד 

 26להעביר בצורה מאוד מהירה, למעשה למה שאמר עו"ד אלכאווי קובע באופן מפורש שהם ניסו 

 27 מבקש ויתור מלא ומוחלט של כל הטענות כולל של ידיעות אחרונות כולל נושאי המשרה. 

 28 

 29להסכם של בנק דיסקונט שאישר כב' השופט ברנר יש את אותו סעיף באותו  9: בסעיף ב"כ הכנ"ר

 30 נוסח. אני מפנה להסכם. 

 31שאושר על ידי השופט ברנר. עו"ד דגן בעצמו לא  יש את אותו סעיף בדיוק 20.12.20ההסכם מיום 

 32 התנגד שם. 

 33 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

בנק הפועלים בע"מ נ' נכסי משפחת  1165-09-16 פר"ק
 פישמן בע"מ ואח'

 
 עבודי-לפני כב' השופטת איריס לושי

 2020דצמבר  27 

 

 12 

 1זה כן מופיע בהסכם. עו"ד אלכאווי אמר שאין ממש קביעות, אין משהו דרמטי. אם זה  עו"ד דגן:

 2 כך למה הם מנעו את הבירור? דירקטוריון החברה במשך שנתיים מתעקש שלא לבדוק את הטענות. 

 3דירקטור. המניות. אחת הפעולות שעשה זה מניעת מינוי כונס הנכסים עשה הרבה פעולות מכח 

 4נקטנו בהליכים כאלה, השאלה אם יש ויתור אמיתי על כסף. אם לשיטת חברי כונסי הנכסים אין 

 5בזה משהו, העובדה שהם סיכלו כל בירור ביחס לזה, המשמעות שלה שהם מנועים מלעמוד ולהגיד 

 6 שאין בזה שום דבר, הם סיכלו בזה. 

 7אמר חברי שיש להם שש"כ. ראשית השש"כ לא נאכף, הם לא כונסי נכסים מכח ההש"כ.  דבר שני,

 8ושלישית גם כאשר אוכפים שעבוד שוטף אגרת החוב מעולם לא מהוות עילות תביעות הם של כונסי 

 9הנכסים. התגבשות השעבוד איננה מקנה עילות תביעה לכונסי הנכסים והם שייכות לחברות עצמם 

 10 שלנו אנחנו לא מתנים את זה בשום ויתור משום סוג שהוא.  או למפרק. בהצעה

 11לגבי נושא ההגבלים. עמד חברי וקצת אמר דבר והיפוכו, בסוף הצדדים לעסקה הם בר הפצה וכונס 

 12נכסים. לא יכול להיות שעומד כונס נכסים שהוא צד לעסקה ואומר זה לא אני זה ש. הורביץ. לא 

 13ל בסדר, ש. הורביץ בדק, מבלי שהוא מציג איזה שהוא תשתית יכול להיות שהוא עומד פה ואומר הכ

 14עובדתית מינימלית. ההצעה שלנו היא הרבה יותר. אני מדבר כביהמ"ש של כינוס, עכשיו בכובעי 

 15ם במדינת כמציע, מבחינה הגבלית יש בעיה גדולה מאוד. בר הפצה היא מפיצה את כל העיתוני

 16חתמו, כונסי הנכסים  20.12 -אגב, עכשיו יש אישור בכמו שקרה בפעם קודמת ישראל והעסקה הזו 

 17אני מבקש שיציגו לביהמ"ש מה שיש להם. כשמדברים על הטענות אומרים משהו שמנוגד להסכם. 

 18שוכחים עובדה אחת שלא הכחישו אותה, שבסוף יש כונסי נכסים וחזקת שיקול דעת, אבל בסוף 

 19ו. עו"ד רובין ייצג גם את ידיעות אחרונות כונס הנכסים מוכר את המניות למישהו שהיה לקוח של

 20 עיניים.  7 -וגם את מוזס באופן אישי. בעסקה הספיציפית הזו זו עסקה שצריך לבדוק אותה ב

 21בהכרעה של כב' הנשיא חשוב לומר ששם אושרה עסקה אחרת נוני מוזס קנה את המניות. פה מי 

 22ה פוגענית והיא תחסל את ידיעות וזה שקונה זו החברה. זה שונה לחלוטין. אני חושב שיש פה עסק

 23פוגע בנו כבעלי מניות. זו עסקה אחרת שצריך לבחון את השאלה למה החברה צריכה לתת את 

 24 הפטורים. זה שווה בדיקה. 

 25לגבי הדיבידנד, אמר עו"ד רובין שזה לא בידו. קודם כל חולק, אבל בעצם מה שהוא אומר לנוני 

 26עצם יודע שברצותו יחלק דיבידנד וברצותו לא יחלק, זה מוזס היה מנוף לחץ במו"מ. אם הוא ב

 27 כמנוף לחץ. 

 28עו"ד רובין אומר שהוא בעצם רוצה חבילה. בתשובה לזה אנחנו אומרים אין בעי המוכנים לקנות 

 29באותם תנאים באותו הסכם שחלילה לא יצטרך לעבוד קשה מידי. אותו הסכם בלי התניות נשוא 

 30 ההגבלי ההיתכנות של העסקה שלנו היא גבוה יותר.  של ויתור התביעות ושנית בעניין

 31לענין זכות הסירוב. אם יקבע שיש לנו זכות סירוב המשמעות שהוא לא יכול לעשות את העסקה. 

 32אני מפנה לפסק הדין של ביהמ"ש העליון מגה טי.וי. זכות בחירה בהצעה שלנו פותרת את הבעיה. 
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 1שנדונה בפני כב' השופט מגן לא חלה על מניות הסירוב חלה גם על חברת אחזקה. זכות הסירוב 

 2 פולן. זכות הסירוב לשיטתנו חלה גם על מניות פולן. 

 3 לשאלת ביהמ"ש: מדוע לא העלינו טענות בפני כב' השופט אלטוביה בנוגע למניות פולן.

 4 

 5באותו זמן מי שהיה אמור לקנות זאת החברה וכשהחברה הקונה זו אותה סוגית פטור  עו"ד פירט:

 6אצל אלטוביה. כשגילינו שמי שעומד לקנות זה חברת בר כשלפיה שינוי התקנון לא חל. התקנון חל 

 7רק במקרה שהחברה היא הרוכשת. הדבר הראשון שעשינו הודענו שאנחנו רוצים לקנות. לא אמרו 

 8ו לנו בכמה הוא קונה. מיד אחרי הודענו אם זה המחיר אנחנו מפעילים את א אמרלנו מי קונה ול

 9 זכות הסירוב. 

 10 

 11שאנחנו או אני מייצגים את ידיעות אחרונות היא שקרית בעליל. לפני הטענה כאילו עו"ד רובין: 

 12אוד הרבה מאוד ייצגנו את ידיעות אחרונות בעניינים שונים אולי מולכם אני לא זוכר לפני הרבה מ

 13שנים. מאז אין לי שום קשרי עבודה עם ידיעות אחרונות וכל הדברים האלה מופרכים והם רק כדי 

 14להשחיר. אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו כדי להשיא את המחיר. עשינו בעזרתנו ובעזרת נושה 

 15 המובטח. המו"מ היה נוקשה ולא פשוט. 

 16 

 17ירוב בפני כב' השופט אלטוביה בנוגע לשאלת ביהמ"ש מדוע חברי לא טענו זכות ס עו"ד אלכאווי:

 18לפולן, השיבו כי בשל כך, שהוראת הסירוב התקנונית התייחסה רק לידיעות אחרונות אבל כל 

 19הטענה שלהם היתה כנגד ההשהיה הזו. אם הם חשבו שהתקנה הזו הושהתה שלא כדין היה עליהם 

 20הדעת שמישהו מעלה טענה להגיש בקשה גם בקשר לפולן. הוא תוקף את אותה תקנה. לא יעלה על 

 21שנים כאשר רואים שהתקנון  4של זכות סירוב כמה ימים לפני השלמת עסקה שלא העלה אותה 

 22 מדבר על סוגי מניות ספציפים בלי שיש תמיכה בתצהיר.

 23 

 24לעניין סוגית ההתמחרות וגם סוגיה שהאפשרות שהתביעת חוב של הנושה המובטח  ב"כ הכנ"ר:

 25 חברי הנאמן שהסוגיה הזו כבר הוכרעה. העמדה שלנו בזמן היתה כדעתתוקטן, אני סבורה בניגוד ל

 26הנאמן לגבי הסוגיה הזו אבל ביהמ"ש לא קיבל אותה ואני מכבדת את ההחלטה. הבסיס היה 

 27שהמתווה לעסקה נשאר כפי שהיה. נכון שבאותו זמן העסקה לא יצאה לפועל אבל כאשר הכונסים 

 28דיין באותו מתווה, לא ראיתי אפשרות לסטות מכך. אני פנו באותה עסקה במחיר פחות טוב אבל ע

 29 מחייבת גם לענין הזה ולכן לא ראיתי מניעה לתמוך בה.  17.6.19 -סברתי שהחלטה מה

 30לענין המעמד של המבקשים פה, אני סבורה שאין להם מעמד. ביהמ"ש עדיין לא הכריע בסוגיה הזו. 

 31ם מלאת יצרים אני מכבדת כל ערכאה שיש כפי שביהמ"ש מבין יש כאן מערכת יחסים ארוכת שני

 32להם סמכות לדון בה. מבחינתנו יש בקשה של נושה מובטח שבה מבקש למכור נכס משועבד. היו 

 33 מקרים אחרים שביהמ"ש לא איפשר זאת. 
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 1היתה חסויה, אבל הבקשה שבסופו של דבר הוגשה לאישור נקבע  51לגבי עצם הידיעה אמנם בקשה 

 2חלק מהדברים משפ' יודקובסקי כן היתה מודעת לו בזמנו ולכן היה מקום שיהיו גלויות לציבור. 

 3 ויעלו טענותיהם לעניין המתווה.  51שיפנו מיד לאחר שאושרה בקשה 

 4אני אציין שבתיק הזה בכל מה שקשור למשפחת פישמן גם ככה יש מספיק אינטרסים שמעורבים 

 5להביע דעתם, יש פה חייב שמיוצג  פה, יש פה בעלי התפקיד, יש פה נושים מקצועיים שיודעים

 6שמעורב בכל ההליכים פה. לא שמעתי שהחייב או מישהו אחר שהיה קשור לחברות טרם שעברו 

 7לכונסים שיש טענה על תביעות או איזה שהוא נכס שניתן להפרע ממנו. בזמנו החייב מסר רשימה 

 8בעניין, יכול להיות שיש  של כל הנכסים שלו כולל תביעות כולל טענות. אני לא שמעתי שיש טענה

 9של  אפשרות לתת לנאמן לבדוק את זה. השאלה אם זה יעכב את העסקה. אולי אפשר לעשות מבנה

 10כרגע אין  אישור המכירה ולגבי הענין של התביעות נשמור לשלב מאוחר יותר שיעלו נגד הכונסים. 

 11מאחת החברות. ביהמ"ש  לי כל ידיעה שאחד הנכסים שהחייב טען להם לגבי זכויות תביעה שיש למי

 12יודע שהחייב מאוד פעיל. אם יש נכס ששווה הרבה כסף אז יש לו אינטרס שנדע מזה גם אם זה בא 

 13לידי ביטוי בהפחתה של הנשיה של הבנק. אנחנו לא שמענו על דבר כזה. אם הם רוצים להשאיר את 

 14זה זכותם בעניין הזה.  הסוגיה של הויתור בפנים, אבל נוסיף סעיף שיקחו בחשבון שהם שומרים על

 15 הפיתרון שאפשר להציע בסד הזמנים הקבוע כרגע. 

 16לגבי ההגבלים. ההסכם הזה כפוף לענין ההגבלים. זה על הכתפיים שלהם להביא את זה. אני לא 

 17 מתערבת בזה. 

 18 
<#3#> 19 

 20 החלטה

 21 

 22 החלטתי תשלח לצדדים. 

 23 
<#4#> 24 

 25 
 26 במעמד הנוכחים. 27/12/2020, י"ב טבת תשפ"אניתנה והודעה היום 

 27 

 
 

 שופטת, עבודי-לושי איריס

 28 
 29 

 30 

  31 

 32 



 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

בנק הפועלים בע"מ נ' נכסי משפחת  1165-09-16 פר"ק
 פישמן בע"מ ואח'

 
 עבודי-לפני כב' השופטת איריס לושי

 2020דצמבר  27 

 

 15 

  1 

 2 אליהו סיגלית ידי על הוקלד


