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 13.9.2021תגובת הבודק בהתאם להחלטה מיום 

בית להחלטת  מיום  -בהתאם  הנכבד  ליתן    13.9.2021המשפט  הח"מ  מתכבד  היום,  מאותו  הממונה  ולעמדת 

 ידו ולפעולות עתידיות צפויות, כדלקמן: -התייחסות לפעולות שננקטו על

ח"מ ביחד עם צוות  פעל ה כבעל תפקיד של בודק לחקירת הסיבות לקריסתה של החברה,  קבלת המינוי  למן   .1

 .תהליך הבדיקהלאיתור ואיסוף מסמכים וחומרים הרלוונטיים ל  משרדו

דין  -מהנאמן, מעורכיומסמכים, בפורמט מודפס ובפורמט דיגיטלי, בין היתר,  חומרים  נאספו  במסגרת זאת,   .2

 מאות אלפי מסמכים. אותרו ונאספו  סך הכל . החברהשל החברה ומהנהלת 

עם  הרבים וכן התקיימו פגישות ושיחות    והמסמכיםהמידע  של  מיון ולימוד  נערך  ,  החומרים  במקביל לאיסוף .3

כדי  חקירה  כן, נושאי משרה לשעבר בחברה זומנו ל-. כמו, לקבלת מידעהדין של החברה-הנהלת החברה ועורכי 

 ומסמכים בנוגע לענייני החברה ובפרט בנוגע להתנהלות החברה בתקופה שקדמה לקריסתה. למסור מידע 

  על יסוד מכלול המידע והמסמכים שנאספו והתקבלו כאמור, גיבש הח"מ ביחד עם צוות משרדו מתווה להמשך .4

הבדיקה הכוללתהליך  תרמ  ,  ו/או  שהובילו  אפשריות  כסיבות  שזוהו  משמעותיים  אירועים  במספר  ו  מיקוד 

צדדים שלישיים, שלפי המידע  של  ונושאי משרה לשעבר  זימון לחקירה של  לקריסתה של החברה, ובהתאם,  

 הסיבות שהובילו לקריסת החברה.  חקירתחקירתם עשויה לקדם משמעותית את תהליך    –המצוי בידי הבודק  

בי זהות הנחקרים  מפאת שעסקינן בבקשה שאינה חסויה לא יינתנו במסגרת תגובה זו פרטים קונקרטיים לג .5

-. כמובן, ככל שיסבור הממונה או ביתוהירידה לחקר האמת  בחקירהכדי שלא לפגוע    –  ו/או נושאי החקירה

 המשפט הנכבד כי יש צורך במתן פרטים נוספים, ניתן יהיה למסרם באופן חסוי. 



בישראל. יחד   לחקירתםהדבר מקשה על תיאום מועד ו   יצוין כי מקום מושבם של חלק מהנחקרים הינו בחו"ל .6

בשבועות   הצפויה  לישראל,  הגעתם  עם  הח"מ  במשרדי  לחקירה  להתייצב  נכונות  הביעו  הנחקרים  זאת,  עם 

 הקרובים, והדבר צפוי לקדם את תהליך הבדיקה. 

חודשים נוספים לשם השלמת תהליך הבדיקה וגיבוש המסקנות לגבי   6- כלהערכת הח"מ, נחוץ לו פרק זמן של   .7

 .  משמעותיים שזוהו כסיבות אפשריות שהובילו ו/או תרמו לקריסתה של החברהאותם אירועים 

למען הזהירות יובהר כי מדובר בהערכה בלבד שתלויה בנסיבות שאינן בשליטת הבודק, לרבות חוסר שיתוף  

 וגורמים נוספים. החקירות פעולה מצד נחקרים, מידע חדש שעשוי להתגלות במהלך  

  6-הזמנית בתקופת ההפעלה  את    יך בשלב זה לבקשת הנאמן, עו"ד פרץ, להאר לנוכח המקובץ, מצטרף הח"מ   .8

 חודשים נוספים. 

 

 עו"ד עמית אשור
 בודק  –בעל תפקיד 

 


