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 1 

  לפני כבוד סגן הנשיא חגי ברנר

 1 
 2018–חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בעניין:

 2 
 החברה קווי זהב בע"מ –אינטרנט גולד  ובעניין:

 3 
 בהסדרכנאמן עו"ד, בתפקידו , פרץדוד  ובעניין:

ו  מ צ ע כ ל " ב י  " ע ד  ו " ה ו  הנאמן ע

 4 
 בהסדרכבודק עו"ד, בתפקידו , עמית אשור ובעניין:

ו  מ צ ע כ ל " ב י  " ע " ו ה ו ב דע ד ר  ה רז  הבודק י

 5 
 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובעניין:

כ  " ב י  " ר ע ו ג ה  מ ע נ ד  " ה ו ס ע  הממונה מ

 6 
<#2#> 7 

 8 הנאמן  נוכחים:

 9 ובא־כוחו הבודק

 10 ןמר דורון תורג'מ

 11 כוח הממונה־באת

 12 

 13 פ ר ו ט ו ק ו ל

 14 
 15 הנאמן:

 16 כבר עבר, המכירה הושלמה. וכתבנו את זה בדוחות. –המניות, הכול... השלד של החברה עבר  –השלד 

 17החלטות  פי-עליצאנו לדרך  –וטורית, או החוקית, של איך שאנחנו פועלים טאני... המסגרת הסט

 18יש או הפעלה או חיסול. חיסול כבר אינו יכול להיות, כי החברה... המניות,  –אדוני עם בעצם הפעלה 

 19מכירת השלד היא  –ת הדברים, ואדוני להבנתנו גם ראה את הדברים ראינו אכבר נמכרו. איך שאנחנו 

 20פשוט  –הפעלה. שיקום הוא הדרך של מימוש. ואז, ברגע שהשלד נמכר, עכשיו מה שעושים זה 

 21 – – –ואז נשארה בעצם; יש הפעילות של הבודק – – –כל הסיפור ממשים... סוגרים את

 22ת פחות. רק נאני... האכסניה החוקית של איפה זה נמצא, היא פחות... לפחות במשקפיים שלי, מעניי

 23יה מצב, בגלל שבחוק יש או זה או זה, שזה נהיה באיזה ואקום, ריק. להבנתי הייתה האינני רוצה שי

 24שנותר, תוך  השלד, ליווה את הפרק ההפעלתי שלו, ועכשיו מה שלכירה הפעלה, בעצם המימוש, המ

 25היה פירוק, זה מה שהחוק אומר,  כאילובדיוק כמו ש...  את זהשהנאמן עושה החוק אומר  –כדי הזה 

 26 וזה מה שאנחנו עושים.
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 1, סה הסתיימו-ניהלנו הליך של תביעות חוב, שהסתיים. הפעילויות שלנו כנאמנים פר –כל הזכויות 

 2בודק; יש עתודה שההסדר קובע שאם תהיה תביעה היא תיוותר, ואז צריך  העניין שלאבל יש עוד 

 3 – – –להמשיך ולחכות עד ש

 4 – – –מה ש... לזה כזה.  רוצה שיהיה מצב של ריק. שכאילו אין... אין... יאיננרק 

 5 
 6 ב"כ הממונה:

 7היה יום אחד של הפעלה. אדוני נתן . לא היוםבכל הכבוד, באמת אינני מבינה מה אנחנו עושים כאן 

 8אבל לא היה כאן אפילו יום אחד של הפעלה  אדוני נתן הפעלה זמנית. –לונה כשּב צו פתיחת הליכים,

 9כרוני מר זכריה, ובזה זה נגמר. היום יש ילמיטב ז הצו נמכרו המניות לרוכש,זמנית. זמן קצר אחרי 

 10אין פה יום שכ תיחת הליכים ועל הפעלה זמנית,על צו פפרסמנו פרסום שהוא מוטעה בממונה. אנחנו 

 11 אחד של הפעלה זמנית.

 12פרץ, בא ואומר שלא מעניין אוות איך זה יהיה, העיקר שלא  הדין-עורך, כשהנאמן .אוקייזה אחד. 

 13הוא גם מגיש את הבקשה להארכת ההפעלה הזמנית. ולכן גם ודאי שזה מעניין אותו. לכן  –בריק 

 14 לאנחנו מבקשים לבטולכן רה שהממונה צודקת. יאדוני פתח את הדיון באמהממונה התנגדה. ולכן גם 

 15הוא  – רבדצמב 15ביום  –כשאישר  ,אורתםבהחלטה שלו ב את זהאת ההפעלה הזמנית. אדוני עשה 

 16הכול -ציאים, אדוני. אנחנו בסךמ. איננו מוהותיר את זכויות החתימה אצל הנאמניםאישר מכר מניות 

 17כי לא  ,ה; להורות על פרסום של שיקום כלכלי, ולא להטעות את הציבורההפעלאת  ללבט –מבקשים 

 18הרבה בדברים, וזאת הייתה  כך-כלבאנו  אנחנור. ה בהפעלה, כמו שהסברתי פעמים מספמדובר פ

 19 פה הפעלה. איןעמדה שלי. פשוט ההר הוליד עכבר. אני מקווה שאדוני מסכים איתי, כי ה

 20פרסום נכון ולא מטעה, שזו לא הפעלה אלא שיקום; איננו מבקשים אנחנו מבקשים לפרסם, בממונה, 

 21לעשות את  וכישימש –אשור  הדין-עורךלפגוע ברוכש. התיק יכול להמשיך, עם זכויות החתימה אצל 

 22 הבדיקות.

 23עשינו כאן יצור  אנחנולשלושים ימים. היא  24שהפעלה זמנית לפי סעיף  ולומראני גם רוצה לבוא 

 24 כלאיים. ספק בעיני הממונה אם הוא היה נכון.

 25 
<#4#> 26 

 27 ה ח ל ט ה

 28 

 29אנו מצויים , הלכה למעשה כוח הממונה כי מרגע שנמכרו מניותיה של החברה-בדין טוענת באת

 30, ומה גם שהדין מאפשר הפעלה זמנית לתקופות של הפעלה זמנית במסלולולא  במסלול של שיקום

 31הדין הפעלה כזאת אמורה  פי-עלבמאמר מוסגר יצוין כי אם אילו דובר בהפעלה קבועה,  קצרות.

 32אז ניתן הצו לפתיחה כשנה מ דנן אנחנו מצויים ובמקרהלהימשך בדרך כלל לא יותר מתשעה חודשים, 

 33 ה של הפעלה זמנית.בהליכים בחלופ

 34 
 35ל של שיקום, מרגע שמניותיה כך או אחרת את הנעשה אין להשיב, וברור שכיום החברה מצויה במסלו

 36בבד הבודק, שמונה בהחלטה -אמן הוא לנהל את קופת ההסדר, ובדנמכרו לידי צד שלישי. כל שנותר לנ
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 1ימשיך לערוך את בדיקותיו. לעניין זה הודיע הבודק לא מכבר כי להערכתו , 2020בדצמבר  8-מ

 2 עוד כארבעה חודשים.הבדיקות תימשכנה 

 3 
 4 תקופת ההפעלה הזמנית הסתיימה וכי החברה מצויה במסלול של שיקום. כיבנסיבות אלה אני קובע 

 5למען הסר ספק כי לפי החוק גם מכירת ימשיכו במילוי תפקידם במסגרת זו. אציין הנאמן וכן הבודק 

 6 נחשבת שיקום, ולכן זוהי המסגרת המשפטית המתאימה לענייננו.מניות או פעילות 

 7 
 8 החברה בפרסומים הרלוונטיים.הממונה יפרסם את הסטטוס העדכני של 

 9 
<#3#> 10 

 11 (, במעמד הנוכחים.2021בדצמבר  20ניתנה והודעה היום, ט"ז בטבת תשפ"ב )

 
 סגן הנשיא, ברנר חגי

  12 

 13 הוקלד על ידי ארנון לביא


