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   1999	לחוק החברות, התשנ"ט 350סעי)     :בעניי�
  

    קלע הקר� לעידוד יזמות (בישראל) בע"מ (בפירוק)    :ובעניי�
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  ע"י עוה"ד שאול קוטלר ו/או שי פיאדה    
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  עו"ד ארז חבר, מנהל המיוחד     :ובעניי�
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  ע"י עו"ד אמיר ברטוב    
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  כונס הנכסי+ הרשמי    :ובעניי�

  
 החלטה

 
  1 

 2" קלע הקר� לעידוד יזמות (בישראל) בע"מארז חבר, המנהל המיוחד לחברת "לפניי בקשת עו"ד 

 3"), למת� צו האוסר על אמיר ברמלי (להל�: המנהל המיוחד""; קר� קלע": בהתאמה (להל�(בפירוק) 

 4� (להל�: מההתקשרות עפרטי מאגר שמות המשקיעי� בקר� קלע ו") לעשות שימוש בבעל השליטה"

 5   בות הדואר האלקטרוני של המשקיעי�. כתוב"), לרבות המשקיעי+"

  6 

 7שעניינ� הליכי הפירוק הודעות דואר אלקטרוני למשקיעי� מספר שלח בעל השליטה  עולה כיבקשה מה

 8השימוש במאגר כתובות המשקיעי� נעשה שלא ש . המנהל המיוחד סבורוהצעת הסדר נושי� מטעמו

 9 בכובעו כמנהל החברות לשעבר השליטהשהגיע לידי בעל  ,בבעלות החברהשנכס כדי� שכ� עסקינ� ב

 10. כ� סבור פגיעה בזכות הקניי� של החברה תו� על ידי בעל השליטה שלא כדי�ואשר ניטל מהחברה 

 11המנהל המיוחד שהודעות בעל השליטה למשקיעי� כוללות תוכ� מטעה ומזלזל כלפי בית המשפט, 

 12בדרישה  לב"כ בעל השליטהד פנה המנהל המיוחעוד נטע� בבקשה כי  המנהל המיוחד וב"כ המשקיעי�.

 13  .   מכא� הבקשה שלפניי ., אול� האחרו� סירב לכ�במאגר כתובות המשקיעי�להפסיק את השימוש 

  14 

 15או  הבקשה נעדרת יסוד, שכ� לא נעשה כל שימוש במערכות ההפצה של החברהבעל השליטה לטענת 

 16וכל נתוני� השייכת לחברה   לטענת בעל השליטה לא קיימת בידו כל מערכת מידע של. בנכס מנכסיה

 17באמצעות מידע שאותו מלקט בעל השליטה במש� תקופה ארוכה וללא קשר  הפנייה למשקיעי� נעשת
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 1למאגרי החברה, כאשר בעל השליטה מסכי� שאי� לעשות שימוש בנכסי החברה, מערכותיה או 

 2ההודעות נשלחו על ידו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שבכלל זה טוע� בעל השליטה מאגריה. 

 3נושא הפנייה למשקיעי� נעשתה על ידי בעל השליטה באופ� אישי וכ� נכתב א$ בפרטית שבבעלותו; 

 4לא נית� לאסור עליו לפנות למשקיעי� וזאת ההודעות: "פנייה אישית מאמיר ברמלי למשקיעי קלע"; 

 5; בעל השליטה מבקש לקד� הלי� של הסדר ות התקשרותמכוח עקרונות יסוד של חופש ביטוי וזכ

 6לא כעסק חי ובמטרה להשיא את התמורה לכלל הנושי�;  באמצעות השבת החברות לפעילותנושי� 

 7משקיעי�, שמספר� נאמד במאות, מבלי פנייה ישירה אליה�; אי� בהודעות ה לעמוד בקשר ע�נית� 

 8ה לבעל השליטה כל כוונה לפגוע במי מהצדדי� אמירה לא ראויה או מטעה ומכל מקו� אי� ולא היית

 9  וזו לא נותרה ללא מענה.  להלי�; בעל השליטה הגיב לפניית המנהל המיוחד

  10 

 11הכנ"ר סבור כי משנית� צו לפירוק החברה קיבל המנהל המיוחד לידיו את כלל נכסי החברה, וביניה� 

 12ג� מאגר שמות המשקיעי� של החברה ודרכי ההתקשרות עימ�, ולכ� ספק א� בעל השליטה רשאי 

 13בעל תפקיד לחברה פוקעת לעשות שימוש בנכס זה של החברה. בנוס$, הכנ"ר סבור כי מרגע שנתמנה 

 14  ות� של הדירקטורי� ונושאי המשרה. אשר על כ�, הכנ"ר ממלי% על קבלת הבקשה. סמכ

  15 

 16לאחר שבחנתי את כתבי הטענות בבקשה לרבות עמדת הכנ"ר סבורני כי מאגר כתובות המשקיעי� 

 17של החברה ומשכ� בעל השליטה לא היה רשאי בלעדי הינו נכס שבו נעשה שימוש על ידי בעל השליטה 

 18  אבאר את טעמיי לכ�. . ומבית המשפט ללא נטילת רשות מהמנהל המיוחד לעשות בו כל שימוש

  19 

 20דומה הדבר לרשימת השקעת� בחברה. ביצוע המשקיעי� שנמסרו לחברה בעת של  עסקינ� בפרטיה�

 21לקוחות של חברה שלגביה נפסק שהיא מהווה נכס קנייני של החברה ואי� אחרי� רשאי� לעשות בו 

 22 נחושת� חברה להשקעות בע"מ נ' שינדלר מעליות בע"מ 1036/95(ראה רע"א ללא הסכמתה שימוש 

 23  ). 1999.לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט 5; סעי$ )4.2.97(פורס� בנבו 

  24 

 25. יובהר למי מנושאי המשרה בחברה זכות לעשות בו שימוש אישיואי�  נכס של החברה,משכ� עסקינ� ב

 26ה� מתגובת בעל , וכעולה טעמושיות מפניות בעל השליטה למשקיעי� ה� פניות אישאי� חולק כי 

 27מאמיר ברמלי למשקיעי קלע"  אישית: "פנייה נושא ההודעות למשקיעי�מהשליטה בבקשה דנ� וה� 

 28כדי הסדר הנושי� המוצע על ידו י יש בכ. אמנ�, בעל השליטה סבור א.א)–(ההגדשה אינה במקור 

 29כדי לשנות מאופי הפנייה,  אי� בכ�� על נושי החברה, אול� לקד� את עניינ� של המשקיעי� הנמני

 30ג� מתוכ� ההודעות שנשלחו למשקיעי� ובכלל זה הסבר מדוע נקלעה החברה לפירוק; נזקי� וכעולה 

 31שנגרמי� למשקיעי� לדעת בעל השליטה כתוצאה מהלי� הפירוק; התחייבות לסייע למשקיעי� 

 32  . ועודסומי� בעיתונות ; פניות להתעל� מפרצביעו בעד הסדר הנושי�בהחזר מלוא החוב ככל שי
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 1באופ� אישי במש� תקופה ארוכה לא התעלמתי מטענות בעל השליטה שלפיה� הכתובות נאספו על ידו 

 2וללא קשר למאגרי החברה, אול� לא ראיתי לקבלה. ראשית, עסקינ� במאות כתובות של משקיעי� 

 3הכתובות נאספו על שאי� בהכרח קשר בינ� לבי� עצמ�, ומתקשה אני לקבל את טענת בעל השליטה ש

 4ליטה טוע� כי הכתובות נאספו ידו ללא קשר לתפקידו כמנהל החברה ובעל השליטה בה. שנית, בעל הש

 5הפנייה הראשונה למשקיעי� נעשתה  לבקשה, 1על ידו במש� תקופה ארוכה אול� כפי העולה מנספח 

 6, וכפי זמני לחברות לאחר מת� צו פירוקבלבד שבועות  5.לבקשה), קרי כ 1(נספח  2.12.2015ביו� 

 7. שציי� בעל השליטה בתחילת ההודעה: "עברו כארבעה שבועות ממינוי מפרק זמני לרוביקו� וקלע"

 8מאות כביכול בפרק הזמ� האמור עלה בידו לאסו$ את כתובות הדואר גרסה זו של בעל השליטה 

 9המשקיעי� וה� , ה� לאור מספר מוקשית בעינייהמשקיעי� באופ� עצמאי וללא קשר למאגרי החברה 

 10ואשר ודאי הקשו עליו  בעת הזולאור הלחצי� הרבי� שמטבע הדברי� היו נחלתו של בעל השליטה 

 11להתפנות למלאכת איסו$ הנתוני�. שלישית, אי� בתגובות בעל השליטה כל אסמכתא המעידה על 

 12לרבות ו, ומצופה שאסמכתאות כאמור יהיו מצויות ברשותו, על ידאיסו$ כתובות המשקיעי� מלאכת 

 13משכ�, וכל . 22.2.16לעמדת בעל השליטה מיו�  9פניות למשקיעי� שוני� או באי כוח� כנטע� בסעי$ 

 14עסקינ�  שלפיה עוד לא עלה בידי בעל השליטה להוכיח אחרת מעדי$ אני את גרסת המנהל המיוחד

 15שימוש בנכסי בשימוש בנכס מנכסי החברה, ונזכיר כי בעל השליטה ציי� את הסכמתו לכ� שאי� לעשות 

 16  החברה, מערכותיה או מאגריה.

  17 

 18יודגש שאי� בבקשה כל סעד שעניינו לאסור על בעל השליטה מלהביע את עמדתו למעלה מ� הצור�; 

 19אפשר לבעל השליטה לשאת דברי� בכנס משקיעי� א$ לרבות לפני ציבור המשקיעי�. המנהל המיוחד 

 20ציבור המשקיעי� . בנוס$, כיו� רק זמניבעת ששימש כמפבתחילת ההליכי� ושארג� המנהל המיוחד 

 21כ� שאי� כל מניעה לבעל השליטה להעביר אינפורמציה למשקיעי�  מיוצג ברובו על ידי עו"ד ברטוב

 22בהקשר זה כי פניות בעל השליטה וסי$ א. באמצעות בא כוח�, וסבורני כי דר� זו הינה ראויה יותר

 23ג� מטע� זה וה� כלפי המנהל המיוחד, ו למשקיעי� כללו אמירות בעייתיות ה� כלפי בית המשפט

 24  כוח�. .באמצעות באיועברו משקיעי� בעל השליטה לות יפנסבורני שמוטב כי 

  25 

 26בעל השליטה בעת פתיחת תיבת הדואר כתובת שנבחרה על ידי טע� לפג� ב מצאתיזאת ועוד, 

 27זו, אישית �. כתובת קיעישבאמצעותה נשלחו הודעות אישיות מטעמו למש האלקטרוני

amirbrsmly.kela@gmail.com,  28שלא לצור� וא$ תו� הטעיית  שמה של חברת קר� קלעמציינת את 

 29בעל השליטה הודעות נשלחו למשקיעי� לאחר מת� צו הפירוק הזמני ובזמ� שנזכיר כי ה, והמשקיעי�

 30צוי� לא התעלמתי מטענת בעל השליטה שלפיה ש� החברה  אינו נושא עוד תפקיד רשמי בחברה.

 31די בכותרת ההודעות , שכ� הדואר כזיהוי הפנייה כלפי המשקיעי� אול� לא ראיתי לקבלהבכתובת 
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 1שנבחרה על ידי בעל השליטה כדי שציבור המשקיעי� ידעו שמדובר בפנייה אישית מטעמו של בעל 

 2  השליטה למשקיעי קר� קלע. 

  3 

 4כלשהו במאגר שימוש לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הבקשה ואוסר על בעל השליטה לעשות 

 5  שמות המשקיעי� ופרטי ההתקשרות עמ�, לרבות בכתובות הדואר האלקטרוני של המשקיעי�.  

  6 

 7  המזכירות תשגר את ההחלטה לצדדי�. 

  8 

 9 , בהעדר הצדדי�.2016פברואר  22, י"ג אדר א' תשע"וניתנה היו�, 

                  10 

                              11 

 12 

  13 

  14 

  15 




