
 

  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 ואח' נ' קורלסנס בע"מ ואח'שיריזלי  30004�04�19 פר"ק
  

  2019אפריל  18

    1בקשה מס' 

 הנשיא אית� אורנשטיי� כב'לפני 

  
  

 1

 1  1999 – ט"התשנ, החברות חוק      :בעניי�  

 2   1983 – ג"התשמ], חדש נוסח[ החברות פקודת

  3 

 4  קורלסנס בע"מ  :ובעניי�

      5 

 6  החברה                  

 7 יוסי שיריזלי ואח'  ובעניי�:

 8  בקשי'המ                  

 9  הרשמי הנכסי' כונס  :ובעניי�

 10  ר"הכנ                  
2<#  11 

 12  נוכחי':
  13 

 14  וכ� העובד יוס� שיריזלי ב"כ המבקשי�  – קר�אורו� ועו"ד  עו"ד חיות גרינברג

 15  נושה  " טריפל פוינט קפיטל"ב"כ  –עו"ד איל� אקוקה 

 16  ב"כ הכנ"ר    הרמלי� עו"ד 

 17  אי� התייצבות לחברה ו/או מי מטעמה 

 18 פרוטוקול

 19  עו"ד קר�: 

 20מבלי ששול� לה� שכר. הסיבה העסקת� חודשי� לאחר שסיימו את  3העובדי� פנו אלינו למעשה 

 21בעלי החברה, שלחברה יש נכסי� בעלי למאחר שידוע לנו והיא הוגשה, למינוי מפרק זמני שהבקשה 

 22. מר שח� לניר הוא דירקטור ובחו"ל יש משאי� ומתני� ע� משקיעי� באר&ממש בעת הזו שווי ו

 23את  עמד איתי וע� העובדי� בקשר. הוא ג� זה שפיטרלי המניות והוא זה שעוא אחד מבבחברה וה

 24העובדי�. הוא אמר לה� שבשלב זה אי� לה� יכולת לשל� לה� את מה שמגיע לה�. מדובר בעובדי� 

 25יש מו"מ מתקד� ע� וש שני�. הוא אמר שמנסי� למכור את הקניי� הרוחני 10שעבדו בחברה מעל 

 26שוחחנו איתו הוא אמר שהוא נוסע לאנגליה ואוטוטו מסתיי�  י ועו"ד גרינברגכשאנגור� בחו"ל. ג� 

 27ניסינו להסביר לו שזה בניגוד לדיני אני וחברתי הלי) מכירה ואנחנו למעשה מחבלי� בהלי) המכירה. 

 28הומצאה ג� משפטיי�, משרד נשי&, לש� ידי יועציו ה חדלות הפירעו�. הוא טע� שהוא פועל על

 29  שאישר את הבקשה. מעבר לכ) אי� לנו מה להוסי�.  ,ד שרו� אמירהבקשה, לעו"

  30 
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 1  מר שיריזלי משיב לשאלות בית המשפט: 

 2חברה בעצ� יש מוצר בתחו� ל, הייתי מנהל הפיתוח של החברה. 2007אני הצטרפתי לחברה בשנת 

APM3וג� ור תהליכי� עסקיי� באפליקציות אצל לקוחות גדולי� כמו בנקי�, ביטוח ג� באר& ט, ני 

 4בחו"ל. אני יודע שהיו מספר פטנטי� שחלק� נרשמו באר& וחלק� בארה"ב. אני לא בקיא בפרטי�, 

 5עובדי�. המקו�  5  אבל היו משקיעי� בתחילת הדר) באר& ובהמש) ג� מחו"ל. בחברה נשארו כ

 6כמה עשרות שזה . לי נותרו חייבי� משהו כמו שתי משכורות, 1.1.19  סגור. אי� פעילות בחברה החל מ

 7לכל  - 350,000  אלפי שקלי� יחד ע� הפרשות וכו'. זה בער) מה שמגיע ג� ליתר העובדי�. מדובר בכ

 8  העובדי�. הרוח החיה שנשארה בחברה הוא המנכ"ל, מר לניר שח�. 

  9 

 10  עו"ד קר�: 

 11החברה, על ש� החברה רשומי� שני פטנטי� בישראל ועוד שלושה פטנטי�  אודותמבדיקה שביצעתי 

 12בחו"ל. משרד סורוקר אגמו� ייצג את החברה בכל נושא מרש� הפטנטי�. לי אי� מעמד לפנות בשלב 

 13  זה למשרד, אבל בוודאי ברגע שימונה בעל תפקיד הוא יוכל לעשות זאת. אי� בידי את רישו� הפטנטי�. 

  14 

 15  עו"ד הרמלי�: 

 16. חוב לסמנכ"ל הפיתוח, חוב משמעותי. אני סבורה שהבקשה למינוי מפרק נכונה ואי� לי התנגדות יש

 17  אני מציגה את שמותיה� לבית המשפט. ו פרק זמניינוי מהציע מספר שמות למאבקש ל

  18 
  #>5<#  19 

 20  החלטה

  21 

 22בחברת ידי עובדי החברה. עסקינ�  לפני בקשה למינוי מפרק זמני לחברה שבכותרת. הבקשה מוגשת על

 23הזנק שפיתחה אפליקציות שונות ופעלה במש) מספר שני� במשרדיה בהרצליה.  לפני מספר חודשי� 

 �24, סגרה את משרדיה והפסיקה את פעילותה תו) שהותירה חובות לעובדי�, נקלעה החברה לקשיי

 25  זאת לפי הידוע עד כה. 

  26 

 27ליה פועל למכירת אות� בבקשה נטע� שבבעלות החברה פטנטי� שוני� וכי מנכ"ל החברה ואחד מבע

 28נכסי�. משכ) סבורי� המבקשי� שיש מקו� למינוי מפרק זמני אשר יפעל לתפיסת נכסי החברה, 

 29  מימוש� ותשלו� החובות לנושי�. 

  30 
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 1  כוח הכנ"ר תומכת בבקשה. באת

  2 

 3  החברה קיבלה את הבקשה ואת ההחלטה, א) היא לא התייצבה לדיו� ולא הגישה כל הסתייגות. 

  4 

 5כוח המבקשי� וכ� את דברי המבקש, מר יוס� שיריזלי,  לאחר שעיינתי בבקשה ושמעתי את דברי באי

 6  כוח הכנ"ר, שוכנעתי שיש מקו� להיעתר לבקשה.  ואת עמדת באת

  7 

 8ידי הכנ"ר כבעלי תפקיד. מבלי שיהיה בדבריי אלה כדי להטיל דופי  נתתי דעתי למועמדי� שהוצעו על

 �9 מוכרי� לי ולא ניתנו פרטי� א� שימשו בעבר בתפקיד מהסוג המבוקש במי מהמוצעי�, אזי ה� אינ

 10בבקשה שלפני, שמצרי) ניסיו� במיוחד בתחו� ייחודי של קניי� רוחני. ג� לא נמסר שמי מה� מועסק 

 11  במשרד עורכי די� שמתמחה בתיקי� מסוג זה. משכ), אי� בידי למנות מי מהמוצעי�. 

  12 

 13ממגדלי עזריאלי  את עו"ד עופר שפירא חברה שבכותרת. אני ממנהמשכ), נית� בזאת צו פירוק זמני ל

 14למפרק זמני. המפרק הזמני מוסמ) לתפוס את כל רכוש החברה מכל מי� וסוג שהוא, לפעול למימושו  5

 15  . - 150,000המינוי מותנה בהפקדת התחייבות עצמית בס) בכפו� לאישור בית המשפט. 

  16 

 17ידה ימציא למפרק הזמני כל מידע בקשר  כל נושא משרה ובעל תפקיד בחברה או כל מי שהועסק על

 18המפרק הזמני לחברה ויתייצב לחקירה לפני המפרק לש� התחקות, איתור ותפיסת רכוש החברה. 

 19  מוסמ) לפעול בש� החברה לפני כל גו� ורשות ולקבל את כל המידע הדרוש לו.

  20 

 21  #>6<#. 15.5.19אשו� לבית המשפט עד ליו� בעל התפקיד יגיש דו"ח ר

  22 

 23  , בהיעדר הצדדי'. 18/04/2019, י"ג ניס� תשע"טניתנה והודעה היו' 

 24  המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדי� ולמפרק הזמני. 

  25 

 
  

 אית� אורנשטיי�, שופט

  נשיא
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   1 

 2 הוקלד על ידי סימונה אלפסי




