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 18974-01-18פר"ק                      בית המשפט המחוזי

 בפני כבוד השופטת          יפובתל אביב 

  עבודי-איריס לושי 

      1999-חוק החברות, התשנ"ט   בעניין:

  1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג  ובעניין: 

   

 בית אולפנה לאימון מורים )אגודה עותומנית(    ובעניין:

  "(האגודה)להלן: " 5055/99אגודה מס' 

   

 עוה"ד עופר שפירא, בתפקידו כמנהל מורשה לאגודה   ובעניין:

 משרד שפירא ושות' מ

 67025אביב, -(, תל27, המגדל המרובע )קומה 5מרכז עזריאלי 

 03-7766996; פקס: 03-7766999טל: 

       info@oshapira.comדוא"ל: 

 

 רשם ההקדשות   ובעניין:

 דונגי ואח'-ע"י ב"כ מיטל סלע

 61091א, תל אביב 2מרחוב השלושה 

     03-6899795; פקס: 03-6899874טל': 

 

 מחוז תל אביב -כונס הנכסים הרשמי   ובעניין:

 ספיר ואח'-ע"י עו"ד נחמה אבן   

 , תל אביב2מרחוב השלושה 

     03-6467556; פקס:  03-6899695טל':    

 

 

 פסיקתא
 

( תפורק ע"י "האגודה: "להלן) 5055/99' מס אגודה(, עותומנית אגודה) מורים לאימון אולפנה ביתהנני מורה כי 

חוק )להלן: " 1983-ג"תשמ[, חדש נוסח] החברות פקודתו 1999-ט"תשנ, החברות חוקעפ"י הוראות  בית המשפט

"(. כונס הנכסים הרשמי יהיה המפרק הזמני של האגודה, וזאת עד להכרעת אסיפת החברותפקודת "-" והחברות

. המפרק הזמני ידאג לכינוס "(המפרק הזמניהנושים או הגורם הרלוונטי באשר לזהותו של המפרק הקבוע )להלן: "

 .1.10.2019ליום  ל שישנם, ויזמן אסיפת נושים לצורך מינוי מפרק קבוע עדכאספות נושים בעניין האגודה, כ

 

אביב כמנהל המיוחד -, תל27)המגדל המרובע( קומה  5הנני ממנה בזאת את עו"ד עופר שפירא ממרכז עזריאלי 

 את הסמכויות כאמור בדין, ובין היתר כמפורט להלן: ו"( ומקנה להמנהל המיוחד)להלן: " האגודהלנכסי 
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, את כל עסקי ובין באמצעות אחרים בעצמובין לשמור, להשגיח, לנהל ולבטח, לתפוס ולקבל לידיו, להחזיק,  .1

ונכסיה מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, חשבונות ופיקדונות בבנקים, מניות, זכויות כלפי צדדים  האגודה

 "(.הנכסיםשלישיים וכל נכסי מיטלטלין ומקרקעין אחרים )להלן: "

ת ו/או צד ג' כלשהו כל נכס, מידע, מסמכים, חשבונות, דו"חות כספיים ו/או לדרוש ולקבל מכל אדם ו/או רשו .2

 ועסקיה. האגודהכל מידע הנוגע הנוגעים לדעתם לנכסי 

 הנכסיםמול כל צד ג' ובין היתר בתאגידים ו/או בניהול ענייניה ועסקיה  וחבריה האגודהלפעול במקום ובשם  .3

ו/או נוהלו נגדה, ולקבל את מלוא  האגודהמחזיקה ו/או החזיקה ו/או בהליכים משפטיים שניהלה  שהאגודה

ו/או התחייבויותיה ו/או פעולות הנוגעות לנכסיה ו/או עסקיה מכל מין וסוג  האגודההמידע הנוגע לזכויות 

 .שהוא

 .על כך מסמך ולהופיע בשמה לפני כל גורם ולבוא עמו בדברים האגודהלחתום בשם  .4

 , בהווה ובעבר.האגודהובעלי התפקידים של  חבריהלחקור את  .5

את כל הסמכויות והזכויות אשר לפי הדין ומסמכי ההתאגדות של  לוולהעניק  חברי האגודהלפעול במקום  .6

 נהל ופקיד בה., לאסיפה הכללית שלה ולכל מחבריה, לאגודהלמוקנות  האגודה

 .האגודהלפתוח חשבון בנק ייעודי לפירוק של  .7

בנכסי נדל"ן ו/או זכויות כספיות ו/או זכויות אחרות מסוג כלשהם בהן מחזיקה ו/או החזיקה  לעשות כל פעולה .8

לרבות גביית כל תשלומים והכנסות בגין הנכסים או בקשר אליהם ולהוציא את  , כפי שימצאו לנכון,האגודה

 ולקבל את מלוא המידע על הנעשה בהן.  זקתם ו/או מן השימוש בהם של כל אדם ו/או גוףהנכסים מח

-לנכון, על מנת לאתר, ככל האפשר, נכסים  )מוחשיים ושאינם ו, ככל שימצאהאגודהלחקור את דרך ניהול עסקי  .9

 ו/או זכויות שלה כלפי צדדים שלישיים.  האגודהמוחשיים( של 

לשתף פעולה עם המנהל המיוחד  אגודהושאי המשרה, עובדיה וכל מי שקשור ב, נחברי האגודהלהורות לכל  .10

 כמנהל מיוחד. ובמהלך מילוי תפקיד וולהימנע מלהפריע ל ולמלא את תפקיד וולסייע ביד

בהליכים משפטיים )לרבות  אגודהו/או להופיע בשם ה, ככל שידרשו, לנקוט בכל הליך לרבות הליכים משפטיים .11

 אגודההעל מנת לשמור ו/או לממש את זכויות  להליכים כאמור, אגודהקיימים( ו/או לבקש להצטרף בשם ה

 . אגודהבנוגע לנכסי ה כלפי כל צד שלישי

 הלרשום את דבר מתן צו המינוי בכל מרשם המתנהל על פי דין וכן לנקוט בכל פעולה אשר המנהל המיוחד ירא .12

 כמנהל מיוחד. וולשם מילוי תפקיד אגודהילה לשם ניהול האותה מוע

המפורשת של המנהל  וללא רשות האגודהניתן בזאת צו האוסר על פעולה כלשהי מטעם צד ג' כלשהו ביחס לנכסי 

ממקום כלשהו בהם הם  האגודההמיוחד בכל הקשור להוצאה ו/או העברה ו/או תפיסה ו/או סילוק של נכס מנכסי 

 בקשר לתפיסת חזקה במקום כלשהו המוחזק עובר להגשת בקשה זו על ידי החברה.נמצאים ו/או 

  כל הליך משפטי נגד נכסי החברה ו/או המנהל המיוחד יפתח אך ורק באישור בית משפט זה ובהתאם להוראותיו.

 

הנני מורה כי חברי האגודה וכל המעורבים בפעילותה ונכסיה יתייצבו במשרדי המנהל המיוחד לא יאוחר מיום 

  ובתיאום עימו מראש וזאת על מנת למסור כל מידע שיידרש בנוגע לנכסי האגודה.  1.3.19
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, בעת 25.7.2018 ומיום 8.3.2018הנני מורה ביטול ההחלטות שהתקבלו ע"י האסיפה הכללית של האגודה מיום 

שבקשת הפירוק הייתה תלויה ועומדת, ב אשר עניינן "הוספת מטרה לאגודה" וייעוד כספי מכירת נכס המקרקעין 

 (."נכס המקרקעין")להלן:  6192בגוש  137בבני ברק, הידוע כחלקה  9המצוי בבעלות האגודה ברח' בן זומא 

 

 

 

 

 

___________________ 

שופטתעבודי, -איריס לושי     

 תאריך: _____________

 

 

 

 

הפסיקתא נחתמה.
שו' איריס לושי-עבודי

החלטה14/02/2019
בקשה 30 בתיק  18974-01-18


