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

 2019 –תקנות חדלות פרעון ושיקום כלכלי תשע"ט  :ובעניין

 
 

 ובעניין:
 
 א. דורי בניה בע"מ 
  

 החברה/המבקשת                                                           
 
 

 
 ביצוע מערכות אינסטלציה בע"מ -י. ב. קורמן  1. ובעניין:

 
 בנק הפועלים בע"מ 2.
 
 בנק לאומי לישראל בע"מ 3.
 
 בנק מזרחי טפחות בע"מ. 4
 
 בנק דיסקונט לישראל בע"מ 5.
 
 בנק אגוד לישראל בע"מ 6.
 
 בנק הבינלאומי הראשון בע"מ 7.
 
 כלל חברה לביטוח בע"מ 8.
 
 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 9.
 

 1 
<#2#> 2 

 3 נוכחים:
 4 עוה"ד אמיר ברטוב, שמרית מלמן ולירון ספיר  –ב"כ דורי בניה 

 5 גיא גיסין, עידן דנינו ורפאל כץ עוה"ד  –ברגרואין  ב"כ חב'

 6 עוה"ד חנית נוב ושני גרינברג –מטעם בנק דיסקונט 

 7 עו"ד מור נרדיה –מטעם בנק מרכנתיל דיסקונט 
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 2 עו"ד אליעד שחם  –מטעם י.ב. קורמן 

 3 מר יחיעם קורמן 

 4 עוה"ד יצחק יונגר ואיתמר כהן  –דיירים ממגדלי ת"א  81מטעם 

 5 לביץ ימעו"ד אלי ש –מטעם שינדלר נחושתן מעליות בע"מ 

 6 עו"ד דנית רימון  –מטעם דיירים פרויקט רמ ז ת"א 

 7 נצרקעוה"ד יאיר לדר וצחי  –בע"מ  2006מטעם אדלטק אחזקות 

 8 עוה"ד דורון אריאל, אלעד בן יורם ורותם גמליאל  –מטעם בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 9 עוה"ד רענן קליר ופנחס ברטל  -מטעם מטרופוליס

 10 עוה"ד אבי שרף וירדן הילל –מטעם מנורה איזו אהרון 

 11 "ד אורי גאון, יאיר ליבוביץ וטום קופרהמטעם בנק לאומי עו

 12 עו"ד נעמה ארליך –אח'  33 -מטעם מיכאל בר לבב ו

 13 עו"ד טלי וורמברנד  –מטעם בנק הבינלאומי 

 14 עוהד אמיר פלמר ואביתר קרמר –מטעם בנק הפועלים 

 15 עו"ד אהוד גינדס –מטעם גינדי 

 16 עו"ד אלונה בומרגטן  –מטעם כלל חב' לביטוח 

 17 עו"ד גולדפלד הילה  –מטעם אפריקה ישראל מגורים בע"מ 

 18עו"ד ניר  –מטעם היכל התרבות וקבוצת הרכישה בסר ביבנה הירוקה באמצעות נציגות הקבוצה 

 19 סברוב

 20 עוה"ד ישראל בכר ונופר סהר –מטעם בנק איגוד לישראל בע"מ 

 21 וה"ד אורי שילה וליאור שטרנברגע –נושה  –מטעם שרביב 

 22 עו"ד רועי גרוס  –מטעם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 

 23 מר לוזון 

 24 עו"ד חן בוכניק –מטעם חג'ג' וקבוצת הרכישה 

 25 עו"ד אסתי לזרוב זלצמן  –מטעם וי. גולד  פתרונות הנדסים לבניה בע"מ 

 26 רוני הירשזון עו"ד  –מטעם הכנ"ר 

 27 

 28 

 29 פרוטוקול
<#3#> 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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 5 
 6 
 7 
 8 
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 10 
<#6#> 11 

 12 החלטה

 13 
 14 
 15 
 16 

 17 .ייתקיים במסגרת התיק הנוכח 60447-09-19מטעמי יעילות, התיק בתיק חדל"ת 
 18 
<#5#> 19 

<#4#> 20 
 21 

 22 במעמד הנוכחים. 23/10/2019, כ"ד תשרי תש"פניתנה והודעה היום 

 23 

 24 

 
 

 שופטת, עבודי-לושי איריס

 25 
 26 

 27 

 28 בית המשפט: 

 29לאחר שנשמעו דברי בית המשפט באריכות שלא לפרוטוקול, ובין היתר הועלו תהיות בנוגע להסדר 

 30ולתרומת הבעלים שבית המשפט בשלב זה לא ראה בה תרומה של ממש, וכן ביחס לכך שלכאורה 

 31מדובר בהסדר גרעוני אשר בנוסף לכך הוא מבוסס גם על ביטול עיקולים שיתכן ואין זה השלב 

 32ר זאת כעת או בכלל, מתבקש ב"כ החברה להשיב לשאלות אשר לא כולם מפורטות המתאים לאפש

 33 כרגע בפרוטוקול. 

 34 

 35אני רוצה להתחיל באיזה שהוא מבט על. אני רוצה שנבין את הסיטואציה איך אנחנו  עו"ד בר טוב: 

 36רואים. מה שביהמ"ש מדבר עליו זה קצה הקרחון סוף התהליך הארוך שנקרא לזה הצלה או הבראה 

 37 של דורי בניה תחת מצב של חדלות פרעון עמוק. אני אסביר. 

 38ון קבוצה לשעבר, כל הכסף הגיע. זה שזה הגיע בקומה שבין דורי בניה לבין בעלת השליטה שזה לוז

 39מלמעלה זה לא משנה את העובדה שבסופו של יום מי שהשקיע בדורי בניה זה בעלת השליטה בה 

 40 זה דורי קבוצה. 
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 1שבאתי להגיד שאנחנו באירוע שבו יש הוכחה גדולה לתמיכה מסיבית שאני לא בטוח שיש לה  מה

 2על ידי גזיטוב ובהמשך למר לוזון. אני באתי לומר  אח ורע של בעלת השליטה בהתחלה שנשלטה

 3שאי אפשר לנתק את זה מכל התרומה שהיתה עד לרגע זה וגם ברגע זה על פי התוכנית המוצעת של 

 4בעלת השליטה הנוכחית יש תוכנית שיש בה המשך ויש עדיין תרומה נכבדה ואני תיכף אפרט. אנחנו 

 5שיכול לבוא מביהמ"ש  שבה ואומר במקרה שבו  חשבנו שזה כן מקרה מיוחד משום שיש גם מסר

 6סוף והגיע כמעט לסוף בזכות תמיכה גדולה בה בין השנים לאני נוכח לדעת שבה הגיע חברה 

 7מסר לבימה"ש בסוף דרכה, יש  השנתמכה על ידי מר גזיטוב עדיין מצטבר בסכומים גדולים והגיע

 8כאלה, שבסופו של דבר לא מגיע מביהמ"ש במקרים כאלה הוא רוצה לעודד הישנות של מקרים 

 9לביהמ"ש בשלב מוקדם יותר, אני רוצה לעודד את המקרים האלה ואני רוצה לתת את בעלת 

 10השליטה את האפשרות לסיים את המהלך תחת בית המשפט. פתחתי בזה כי כאן אנחנו רואים את 

 11עמים שאבה הייחוד של המקרה. זה לא מקרה השכיח בו חברה מגיעה יש לה בעלת שליטה הרבה פ

 12כספים לרוב אלה הטענות, לרוב אין את התמיכה המסיבית, והחברה נכנסה להליך של חדלות 

 13פרעון, כאן אנחנו במקרה שונה עם השקעה מסיבית. זרימת הכספים היתה חד כיוונית לא דו 

 14 סטרית. 

 15אין לנו בעיה עם השאלות שביהמ"ש מעלה. מי שצריך לבדוק מוזמן לבדוק וגם הצענו למנות מישהו 

 16שיבדוק את השאלות האלה. אנחנו לא בורחים מהם. כי לדעתנו העובדות שימצאו זרימה חד סטרית 

 17של כסף שגרמה להקטנת נזקים. זה לא הנקודה. העובדות לא שנויות במחלוקת על זרימת הכספים 

 18ואיפה היא היום וצריך להצדיע על מה שעשה בעל השליטה לגבי  2014 -ה היתה דורי בניה באיפ

 19 חברה שהיתה במצב כטסטרופלי. 

 20שהחברה ₪ מיליון  7כשמדובר על העברת כספים חד צדדית האם קיזוז של  לשאלת ביהמ"ש:

 21 עשתה, זה נקרא הזרמה חד צדדית?

 22 הדדים ואחרי הקיזוז הזה נעשו עוד הזרמות כספים. , מדובר על חובות אני משיב: אכן נעשה קיזוז

 23בסיכום הכולל אין מצב שלוזון קבוצה חייבת כסף לדורי בניה, הפוך הוא המצב ובסכומים אדירים. 

 24לאור הנתונים האלה צריך לברך על זה, בנוסף צריך לברך על זה שבעלת השליטה ממשיכה להיות 

 25די לייצר הליך כאן של אלטרנטיבה של פירוק. אני מוכנה לתמוך בחברה ולתת לה תרומה נוספת כ

 26 מעריך את זה בעשרות מיליוני שקלים תוספת תמורה לנושים ואני אסביר. 

 27נכון להיום בזכות התמיכה שניתנה לה היא אכן השלימה את כל הפרויקטים שהיא היתה אחראית 

 28קטים נמסרו זה עליהם. נשאר כמו שכתוב בבקשה להשלים את איטום המרפסות כל יתר הפרוי

 29 מכבר לדיירים.  אין היום דייר אחד שלא קיבל מפתח. 

 30הפרויקטים אכן הסתיימו ונמסרו. מה נשאר לבצע מבחינת דורי בניה? זה לבצע בדק. הבדק הזה 

 31מוערך על ידי הקבוצה בין מיליונים רבים לבין מספרים דו ספרתיים של מיליונים. בדק זה כמו 
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 1ר יכול להיות פיצוץ ויש תוספת. כרגע אנחנו מעריכים את זה מסטיק. הוא גמיש. מחר בבוק

 2מיליון מוערך. אגב אנחנו מקווים שזה יהיה פחות. יש הערכה  10במילונים שקלים של בדק באזור 

 3שאנחנו בהחלט מקווים פחות. יש פה לקיחת אחריות על ביצוע עבודות הבדק מוערך כרגע בסדר 

 4היה מיליון. בדק זה עניין של המון שנים של אחריות ומסטיק הלוואי שזה י₪, מיליון  10גודל של 

 5 והוא יכול להשתנות משעה לשעה. בהרבה פרויקטים נשאר בדק. 

 6שנים שעכשיו  7בין הגשת הבקשה לדיון פה הגיעו דרישות בדק, יש מגדל שופטים שנמסר לפני 

 7מאוד גדולים. הערכה הגיעה תביעה על ליקויים שלכאורה יש אחריות על ביצוע של זה בסכומים 

 8מיליון. ברור שאם לא ינתנו שירותי בדק יהיה תירוץ מאוד למחזיקי הערבויות לחלט  10גסה זה 

 9את הערבויות כמובן כמיטב יכולתם. ולא מעט פעמים קריאות הבדק מגיעות בגלל שמחזיקים את 

 10נמצאת בעמדת הערבות כבת ערובה וגם אם הן לא מוצדקות הדברים חייבים להיעשות. כי החברה 

 11עד הרגע האחרון נעשו כל המאמצים כפי שחובה של כל חברה להמשיך את הפעילות שלה חולשה. 

 12ללא צורך להגיע לביהמ"ש להקטין ולהחזיר ערבויות בנקאיות להקטין חובות ואכן הוקטנו ערבויות 

 13בויות והוחזרו חובות. אין שום בעיה. ביהמ"ש יקבל את כל הנתונים ויראה את ההקטנת ההתחי

 14 בצורה מאוד מסיבית וגם מהתקופה שלפני כן. 

 15לשאלת ביהמ"ש האם הבדק כבר שולם על ידי הדיירים שרכשו את הדירות? אני משיב: יש מערכת 

 16יחסים חוזית נפרדת שבו יזם מוכר דירות, הדייר משלם תמורה לדירה והיא כוללת את קבלת 

 17מלאה ליזם. היזם מתקשר עם הסכם  הדירה ולזה שהיא תקינה לפי המפרט. הוא משלם תמורה

 18ביצוע עם הקבלן. הקבלן דורי בניה קיבלה תמורה עבור התחיבויות שיש לה על פי החוזה. אבל כמו 

 19שקורה בהרבה מקרים הקבלן קורס, איננו יכול לבצע את התחיבויותיו. מה עושה היזם מחלק את 

 20את מלוא התמורה. זה הטענה הערבות שניתנה לו. במקרה הזה יש גם טענות שהקבלן לא שילם 

 21העיקרית פה. יש הרבה מאוד כסף שחייבים היזמים על העבודות של דורי. דורי טוענת שלא קיבלה 

 22את כל התמורה אבל אין נפקא מינה לצורך הענין. הקופה תקבל את הכסף. כבר שילמו את התמורה 

 23לה היא הפרה של אבל זה עולם חדלות הפרעון, הצד השני קרס. חדלות הפרעון המשמעות ש

 24התחיבויות כתוצאה מקריסתה. גם בפרויקט המשתלה זה ככה. בפרויקט בר כוכבא בכל 

 25 הפרויקטים לטענת דורי חייבים לה הרבה מאוד כסף. 

 26לשאלת ביהמ"ש איך זה מתיישב עם השעבודים? אני משיב: גם אם מלוא התמורה היתה משולמת 

 27מיליון.  10 -לבצע אותם והתרומה הזו מוערכת ב זה לא רלבנטי לזה שהחברה קרסה. פה יש תרומה

 28ההתחייבות איננה מוגבלת בסכום. זו התחייבות כללית לקחת על עצמנו את הבדק. זה כמו שאמרתי 

 29 רקמה פתוחה שקשה מאוד להעריך אותה.

 30, רום גבס ערבה להתחיבויות דורי לבנק הבינלאומי. היא ערבה. נעשה הסדר. לגבי הבנק הבינלאומי

 31בינלאומי נוצר מחילוט הערבות של גינדי. רום גבס ערבה להתחיבויות האלה. והיתה ערבה החוב ל
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 1אם רום גבס לא תעמוד בתשלומי ₪. גם לפני כן. והתרומה, יש הסדר פריסה  שחוסך חצי מיליון 

 2הבינלאומי יעמיד את החוב והבנק יש סיכוי בעיני מאוד טוב שיקבל את כספו מהתחיבויות שלו ואז 

 3חיסכון של מחילה לא מעבר לזה. ₪ ס לא תשלם כלום. התרומה הוגדרה במפורש חצי מיליון רום גב

 4מיליון ששולמו עד כה  12 -אני מקבל את מה שאני משלם אפילו בלי ריבית. מי שבפועל מימן את ה

 5לבינלאומי זה היה רום גבס, לא היה לדורי כסף לעשות את זה. אז לא ביקשתי להיכנס לנעלי של 

 6 ומי כי החוק מתיר את זה. לאנהבי

 7יש עבודות איטום מנגד יש אפשרות טובה או סבירה לקבל החזר לא מלא  -קט הארבעהילגבי פרו

 8על ביצוע עבודות האלה מהביטוח. אין לנו עוד שיק מהביטוח ואין לנו מסמך מהביטוח שהוא אכן 

 9יש לנו התחיבות טוח. מכיר בזה. מי שיחליט לעשות את הדבר הוא יעשה רק אם יהיה אישור מהבי

 10לעשות את זה. אם הביטוח לא ישלם מסיבה של טענה כלשהו אז הסיכון שלנו. עולם הביצוע הוא 

 11עולם הפכפך האיטום צריך לקחת אותו דחוף כי עוד מעט יתחילו גשמים. יש ליזם התחיבות. 

 12רה במצטבר שלקוחים את התרומה אחת אחת יש תרומה נכבדה שבעיני מצטרפת לתרומה הכבי

 13שנעשתה עד עכשיו, אני לא מנתק את זה אלא זה מצטרף, זה קצה הקרחון. יש פה תרומה שצריכה 

 14 להוביל לכך ויש עוד תרומה שווה בעיני המון כסף ואני אסביר. 

 15היו החובות של ₪ מיליון  300 -לשאלת בית המשפט: מה היו החובות של חברת דורי? אני משיב: כ

 16מיליון לקבוצה. הערכת  65מתוכם ₪ מיליון  120סך החובות דורי בניה בעת שנרכשה, היום 

 17היועצים המשפטיים של דורי היא שכאשר יתברר באמת מה חייבים לעומת מה שמגיע יכול להיות 

 18 מצב שכולם יקבלו את כספים, קרי אותם תביעות שיתקבלו שווים מיליונים. 

 19וטין עובדה שנמצאים פה נושים. נעשה פה מהלך שללא ספק הקטין נזקים אבל לא חיסל אותם לחל

 20לא קנה את דורי בניה הוא קנה את השליטה, לכן באיזה שהוא שלב שמו גבולות ותנאים  הוא

 21להמשך התמיכה שזה דבר לגיטמי וכל עוד אתה חושב שיש סיכוי ותוכל להקטין נזקים חובה עליך 

 22 להמשיך. 

 23בסוף הגענו לנקודה שאין ביצוע יש בדק שרום גבס מנהלת אותו ומוכנה להמשיך לעשות אותו ויש 

 24ערימה של זכויות משפטיות של החברה ונגד החברה. תביעות והגנות, ערימה גבוהה מאוד. בספו של 

 25דבר להערכת החברה היא תוכל להגיע למצב שהיא לפחות מאזנת בהליכים מסודרים את התביעות 

 26. שאיך אפשר לדעת מה נותנים לנושים, אפשר להציע לנושים הליך מיטבי למיצויו זכיותיהם נגדה

 27שבמקביל יש חיזוק ליכולת של לעמוד מול אלה שמחזיקים את הערבות. הערבויות הצולבות 

 28. רוב העבודות שנעשו לא באות בשביל להציל את הערבויות 100מתוך ₪ מיליון  25 -עומדות על כ

 29יש פה תרומה וביהמ"ש דביר על עיקולים, אי אפשר להסיר את העיקולים זה  הצולבות. לכן

 30מה שאפשר לקבל בפירוק אפשר אוטומטי. אם אין הסרת עיקולים אנחנו מסירים את הבקשה שלנו. 

 31לקבל בהליך, אין פה פטור, הוצע בעל תפקיד שסמכותו העיקרית לבדוק את היחסים בין השליטה 
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 1ש עם מה שהוא רוצה. אף אחד לא מנסה להסתיר שום דבר. לצד זה לבין החברה ויבוא לביהמ"

 2הוצע מתכונת של  תרומה ושיתוף פעולה הכרחי למיצוי הזכויות מדוע? עיקר הכספים הוא מול 

 3מיליון שח יש סיכוי טוב  65 -הליכים ותביעות של אנשים שחייבים כסף. מדובר בחייבים טובים. ה

 4נגד ברור. אם לא היה להם טענות נגד לא היינו פה. אמרתי מאוד לגבות אותם. יש להם טענות 

 5מיליון  65שבסופו של יום אנחנו מעריכים את הטענות שלנו באופן שמרני בסך הכל בסדר גודל של 

 6מיליון אנחנו נמשוך  16כנגד זה יש לנו התחייבויות. אם ביהמ"ש לא מוכן לבטל את העיקולים  על 

 7ים נגזר חד משמעית ואני רוצה להסביר. ביהמ"ש יכול להורות את ההצעה שלנו. דינם של העיקול

 8יום ויכול ותוכנית ההסדר לא תאושר על ידי הנושים אז האלטרנטיבה תהיה  30על הגשת דוח תוך 

 9פירוק. בשני המקרים העיקולים האלה נגזר דינם אחרת יש העדפת נושים. הכסף הזה לא מגיע 

 10 או כך. אלינו. הוא כסף ששיך לכלל הנושים כך 

 11קודם כל הנושים יחליטו אם ההסדר טוב. אני רוצה להסביר שכך או כך דינם של העיקולים נגזר 

 12ל ש לא יקבל אז אפשר לקבל את הבקשה ואז העיקולים מתבטלים אז בשבי"להתבטל, אם ביהמ

 13 אני מפנה לפרק ה' עיקול שהוטל לפני מתן צו בטל. זה להפיל את הדבר הזה? 

 14גירעון נמדד לפי האלטרנטיבה של אותם הוצאות שהיו תוכנית ההפעלה איננה גרעונית ואני אסביר. 

 15מוצאות גם בהליך של פירוק. גם הליך פירוק איננו ניטול הוצאות. אני מעריך שכל מפרק שיתמנה 

 16של הדבר העיקרי שיהיה לו לעשות מלבד חקירות וכו', זה לגבות את הכסף הוא יצטרך סיוע מסיבי 

 17אנשי החברה לגביית הכסף, הם האנשים הם הידע, זה עובדים של החברה.  התזה שלנו היא שכדי 

 18למצות באופן מיטבי את הזכויות של החברה אתה צריך לעשות שימוש מסיבי, הוא יגיע להסכמות 

 19באנשים שבדיוק נשארו בשביל זה. מי שחושב שהוא יזמין את האנשים לחקירה וככה יקבל את 

 20 להם פוגע בזכויות האלה. חד משמעית. העזרה ש

 21לשאלת ביהמ"ש האם אתה עומד על כך שאם לא יבוטלו העיקולים אז אין הצעה. אני משיב: אני 

 22יום העיקולים משום מה ישארו למרות שאני חוזר ואומר שבכל תסריט הם  30מסכים שלמשך 

 23 אין תסריט אחר, לא יעזור כלום. יבוטלו. 

 24 ונים של הנושא השעבודים, לטבלה. אני מפנה את ביהמ"ש לנת

 25 

 26אני חייב לומר שכל הגישה פה של החברה היא גישה זחוחה שבאמת לא מקומה בהליך  עו"ד יונגר:

 27הזה. כל פעם מנסים להגיד תרומה ... יש פה לטעמנו הרבה מאוד כסף שהלך בצורה הפוכה. הנושא 

 28ו אם הכסף היה פה לא היתה בעיה מיליון שהיו אצל הכרעת ביהמ"ש זה נושא שמבחינתנ 70 -של ה

 29תזרימית. העובדה זהו שאומרים הזרמנו כסף לאורך שנים, אנחנו לא רואים מה הגיע לחברה ומה 

 30הלך לחברה. באה החברה ואומרת אני אתן תרומת בעלים, כרגע כל מה שצריך עכשיו זה להבטיח 

 31לבוא ולהגיד אין בעיה אנחנו שבמועד הזה בתקופת הביניים יהיה הפעלה שהיא לא גרעונית. במקום 
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 1ממנים את התקופה הזו כדי שיהיה לביהמ"ש תמונה ראשונית, אני אומר שגם בענין הזה החוק 

 2החדש עשה לנו עבודה קלה.  היום יש אפשרות לתת צו זמני שהנאמנים שיבדקו בתקופה ראשונית 

 3 יום. הגישה שאומרת שתרמנו מספיק זו גישה מקוממת.  30של 

 4לים, הבהרנו שהחברה עשתה כל הזמן מלחמות עולם, אמרו אנחנו במצב מצוין לא לענין העיקו

 5צריך עיקולים אפשר להעביר כסף מלמעלה. אני רוצה לשמוע מתי החברה פתאום במצב של חדלות 

 6 פרעון. 

 7החברה כרגע מה שהוא מבקש לעשות שאותם עיקולים שלא ביקשנו לגבות אותם, הוא מבקש 

 8פעלה השוטפת במקום התרומה של הבעלים. קודם כל אנחנו מדברים שהכסף הזה ישמש את הה

 9על זה שאין צורך. מבקשים לשחרר ולעשות בזה שימוש. הדבר השני עומדת פה החברה ואני מאמין, 

 10שאחרי שיבדק הכל ואחרי שילקחו הכספים ואחרי שיתבררו יכול להיות שהחברה לא חדלת פירעון 

 11יקולים. יש את כל הנושא של רום גבס חברה רווחית מאוד ואז יצטרכו לבדוק מה עושים עם הע

 12שמחלקת דיבידנדים, כל הדברים האלה צריכים לבדוק. פה יש בעל שליטה חזק עשיר מאוד, שיכול 

 13בוודאי לממן. מעבר לזה, יש גם זכויות מעבר לעיקולים, יש שם המחאות זכות יש כספים 

 14 בדוק. שמופקדים, זה מסוג הדברים שבעל התפקיד צריך ל

 15 

 16לשאלת ביהמ"ש: איזה נכסים יש לחברה?  אני משיב: אנחנו קיבלנו פניות של  עו"ד ברטוב:

 17מתעניינים יש שני נכסים של החברה שלא ציינו, אחד, החברה מחזיקה סיווגים בלתי מוגבלים, יש 

 18שני דברים שקשורים לשלד התאגידי שמי שמקבל אותו מקבל נכס נקי. שנית זה הפסדים צבורים 

 19מיליון. במצב כזה יכול להתווסף לקופה סכומים ממשקיע. זה יכול לענין מאוד.   800  בסכום מדהים

 20זו אפשרות ריאלית נוספת. נעשו גם פניות אלינו, היו שאמרו אם הדבר יעמוד על הפרק הם בהחלט 

 21מוכנים לשקול. לשאלת ביהמ"ש: על איזה בסיס ההפסדים?, אני משיב: מהפעילות של החברה 

 22 שך שנים. לא מקדמות שהיא שילמה. זה היה אבן על ראשה של הנפילה שהסתבך. במ

 23 

 24מאחר וביהמ"ש ירד לרזולוציות של סעיפים ותתי סעיפים. אני מבקש ל חזור לענין  ב"כ הכנ"ר:

 25שבמאקרו. הראשונה הוא סוג ההליך במסגרת הצו לפתיחת הליכים והשניה שלרוב טרם העסיקה 

 26 יד בסוף ימונה נאמן. זהו בעל התפק יהמ"שאת ב

 27ברמת המאקרו אין בבקשה שהונחה תוכנית שיקום אמיתית או תוכנית שיקום בכלל. הם אומרים 

 28את זה. עסקינן בהסדר "הדממה". דבריו האחרונים של חברי עו"ד הרטוב זה הסדר מסוג אחר. מה 

 29קשה מדובר שחברי אומר וביהמ"ש לא צריך לקבל הכרעה אם רשויות המס יאשרו עסקה כזו. בב

 30על הדממה. ומי שאין שיקום יש קושי משפטי לנקוט בהליך של הקפאה לצרכי הסדר. אני מפנה 

 31שאנחנו עומדים לחוק. יש קשיים רבים שביהמ"ש עמד עליהם. כל מיני תנאים קשיחים  23לסעיף 
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 1י על קיומם. למשל מינוי חברי כנאמן, המחאת העבודות לרום גבס אבל רק תחת מה שהחוק הרלבנט

 2דורש ולא כפי שהסכמי המקור אולי דרשו. ובעצם הרושם מקריאת הבקשה הוא שהנהנים העיקרים 

 3מהתוכנית המוצעת הם בעלת השליטה והבנקים. אני לא מזלזל באינטרס שהוא סופר לגיטימי גם 

 4של הבנקים וגם של בעל השליטה שלא לכוף מבחינת הבנקים בתשלום הערבויות, ומבחינת בעל 

 5התחיבויות, באינטרס הזה .....לגבי נושים אחרים לא נראה לפחות בעת הזו שאיזה השליטה מה 

 6מיליון שח תביעות. אני  600חובות לא כולל ₪ מיליון  81 -תשואה תצמח להם אם בכלל. מדובר ב

 7רוצה שמבחינה משפטית בנסיבות הללו בעצם ההליך שמה שהחברה רוצה לבצע הוא פירוק מפעיל 

 8לחוק כדי ליטול את הויכוח,  מול בעלי הערבויות. זה פעולות שגם נאמן בפירוק  97-98כאמור בסעיף 

 9 יכול לבצע. 

 10מתן צו לעיכוב חילוט בנקאית ומתן אפשרות לבעל התפקיד להגיש בקשה מתאימה בהקשר סוגית 

 11זה, היא לא קיימת לא בחוק החדש ולא בחוק הישן. מבחינתנו זה רלבנטי לא פחות מכפי שהיה 

 12 30 -עדיין היתי מציע לביהמ"ש להותיר את הצו לפחות ל 97. אם היינו הולכים לפי סעיף 15.9לפני 

 13 ל התפקיד לכלכל צעדיו. ולאפשר לבע

 14אני חוזר לעניין הליך, הגם שעל פניו כפי שהצגתי את דעתי הכף נוטה לעולם הפירוק, אנחנו נציע 

 15לחוק היא גם קושרת אותי לשאלת זהות הנאמן  24לביהמ"ש לשקול גם את האופציה שעל פי סעיף 

 16חושב שהדבר אולי יקבל שימונה, אנחנו נתראה בביהמ"ש עם המלצות אולי יותר מגובשות, ואני 

 17 משנה תוקף שדווקא בסיפא של דברי חברי עו"ד בר טוב נפתחה אופציה בכיוון אחר. 

 18נדרש מימון. אני אתחיל בפן המספרי. אני חושב שצריך להפיג את הערפל.  24אין ספק שלפי סעיף 

 19יום זה  90 -למיליון לצורך ההפעלה. מה שצריך  16 -לא צריך את כל ה₪, מיליון  16העיקולים הם 

 20אלף לחודש. לגבי חצי מיליון  500 -לחודש. וזה מוביל אותי לפן הפרקטי. נניח שנעגל ל₪ אלף  400

 21אני חושב שנדרש פתרון פרקטי גם מצב הנושים. במסגרת צו הקפאה וצו פירוק העיקולים כן 

 22 אלף שקל אז נדע.  100אם חברי יגיד שהוא לא מוכן לתת  יבוטלו.

 23אני מסכים עם העמדה של ביהמ"ש שיתכן ועל מנת להפיג חשש סביר שהפעלת התאגיד לא תפגע 

 24 יום.  30חודשים או למשך  3בנושים יש מקום שבעל השליטה יממן א אותם העובדים למשך 

 25לגבי בעלי התפקיד. ביהמ"ש צודק בענין מינוי נאמן, הנוהל הוא להציע מועמדים ניטרלים, קשה 

 26מחייב אותי ולא מחייבת את של מועמדים שהם ניטרלים. מעבר לכך שזה נוהל שלהגיע לרשימה 

 27חברי ולא את ביהמ"ש, אבל מבלי לגרוע מיכולתיו של עו"ד בר טוב, אני קראתי בעיון רב את מה 

 28שכתב עו"ד יונגר על ההליכים שהתנהלו באולם ביהמ"ש. אני חושב שהדבר מאוד מקשה את 

 29ו"ד בר טוב ולכן בעיקר וזה הנוהל אני מבקש להציע רשימה של שישה היכולת להסכים למינויו של ע

 30 בעלי מקצוע, שלושה רו"ח ושלושה עו"ד. אני אמליץ למנות אחד ואחד. 
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 1אני חושב שבחירת פרקליט עו"ד שכן יש לו גב משרדי עמוק מסוגל לטפל בזה, אבל ביהמ"ש ראה 

 2זה ענין בדיקת ההתחשבנויות מול בעל  במסגרת ההתנגדויות שאחת ההתנגדויות שחוזרות על עצמן

 3השליטה כל העניינים הללו כולל השאלות שביהמ"ש הפנה לחברי עו"ד ברטוב. למרות הקושי הרב 

 4 אני חושב שהצלחנו להגיע עם רשימה שאוחזים בשני הדיספלימות.

 5 אני אבקש להמליץ על עו"ד אביתר קנולר, או עו"ד רמי יולס, או עו"ד איתי הס. 

 6ו"ח אני אבקש להמליץ על רו"ח ועו"ד סיגל רכב רוזן, רו"ח אריאל אלפסי, ורו"ח יעקב בסקאלת ר

 7 פסי. 

 8 כולם חתמו בפנינו תצהיר ניגוד עניינים.

 9 

 10מי שיצטרך להחליט מה עושים בתקופת הביניים הזו כל נאמן שיהיה יוציא את  עו"ד ברטוב:

 11נה באיזה הליך משום שהידע ההוצאות האלה בטח בתקופה הראשונה עד שהוא מתארגן ולא מש

 12נמצא בחברה. מדובר בשישה עובדים. יש בעיקר חשבונאות, בדק ומחלקה משפטית. אדון לוזון ולא 

 13אף אחד ממשפחתו לא קיבלו שקל אחד. דבר שני, כל נאמן יבדוק מה הצורך בכל אחד מאותם 

 14קודה היא מי עושה אנשים. אם ימצא לנכון שאין צורך אז פחות הוצאות. אבל אל זו הנקודה. הנ

 15 ם. יעכשיו עבודות בדק, מי עושה את עבודות האיטום כדי שלא יהיו עוד נזק

 16אני אומר שהתוכנית שהוגשה על ידי בעלי השליטה היא הרמונית, לא חובה לקבל כרגע את הסדר 

 17הנושים כפי שהוצע. בעלי התפקיד יבחנו את המתכונת. אבל התוכנית בעיקרה שהחברה מופעלת 

 18 שהוצעה עם עבודות בדק והכל צריכה להתקבל על ידי ביהמ"ש כולל הסרה של העיקולים.  במתכונת

 19אני יום, אני משיב: שהכל תלוי.  30 -לשאלת ביהמ"ש האם רום גבס תיתן שירותי בדק במהלך ה

 20 לא יודע לענות. 

 21ח אני אגיד משהו על בעל התפקיד. אני מודע לזה שאני בעמדת נחיתות מובהקת אני מודע לרו

 22החדשה שנושבת בענין הזה. אני רוצה להגיד כמה דברים. הלקוח שלי רוצה שאני אהיה בעל תפקיד 

 23ולכן אני אטען בענין הזה. אני סבור שאין ניגוד עניינים. המשרד שלנו מייעץ לקבוצת לוזון וגם לדורי 

 24ונע את בניה. בכל מה שקשור לקבוצה אני בניגוד עניינים, לא הסתרנו, אבל השאלה האם זה מ

 25המתכונת שהצענו. המינוי שלנו הוא רק במתכונת בו מקבלים את הצעת החברה בתמיכתה בסיוע 

 26שלה במתכונת שהוצעה, אנחנו בעל תפקיד שכדאי לחשוב על מינויו לבקשת החברה רק 

 27יום. וזאת מאחר התוכנית של בעל  30בקונסטלציה שמתקבלת בקשתה גם אם היא נבדקת תוך 

 28ונים ובהוצאת כספים מצידה. אני חושב שזו זכותה של מי שמסכן את כספו השליטה כרוכה בסיכ

 29כסף חדש, זכותו לבקש מישהו בעל מקצוע זה עדיין זכותו. כמו שיש בהליך בנצרת כאשר בנק 

 30 הסכים לממן את ההקפאה בתנאי שימונה בעל תפקיד שהוא דרש.
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 1ניגוד אינטרסים והוא נותן את  מאפשר גם לנושא משרה להיות בעל תפקיד ואין. החוק עצמו שנית

 2האיזונים והבלמים. הוא אומר ימונה נושא משרה כבעל תפקיד בתנאי שימונה בעל תפקיד נוסף 

 3שאמון וגם יפקח על פעילותו ואמון על ניגודי אינטרסים. אנחנו הצענו שימונה בעל תפקיד נוסף בכל 

 4החברה כדי שהקופה תוכל הממשקים שקשורים לבעל השליטה. מה שהצענו הוא מינוי לבקשת 

 5לזכות בשיתוף פעולה המירבית ובאמון המוחלט זה תחת התוכנית, כי זה בעל התפקיד, אותו אחד 

 6יהיה גם זה שיהיה אחראי בלעדי בלי ניגודי אינטרסים לבדוק את מערכת היחסים ואת כל הדברים 

 7משמעות מי צריך לקחת בחשבון את ההתנגדות שלהם. צריך להבין את ההקשורים לחברה. 

 8שמתנגד לזה זה בסדר גמור ואולי הוא מתנגד בכלל לבקשה של החברה, זה בסדר. מי שמתנגד 

 9שהציע החברה בוודאי יהיה בעל תפקיד אחר, אני טוען דבר אחד, אם  לבקשה לשנו ולתוכנית

 10 מתקבלת בקשת החברה ורוצים את התמיכה שלה יש טעם בזה שמי שמסכן את כספו יוכל....

 11איום של בעל השליטה זה אינטרס של בעל השליטה ששם את הכסף. אנחנו ערים לקושי זה לא 

 12ם, מצביעים עליו בעצמנו באותה מתכונת דומה למינוי נושא לבעל תפקיד, והמחוקק נייינולניגוד הע

 13לא ראה בזה קושי, בפירוש החוק רואים בזה תועלת ברורה, ולצד התועלת הזו לא צריך לעבור 

 14ניסינו לרפא את זה בהצעה של מינוי בעל תפקיד נוסף ויהיה אחראי בלעדי למגזר מבחן של אמון 

 15הזה של בעל השליטה. אני לא אתעסק בזה. אני אומר את זה ברחל בתך הקטנה ככה זה. מנסה 

 16לטעון שיהיה תועלת גם מפה ולא יחסר מפה, למה עושים את זה? כי מאמינים שזו הדרך, ואני אומר 

 17מתעסקים עם זה בפועל, יש הבדל ענק במקרה של בעלת תפקיד שמתמנה יש דברים לאנשים ש

 18לבקשת חברה שמכירה אותו שמכירה אותו ובעיקר בגלל מצבים שבעל שליטה מוכן להשקיע כסף, 

 19אני מבין. אם הנושים חושבים שהתרומה איננה משמעותית ולכן כמו שאמר הכנ"ר זה בסדר גמור. 

 20 עותית לנושים הרגילים גם לבנקים שמחזיקים ערבות. אני מציע וחושב שהתרומה מאוד משמ

 21 

 22בשלוש השנים האחרונות עובדים פה בעיקר על זמן, יש פה הליכים משפטיים, מי  עו"ד גיסין:

 23שמנהל את ההליכים המשפטיים זה יועץ משפטי של החברה בשם רן שהמידע נמצא אצלו יותר 

 24הוא פונקציה של בעל השליטה. יש טענות מאשר אצל חברי. עו"ד בר טוב לא פונקציה של החברה 

 25תם. יש בעיה כבדה אין טעם לחזור על הפרטים. זו תקלה אמיתית. בשלוש שנים שכתבנו או

 26האחרונות החברה חדלת פרעון שמתנהלת במצב של נכסים יוצאים ונכסים נכנסים. צריך לבדוק 

 27כולת להחליט מי יבדוק את זה. לא יכול להיות מצב שבעל השליטה באמצעות עורך דינו יקבל י

 28אותו. עם כל הכבוד, כולנו מתמנים כבעלי תפקיד. ההסבר האמיתי למה שאומר ההסדר, זה שהוא 

 29מיועד לשרת שני גופים, האחד בעל השליטה והשני את הבנק. חייבים להפריד בין ערבות אוטונומית. 

 30 לבקשה שלנו. 2אני מפנה לפרק ד' 

 31 
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 1אנחנו הגשנו התנגדות. היריב שלנו הוא אך ורק בנק הפועלים.  אנחנו מטעם מטרופוליס עו"ד קליר: 

 2חברי ב"כ הכנ"ר אמר שלא החוק החדש ולא לפניו מאפשרים לתת צו שמעכב גם במסגרת חדלות 

 3פרעון.  חברי המשיך ואמר שהפסיקה צריכה לחול גם לחוק החדש. על פי הפסיקה הזו החריג הוא 

 4שה כאן ניסתה לבוא בגדר אותו חריג על סמך תזה שהונחה שנותנים עיכוב של ערבות אנטומית. הבק

 5בפני ביהמ"ש שיש כאן ערבויות בדק רבות ועדיף לבצע את תיקוני הבדק מאשר לעמוד במצב שיהיה 

 6 חילוט ויהיו משפטים, הכל טוב ויפה אבל ללקוחה שלי זה לא נוגע. 

 7זה כתב התחיבות לשיפוי. הענין הוא כזה, הערבות שאנחנו קיבלנו היא ערבות מבנק פועלים, 

 8הערבות הזו ניתנה לנו בגין פרויקט שבו דורי כותב שנופים היתה שותפה שלה וביניהם החליטו 

 9שיתנו לנו ערבות בנקאית וקיבלנו אותה. אין מחלוקת ואני אתנגד מראש להרחבה בענין הזה, 

 10תיקון, אי אפשר שהערבות צריכה להיות משולמת וכל התזה שאומרת שבעל התפקיד שימונה יבצע 

 11הנזק כבר נגרם, נאלצה לוותר על סכומים. כל התזה של תיקוני הבדק הוא לא רלבנטי אלינו. אנחנו 

 12נמצאים במצב שיש לנו יריב שקוראים לו בנק הפועלים שהוא לא העלה טענה. הערבות שלנו לא 

 13רוצה לקבל  תעלה ולא תגרע ואף אחד לא טען אחרת. מי שהנפיק את הערבות זה הבנק.  ביהמ"ש

 14י אפילו לא טענו שבאתי בגדר התזה של תיקוני הבדק. אנחנו צריכים את הכסף הזה לקבל דוח, לגב

 15 שאין שום טענה נגד. מה שנטען שיש סכסוך עם נופים. לגבינו נבקש החלטה בענין הזה. 

 16 

 17ת הבקשה הוגשה על ידי בעלת השליטה. למרשתי יש ניסיון של שנים עם התנהלועו"ד שימלביץ: 

 18מול בעל השליטה, המסקנה של מרשתי היא שאין אמון עם בעלת השליטה. כפי שציינו בתגובה שלנו 

 19מיליון, יש פה סימן מדאיג ביותר. בעלת השליטה  1.2מיליון בבקשה כתוב  8החוב כלפי מרשתי הוא 

 20מעורבת עד צוואר בהתנהלות של החברה. הדבר הראשון שעשתה זה להוציא נכס משמעותי חברת 

 21ום גבס. לאחר שהחברה נקנתה כל הפעילות של החברה שלנו הועברה לבעלת השליטה. כמו ר

 22שאמרתי בעל השליטה מעורב עד צוואר ואין שום אפשרות שבעל השליטה יחזיק במושכות על 

 23ההליך של חדל"פ. אם בעל השליטה רוצה להשקיע כספים לזה קוראים ערבויות והזרמת הון, לזה 

 24 ם.לא נקרא הקפאת הליכי

 25 

 26בגין הערבויות ביצוע ובדק שכלל  ש"חמיליון  23אני מייצגת את כלל, החברה חייבת  עו"ד בומגרטן:

 27הוציאה לבקשת החברה בקשר עם פרויקטים שונים. חלק מהן היו צריכות להיות כבר מוחזרות. 

 28ד אני אל טוענת על הערבויות האוטונומיות. אני חושבת שצריך לבדוק, לי היתה הזכות להיות צ

 29לא צריך לחלוט,  בפסק דין לנדאו. ניתן פסק דין שקבע שלא היה מקום לחלט את הערבות. 

 30הערבויות נשארות, לאן אצה הדרך? הערבות ממשיכה להיות בתוקף. מה שאנחנו מבקשים זה לבדו 

 31את הפרויקטים האם באמת יש מקום לחלט את הערבות, אולי צריך להחזיר את הערבות מזמן 
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 1החברה. פעמים רבות היו חילוטים סתמים. אי אפשר לקבוע כבר בדיון הזה. חלק  ומנצלים את מצב

 2מהערבויות היו צריכות להיות מוחזרות מזמן לכלל והן סתם מוחזקות בלי סיבה. אם בסופו של 

 3יום התמונה שתהיהי מונחת בפני ביהמ"ש שי לחלט ערבות אז ביהמ"ש יעשה כן, כל עוד התמונה 

 4 צור את הערבויות כדי לקבל תמונה ברורה. לא ברורה יש מקום לע

 5 

 6אני מייצגת את בנק דיסקונט. הערבות שהוא הנפיק נדונה בבקשה של עו"ד בר טוב. יש  עו"ד נוב:

 7לנו עניין בערבות שהוסבה לחברת ברגרואין הערבות הזו נאמר בה מפורשות שמותר להסב אותה 

 8וד ברשות חב' ברגרואין. חברי עו"ד גיסין פעם אחת בלבד ולא עוד. היא הוסבה כדין היא איננה ע

 9סח שלה מחייב ומית מכיוון שהנואמר שהערבות היא כבר לא שלו.  הערבות הזו אינה ערבות אטונ

 10המצאת הצהרה לפי לא עמדו הצדדים בהתחיבויות שלהם, ומכיוון שכך יש ספק ניכר אם בכלל 

 11ן לאולם של ביהמ"ש זה כרע. אני הסוגיה הזו היא עניהיא נחשבת אוטונומית. אני לא חושבת ש

 12חושבת שהדוגמא הזו מראה ביתר שאת כגון שבקשת החילוט ניתנה.. שאין בכלל חוב. כל הטענות 

 13הללו ועוד רבות אחרות כגון חילוט בחוסר תום לב שחברת ברגוראין שלא זכאית לחלט אותה, 

 14בות וכמותן ידונו ויבדקו בין יודעים במכתב שנכתב יומיים לפני כן. כל הטענות הללו ועוד רבות טו

 15אם על ידי בעל התפקיד או בידי ביהמ"ש המוסמך. אבל הענין הזה מבהיר שלא כל הערבויות אולי 

 16 יום לא יגרע מצבו של איש.  60או  30הן לא אטונומיות. הערבויות האלה לא בורחות וגם בעוד 

 17 

 18: בנק דיסקונט מאריך את הערבות הזו באופן קבוע ועכשיו הוא טוען שהיא לא עו"ד גיסין

 19אטונומית? בתגובה שלנו נתנו פירוט מלא בנושא ההסבה. ועסקת הבסיס של הערבות הזו היא 

 20 עסקת ברגרואין. 

 21 

 22אני מייצג את בנק לאומי, אנחנו הוצאנו את דרישת חילוט הערבות לבקשתה של  עו"ד גאון:

 23הטענות שחברתי טוענת נגד תוקף הערבות וההסבה לא נשמעו עד עצם היום הזה. ברגרואין. 

 24 הערבות הזו הוארכה לא פעם אחת. אני למדתי שחוזה שלא קיים לא מאריכים אותו. 

 25 

 26אני רוצה לדבר על הערבות. לגבי החברה חגג ייזום היה הליך בוררות ניתן פסק  עו"ד בוחניק: 

 27מיליון  2חס לבדק, יש חלק של השלמת התחיבויות ויש חלק שאומר . יש חלק שמתיי7.10 -בבוררות 

 28אנחנו אמורים לקבל עכשיו ואם לא נקבל נוכל לחלט עכשיו. אין טענה של דורי ולא יכולה להיות ₪ 

 29 טענה. לכן אני מבקש להחריג. 

 30יטום לגבי הקבוצה, כפי שדורי טענו כאן יש עבודות שצריכים לבצע מחר הגשמים בפתח ויש בעיות א

 31מיליון. כאן אי אפשר לחכות. כמו שאמר מר לוזון אם ל א יבצעו את העבודות  2 -שמעריכים אותם ב
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 1עכשיו יש סכנה שמשרדים יוצפו. אני רוצה שלגבי הערבות הזו לא יהיה שום צו.   אם העבודות לא 

 2ת הערבות יבוצעו על ידי רום גבס ניקח קבלן אחר ונבצע את העבודות האלה. לכן נבקש להחריג א

 3 הזו מכל החלטה שלא תהיה. 

 4 

 5מהדברים הארוכים ששמעתי מחברי נשמע שהחברה זקוקה לפרק זמן ביניים שבו  עו"ד אריאל:

 6, ואני אציע פרשנות הפעלהיתבררו הדברים. שמעתי כאן שהדממה של פעילות חברה היא לא בהכרח 

 7הבקשה הוגדרה כהדממה  אחרת. גם סיום של ביצוע של פרויקטים היא סוג של הפעלה, גם אם

 8שקטה של אותם פעילות שעדיין קיימות זה סוג של הפעלה. לכן אני חושב שיש לאפשר הפעלה 

 9יום ל א  30 -זמנית ולאפשר פרק זמן קצר להתדיינות פנימית כדי לבחון את התרומה הדרושה ו

 10זמני. יש כאן המון יספיקו. יכול להיות שהצעה של חברי לענין מינוי שלו כדי לסייע ואולי במינוי 

 11צריך לבחון את הדברים לגופם. הסיכום צריך להיות כזה  סוגיות שלא בהכרח ניתן להתגבר עליהם.

 12 שיש לתת להם זמן ויכול להיות שבמהלך הדברים כל אחד יסכים קצת לזוז.

 13 

 14מדה לטובת קבוצת חגג. כפי ע:  אני מייצגת את בנק איגוד. הוא מנפיק הערבות שהועו"ד סער

 15שציינו באמת נשלחה תגובה לבנק. אנחנו סבורים שדינה של הערבות הזו לא שונה משאר הערבויות, 

 16כמו שהחברה הציעה לבצע עבודות ויכול ולא יהיה צורך בחילוט. כל הערבויות הבנקאיות בתוקף 

 17 הן שרירות וקימות ולא אצה הדרך לחלט אותם. 

 18 

 19 חייבים לעשות את העבודות עכשיו.  : אצלנועו"ד בוכניק

 20 

 21שמחציתה אמורה ₪ מיליון  7: אני מיצג את בנק מרכנתיל שהחוב כלפיו עומד על עו"ד נורדיה

 22היתה להפוך ערבות בדק. נדמה שהשיח באולם הזה בין מזמיני עבודות למנפיקי ערבויות  מתעורר 

 23נוותיו ונושה שיבקש לחלט ערבות הצורך  במינוי בעל תפקיד שיבצע בדיקה בלתי תלויה יגיש מסק

 24 יצטרך להגיש בקשה לביהמ"ש. 

 25 

 26נדמה לי שאין מחלוקת לגבי המתווה שביהמ"ש הולך לגביו. גם החברה שאמרה על  עו"ד גינדס:

 27עצמה שהיא חדלת פרעון כנראה שחלופת הפירוק פחות טובה. צריך לזכור שיש ערבויות 

 28ה הוא עושה ובכל זאת בחר שלא להעניק סמכות אוטונומיות. החוק נחקק עכשיו, המחוקק ידע מ

 29והדבר הוא ברור וחד חלק. החיוב של הערבות הבנקאית הוא אל חיוב של החברה. החלטה שמחייבת 

 30הבנקים קמים ומכרסמים את חילוט הערבויות היא מקעקעת.. אט אט בסיום הדיון אתה רואה את 

 31עובדה שהחוק לא הסדיר את זה, זה הסדר את האטונומיה.  רק החריג של החריג יכול לעכב אותם. 
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 1שלילי צריך להיות מאוד זהיר בלהחיל הלכות שהיו לפני החוק. אם היתי צריך למצוא נקודת איזון, 

 2יום. לא נותנים צו מניעה  30נים יקחו ילא שיוצא נגדם צו מניעה למנוע את החילוט אלא שהמזמ

 3לות והיתה מתינות מצידנו. אין לי כוונה בהליך שהוא נגד חברה. אנחנו מחזיקים בערבויות גדו

 4אם אני אשמע בענין הזה, אני חושב שהמזמינים צריכים  לנקוט כרגע, למי שיש עיקול אין עדיפות.

 5לקחת על עצמם פרק זמן מסוים. אנחנו לא צריכים לקבל צו מניעה. אין שום סיבה להפוך את 

 6 היוצרות. 

 7 

 8 ת לתת שירותים. לא הבנתי האם רום גבס מתכוונ עו"ד סברוב:

 9 

 10 : אנחנו מתנגדים להסרת העיקולים בשלב הזה. עו"ד ארליך

 11 

 12בנושא הערבויות אנחנו חורשים בשדה חרוש. ההתנגדויות לצווי המניעה תמיד  עו"ד פלמר:

 13נשמעות. בתי המשפט המחוזיים תמיד נותנים את זה. יש פסיקה של ביהמ"ש העליון שם אפילו 

 14הורו להמציא חשבונות כדי שהנאמנים יוכלו להראות אם יש טענות חריגות. אני חושב שיש לתת 

 15שימנה נאמנים זמניים,  24להפנות לכך שביהמ"ש יעשה שימוש בסעיף אפשרות לבדוק. אני רוצה 

 16 מביאים לפקיעת העיקולים.  24,25,29שילוב סעיפים 

 17 

 18 טיעון שבא מפי בנק שאומר שצריך לבדוק דבר מה הוא טיעון שלא ראוי שישמע.  עו"ד קליר:

 19 

 20אני משיב: שהואיל לשאלת ביהמ"ש האם יש אישורי מסירה לכל הנושים המהותיים?  עו"ד ברטוב:

 21היא הגדרה מופרכת, אני לא יכול ₪,  70,000וההגדרה שנושה מהותי היא נושה שמחזיק מעל 

 22קיבל את הבקשה. אני מצהיר שהנושים ₪  75,000מי שיש לו חוב של  להבטיח בלב שלם שכל

 23 המהותיים שכל מי שמחזיק בערבות קיבל את הבקשה. אני מציג את אישורי המסירה. 

 24 

 25אני רוצה להשיב למספר דברים שנאמרו. למשל לענין עסקת רום גס שנמכרה מדורי  לוזון:  עמוסמר 

 26בניה לקבוצת דורי העסקה נעשתה טרום רכישתי את החברה. היתה אופציה של שנתיים להשיב את 

 27שילמה קבוצת לוזון לדורי בניה. אני ₪ מיליון  120העסקה חזרה. רום גבס נרכשה במחיר של 

 28 120זה נובע מאותם ₪ מיליון  200יליון. לכן שאמרתי שאני הזרמתי לתוך החברה מ 106שילמתי 

 29 שהזרימה רום גבס וקבוצת לוזון. ₪ מיליון  60-70מיליון ועוד 

 30מיליארד שקל. אלה  2, בתוכה היתה דורי בניה עם חובות של 16מאז שרכשתי את החברה בינואר 

 31מיליון.  700 -ורי בניה כולל ערבויות בנקאיות כהיו החובות של קבוצת דורי. מתוכם החובות של ד
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 1שנים החזרנו לבנקים בכסף או בגין  3.5מיליון ובמהלך  100ערבויות שנותרו ₪  מיליון  350מהם 

 2מיליון. לגבי כספים של גי.טי.אס, לא  200ופרענו חובות של ₪ מיליון  250בצמצום ערבויות החזרנו 

 3אחוז קבוצת לוזון  93לדורי בניה, אלא מעבר לאותם  אחוז מכל הסכום שהתקבל עבר 93 -רק ש

 4 מיליון וכל אחד יכול לבוא ולראות.  20לאחר שהועברו עוד ₪ מיליון  20 -העבירה למעלה מ

 5יתרה מכך במשך קרוב לארבע שנים אני מטפל בחברה דורי בניה מעולם לא קיבלתי שקל שכר לא 

 6זון שימש למעלה משנה כמנכל דורי בניה ולפני ארוחת צהריים. במשך למעלה משנה אח שלי יעקב לו

 7מה שמשפחת לוזון תרמו ₪.  אלף  80כן כסמנכל  מעולם לא קיבל שקל שכר, למרות שאושר לו 

 8לדורי בניה אף אחד לא תרם ולא יתרום. אם לוקחים את תרומת גזית נתרמו לתוך החברה למעל 

 9 הו התנגדות יכל להתנגד לכך. מיליון. היתה עסקה שהופצה והובהרה אם היתה למיש 80 -מ

 10כיוון שאני מנהל חברה ציבורית והחברה שתומכת היא חברה ציבורית זה לא החלטות שאני יכול 

 11לקבל לכן כל פעם כדי לתמוך בעוד מיליון היתי צריך אישור של דירקטוריון, וכל תמיכה היה אישור 

 12חי כולם ראו את זה וזה לא היה  הדירקטוריון. אנחנו כבר בדוחות השנתיים הצבענו על הערת עסק

 13 משהו חדש. 

 14האוירה פה קצת התבלבלה. אני עושה טובה לנושים שהצעתי את ההסדר הזה. אלמלא המלצת 

 15עו"ד ברטוב בא לבקשת הפירוק, החברה הולכת לפירוק, נגאלתי מיסורי, מהזרמת מיליוני שקלים, 

 16נגאלתי מזה שכל רבעון אני מזרים כספים. כולם מוזמנים לשאול שאלות. אני צח וטהור כשלג. אני 

 17י רק נתתי, הקדשתי מזמני היקר. יש לי עסקים לפני דורי ויש לי עסקים אחרי דורי. דורי רק תרמת

 18 לא מעניינת אותי. עשיתי עסקה השקעתי ממרצי מכוחי ומאוני. 
<#7#> 19 

 20 החלטה

 21 

 22 החלטתי תשלח לצדדים. 
<#8#> 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 23/10/2019, כ"ד תשרי תש"פניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

 שופטת, עבודי-לושי איריס

 27 
 28 אליהו סיגלית ידי על הוקלד


