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  17156-10-19חדל"ת                            בבית המשפט המחוזי

בקשה מס' __               יפו -אביב-בתל

  עבודי-בפני כב' השופטת איריס לושי        

  

        ")החוק(להלן: " 2018-ח"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק    בעניין:

      ")התקנות(להלן: " 2019-ט"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות תקנות  ובעניין: 

  

  ")החברה" (להלן: 512660341 ח.פ. (בהליך חדלות פירעון) מ"בע בניה דורי. א  ובעניין:

  

  עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה    בעניין:ו

  ע"י ב"כ ארז דויד ואח' 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

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

  03-7766996; פקס: 03-7766999טל: 

 info@oshapira.comדוא"ל: 

  כץ ואח' -וע"י ב"כ עוה"ד מזל מרו ו/או נסי אנג'ל

  ממשרד עוה"ד אגמון ושות'

   6789141אביב, -), תל47(קומה  98 אלון יגאל, אלקטרה ממגדל

  03-6078666: פקס; 03-6078607: טל'

  הנאמנים              law.co.il-itay@agmon"ל: דוא

  

  מחלקת תאגידים -ושיקום כלכלי  פירעון חדלות על הליכי הממונה  :ובעניין

  ע"י ב"כ רוני הירשנזון ו/או אייל כהן ואח'

  א, תל אביב2מרח' השלושה 

  הממונה                 6467575-02;  פקס: 6264575-08טל': 

  דו"ח עדכון מטעם הנאמנים

, מתכבדים נאמני החברה, עוה"ד עופר שפירא 8.1.20ומיום  8.12.19בהמשך להחלטות בית המשפט הנכבד מיום 

  ואיתי הס, להביא בזאת בפני בית המשפט הנכבד דו"ח מעדכן כדלקמן:

  

  רקע  .א

 של וביצוע בניהול, היא חברה העוסקת 512660341.פ. ח) פירעון חדלות(בהליך  מ"בע בניה דורי. א, החברה .1

 .בישראל קבלניים בפרויקטים") מבצע("קבלן  בניה עבודות

"מ (להלן: ע) ב92( טלציהאינס מערכות קורמן .ב.י הגישה קבלנית משנה של החברה, חברת 25.9.19 ביום .2

חדל"ת  החוק, ובמסגרתו עתרה למתן צו לפירוק החברה (תיק "), בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי קורמן"

 ")הפירוק בקשתלהלן: " – 60447-09-19
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זמניים ובין היתר  לסעדיםהגישה החברה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, הכוללת עתירה  10.10.19 ביום .3

 העניק הנכבד המשפט בית"). הליכים להקפאת הבקשההקפאת הליכים לצורך הצעת הסדר לנושים (להלן: "

 .בבקשה דיון לקיום עד זמנים סעדים של שורה

בית משפט הנכבד על הארכת תוקפם של הסעדים הזמניים  27.10.19 ביוםלאחר דיון במעמד כל הצדדים, הורה  .4

, קבע סעדים זמניים נוספים כמפורט בהחלטה, ומינה את הח"מ, עוה"ד עופר 10.10.19מיום שנקבעו בהחלטה 

 שפירא ואיתי הס כנאמנים זמניים לחברה. 

הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה, מתן צו הקפאת  8.12.2019ביום  .5

הוראות שונות הנוגעות  נקבעו כן כמו ").הליכים לפתיחת הצוהליכים ומינוי הח"מ כנאמנים לחברה (להלן: "

 לסמכויות הנאמנים ופעולות הנדרשות מאת צדדים שלישיים.

דעתם בנוגע לשווי פעילות -את חוותלהחלטתו הנ"ל הורה בית המשפט הנכבד לנאמנים להגיש "... 25בסעיף 

המעוניינים ברכישת פעילות או נכסים אלה (במידת הצורך החברה ונכסיה, מידע קונקרטי בדבר רוכשים 

וי סביר לשיקומה וכן כל מידע אחר אשר יש בו כדי לבסס קיומו של סיכ  יצוין גובה ההצעה באופן חסוי),

 ."הכלכלי של החברה

, הנאמנים השקיעו ומשקיעים זמן רב ביותר וכדי ליצור תשתית שתאפשר גיבוש תכנית שיקום לחברה ,בהתאם .6

בניסיון להגיע להסדרים פרטניים בקשר עם פרויקטים של החברה, וזאת על מנת להביא ככל הניתן לגביית 

עם הפחתה של סכומי החוב הנתבעים ומציאת פתרון לטענות בדבר ליקויים  בד בבדסכומים לקופת הנאמנים, 

 .)67(בגדרי בקשה  2.12.19יום מדו"ח הנאמנים , הכל כמפורט בובדק

ו הנאמנים לאיתור משקיע ו/או רוכש לחברה או לפעילותה באופן שיאפשר הסדר ארוך טווח ופתרון במקביל, פנ .7

 מיטבי לסוגיות ליקויים ובדק המטרידה נושים רבים של החברה.

כמפורט להלן, הגם שמאז הצו לפתיחת הליכים חלה התקדמות רבה ביותר, ודומה שהיום רבו הסיכויים  .8

פי המתווה המפורט להלן, בכל הנוגע לרוב המוחלט של הפרויקטים המו"מ -עלליישום תוכנית שיקום לחברה 

עדין בעיצומו, וכמו כן מתנהל מו"מ לגבי אפשרות רכישה של מניות החברה שתכלול גם ביצוע עבודות בדק. 

מכל מקום, להבנת הנאמנים קיים יותר מסיכוי סביר לשיקום כלכלי של החברה, והנאמנים מעריכים כי בתוך 

 יום יוכלו להציג את המתווה במלואו. 30-כ

בהתאם לאמור להלן יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו להפעלת התאגיד לשם שיקומו הכללי, כאמור בסעיף  .9

) לחוק, להאריך את תוקפם של הצווים שניתנו בצו לפתיחת הליכים, כדי לאפשר לנאמנים למצות את 1(א)(23

 יום כאמור לעיל. 30תוך הדיונים ולהציג את הדברים במלואם ב

 

 פעילות הנאמנים לגיבוש הסדרים פרטניים  .ב

, ניהול משא ומתן עם גורמים רבים ובנושאים מורכבים כמפורט שם כרוך בזמן ודורש הנאמניםכעולה מדו"ח  .10

. כפי ובהקדם האפשרי , ככל הניתן ,הנאמנים למציאת פתרונות מוסכמיםמאז מינויים עמלים יצירתיות רבה. 

וזאת ₪,  1,363,551,672שהוצג בפירוט בדו"ח הראשון, נגד החברה תלויות ועומדות תביעות חוב בהיקף של 

הליכים משפטיים בנוגע כמעט לכל הפרויקטים שתוארו בדו"ח. כפי שבית המשפט  130-במקביל ללא פחות מ

הנכבד יכול להיווכח גם ממספר הבקשות המוגשות לתיק, חלק מהגורמים המעורבים אינם חוסכים בהוצאות 

ייחסות (או אכפתיות) לאינטרס ובנייר וממטירים על הנאמנים ללא הרף מכתבים, דרישות ובקשות ללא כל הת

הכללי. מיותר להוסיף, והדבר הובהר בפירוט רב בשיחות רבות ביותר שקיימו הנאמנים במהלך התקופה, 
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יביא לכך  –שעמידה של כל צד על מלוא טענותיו ודרישתו למיצוי הליכים משפטיים על כל אבק של זכות 

ה הצער רובם כנראה יתאכזבו בסופו של דבר שהצדדים השונים יבלו שנים רבות בבתי המשפט, ולמרב

מובטח בהליכים ארוכים רק תביא אותו לפסק דין, אך לא תביא -מהתוצאות (פשיטא שזכייה של נושה לא

 לפירעון בפועל כל עוד לא יהיו בקופה כספים בסכומים משמעותיים לכיסוי היקף החובות הנטען). 

מובטחים הן טענות הדורשות -נות המושמעות על ידי נושים לאיתירה מזו. בירור חלק משמעותי ביותר של הטע

בדיקות שעלותן המצטברת תהיה עצומה אך כלשעצמה לא יהיה בה כדי להגדיל  –בדיקות פרטניות של מומחה 

  את מקורות החלוקה אלא רק להיפך.

ר טבעי בין רוב שיקול משמעותי ביותר שהצדדים נדרשים וידרשו לקחת בחשבון הינו העובדה שלא קיים חיבו .11

הפרויקטים או בין הנושים של פרויקטים שונים. היינו, בעת שכל צד "קרוב אצל עצמו" ומבקש בדחיפות סעד 

מן החברה, הנאמנים אינם רשאים לקחת מקורות שהינם על חשבון נושים מסוימים כדי לשפר את מעמדו של 

לים אחרות: בתוך הכאוס של טענות, תביעות, נושה ספציפי בפרויקט אחר או של קבוצת נושים ספציפיים. במי

דרישות, הליכים משפטיים, דרישות חילוט וכיוצ"ב, הנאמנים פועלים בצורה מסודרת ושקולה, ולא ישתמשו 

במקור כספי המהווה נכס של כלל הנושים כדי להיטיב נושה ספציפי או קבוצה ספציפית של נושים. עקרון זה, 

פירעון, מנחה את פעילות הנאמנים בכל החזיתות, ולפחות חלק מן הנושים  שהינו כה בסיסי בהליכי חדלות

 נראה שהפנימו את העיקרון ומנהלים עם הנאמנים מו"מ כדי להשיג הסדרים פרטניים שיישמו אותו. 

בהתאם לאמור לעיל, בשבועות האחרונים מנהלים הנאמנים מגעים לגיבוש הסדר מול מספר רב צדדים  .12

ניסיונות הסדר אלה הנה הסדרה כוללת של יחסי החברה כלפי היזמים והדיירים בכל במקביל. מהותם של 

אחד מהפרויקטים השונים, באופן שימצה את זכויות וטענות הצדדים באופן סופי וכולל, הן במסגרת ההליכים 

ת המשפטיים הפרטניים אשר התנהלו ביניהם ערב פתיחת ההליך, הן במסגרת הליך חדלות הפירעון ותביעו

החוב, והן אלה הנוגעים לחילוט או שחרור ערבויות אוטונומיות. ערך משמעותי נוסף הטמון בהסדרים אלה, 

הנו הסדרה או צמצום בהסכמה של הטענות הנוגעות לאחריות בדק או ליקויי בניה כלשהם, ויצירת וודאות 

 ביחס לזכויות הצדדים בלוח זמנים יעיל ומהיר יחסית. 

חד מהצדדים מתבקש לזנוח חלק מטענותיו בנוגע לפרויקט הספציפי ולוותר על מקצת במודל זה, אכן כל א

תאוותו. אולם מנגד מובטחת לצדדים וודאות, יעילות ובהירות בנוגע להיקף הזכויות והחובות, תוך צמצום 

מוסף  העלויות המיותרות הכרוכות במינוי מומחים וניהול הליכים משפטיים ארוכים ומתישים שלא ייצרו ערך

 שיוכל לכסות על עלותם הרבה. 

פרויקטים שונים בהם הייתה החברה  15-כנכון להיום הנאמנים במו"מ מתקדם מול מספר יזמים ביחס ל .13

מעורבת. ככל שיבשילו מגעים מתקדמים אלה לכדי להסכמים סופיים, יהיה בכך כדי להפחית במידה 

משמעותית את סכומי החובות הנטענים, להזרים סכומים לא מבוטלים לקופת הנאמנים, ולייתר את הצורך 

 בעשרות התדיינויות משפטית והכרעות בתביעות חוב.

וא הזהירות המתבקשת, הנאמנים סבורים כי השלמת המו"מ וגיבוש הסכמים כאמור בהחלט אפשרית, במל .14

הימים הקרובים. לאור זאת, לעמדת הנאמנים גברה  30והם מצפים שהסכמים כאמור יוגשו לאישור במהלך 

, באופן הסבירות לצמצום משמעותי הן של היקף חובות החברה, והן של ליקויי הבדק הדורשים התייחסות

 אשר יאפשר יצירת תשתית לגיבוש הסדר נושים ומימוש של נכסי החברה, כמפורט להלן.

למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת אם להצטרף להסדרים פרטניים תמיד שמור לצדדים לו, ואין כל חובה  .15

ים מייצרים על מי מן הצדדים להצטרף להסדר או להסכים למתווה קונקרטי כלשהו. כמפורט להלן, הנאמנ

במקביל מתווה שישרת את כלל הנושים והטוענים ויאפשר פתרון הולם ומתאים לדיני חדלות פירעון גם עבור 

 אלה שלא יצטרפו להסדרים פרטניים, ויעמדו על בירור זכויותיהם עד תום.
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עותית מכל מקום, ככל שירבו ההסדרים הקונקרטיים, הנאמנים מקווים שיהיה בכך כדי להקטין במידה משמ .16

ביותר את היקף החובות, להקטין במידה משמעותית ביותר את היקף ההוצאות שבה תידרש קופת הנושים 

 לשאת, ובהתאם תתאפשר חלוקה של דיבידנדים בסכומים משמעותיים ביותר לכלל הנושים.  

  

  הליכי מכר   .ג

זרוע הביצועית של קבוצת כדי לשמש ה 1998יולי  בחודש בישראל והתאגדהנשוא הליכים אלה הוקמה  החברה .17

 מחזיקה החברה המובילות בישראל.ואחת מחברות הבניה הגדולות ל הוותיקה, והפכה במשך השנים דורי

 רישום תקנות לפי הבנייה בענף ביותר הגבוה הקבלני הסיווג שהוא', ג סיווג בקבוצת 5 מסוג קבלני בסיווג

 .1988-"חהתשמ), רשומים קבלנים(סיווג  בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים

יחד עם חברות נוספות בקבוצה במגוון תחומי פיתוח נדל"ן ובניה בארץ. עיקר החברה במשך השנים פעלה  .18

פעילותה של החברה היה כקבלן מבצע עבור מגוון גדול של לקוחות במגזר הפרטי והציבורי בישראל, כשזו 

ו כן, ביצעה החברה עבודות גמר בהתאם לדרישות דולרים. כמ ימרכזת, במשך השנים, מיזמים בשווי מיליארד

מגדלי צמרת (אקירוב),  –הפרויקטים שנוהלו על ידי החברה ניתן למצוא מגדלי יוקרה  בין לקוחות הקבוצה.

, מגדל השופטים, מגדל האופרה, מגדלי ב.ס.ר בצמרת, מגדל מאייר, מגדל נווה צדק; מיזמי מגורים YOOמגדל 

 –הלאום בראשון לציון, צמרת הנשיאים בהוד השרון, גן הפקאן ברחובות; בתי מלון  אביב, מגדלי-מגדלי תל –

מגדלי הארבעה, מגדלי  –ון סיטי טאוור, דן אילת, הולידיי אין אילת; משרדים ומרכזים מסחריים תמלון שר

ון לציון, בראש YES PLANETטיוטה, מגדל גיבור ספורט, קניון הזהב, בנין תיאטראות ישראל בהרצליה, מתחם 

אצטדיון נתניה, הקמת תחנת כוח באשקלון (דוראד);  –צמרות; מיזמים מיוחדים של בניה ציבורית  Gמתחם 

חיל האוויר והקשר, ולחיל המודיעין בעבור חיל  –וכן הקמת מבנים ובסיסים ברחבי הארץ לשימוש צה"ל 

 ההנדסה האמריקאי.

קשה למתן הוראות בדבר אופן ניהול המכירה (בקשה מס' פנו הנאמנים לבית המשפט הנכבד בב 18.12.19ביום  .19

ממניות  100%). כפי שפורט בדו"חות קודמים, מטרת ההליך הינה לאתר גורם לו יוקצו במסגרת הסדר 75

 חי בכפוף להסדר נושים.-החברה לשם המשך הפעלתה כעסק

ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בדבר  5.1.20לאחר מספר הבהרות שהתבקשו וניתנו על ידי הנאמנים, ביום  .20

אשר קצבה את  8.1.20אישור פרסום הזמנה להציע הצעות, ובהתאם פורסמה הזמנה להגשת הצעות ביום 

. במקביל, דחה בית המשפט הנכבד את מועד הגשת דו"ח 23.1.20המועד להגשת הצעות עד ולא יאוחר מיום 

 זה.

  .והימנ נפרד בלתי חלק ומהווהה ז לדו"ח 1 כנספח ףמצור 8.1.20ביום  המודעה שפורסמה העתק

  1 נספח

נכון להיום מתנהלים מו"מ עם מציעים פוטנציאליים, שמחמת רגישות העניין יעדיפו הנאמנים שלא לפרט את  .21

 הדברים עד שהמו"מ ימוצה. עקרונות העסקה הנדונה, כמפורט לעיל, הינם בין היתר כדלקמן:

 ממניות החברה על כל המשתמע מכך. 100%במסגרת ההסדר יהיה המציע לבעלים של  .21.1

בכפוף להוראות שיקבעו בהסדר, החברה תציע ותבצע שירותי בדק לכל הפרויקטים שלא יוסדרו  .21.2

 בהסדרים ספציפיים.  

 מכוסה הנדרשת והעבודה במידה: אפשרויות משלוש אחד יהיה הבדק עבודות לביצוע מימון מקור

 בערבות מחזיק הפרויקט ויזם במידה; הביטוחי הכיסוי מתוך העלות תשולם, ביטוח בפוליסת
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על מתוך מקור זה; במקרים האחרים, ישלמו מזמיני העבודה  יותוהעל ישולמו -ה מתאימ בנקאית

  על בסיס מחירון מקובל שיקבע ויאושר מראש. את עלות התיקון לחברה 

רת ההסדר זכויות ונכסים חובות העבר של החברה יוסדרו במסגרת הסדר נושים. כמו כן יקבעו במסג .21.3

 שלא יכללו בעסקה, ובכללן זכויות תביעה כלפי נושאי משרה, צדדים קשורים וצדדים שלישיים. 

 ובהם, הנושים הסדר במסגרת מהעסקה שיוחרגו, הזכויות והנכסים לכספים זכאי יהיה לא הרוכש .21.4

או /ו לתמורה זכות כל; הסגירה במועד הנאמניםאו /ו החברה בידי שהיו כפי מזומנים ושווי מזומנים

 ליום עד החברה ידי על יבוצעואו /ו שבוצעו עבודות בגין לחברה שיגיעואו /ו המגיעים תשלומים

 הוציאה שהחברהאו /ו לחברה שנגרמו הוצאותאו /ו נזקים בגין שיפויאו /ו לפיצוי זכות כל; הסגירה

 תאגיד או אדם כלפי החברה של, והאחרות הכספיות, תביעה זכויות כל; הסגירה ליום עד תוציאאו /ו

 כל לרבות, השליטה בעליאו /ו דירקטוריםאו /ו קשורים צדדיםאו /ו משרה נושאי  לרבות, כלשהו

, המס לרשויות השגות, לפועל הוצאה הליכיאו /ו משפטיים הליכים במסגרת דרישה או תביעה, טענה

 הליכי לנקיטת או משפטית תביעה להגשת זכות כל וכן, העסקה אישור למועד עד שעילתן"ב, וכיו

 למעט, העסקה אישור למועד שעד בתקופה שעילתה), הגשתה למועד קשר(בלי  החברהידי -על גבייה

 קיימות ביטוח תביעותאו /ו ביטוח פוליסות מכוח החברה זכויות כל; הן באשר מס והטבות זכויות

) פתיחתה למועד קשר(בלי  החברה של ביטוח לתביעת זכות או ביטוח תביעת וכל זו הצעה למועד נכון

 קופות, מנהלים ביטוחי כלפי ועובדיה החברה זכויות וכן, העסקה אישור למועד שעד בתקופה שעילתן

 ופירעון ההסדר הוצאות כיסוי, ההפעלה הוצאות ללכיסוי נוסף כמקור ישמשו אלה כל. באלה וכיוצא

 .החברה לנושי החברה חובות

בהינתן שמו"מ כאמור תלוי ועומד, הנאמנים סבורים, מבקשים ומציעים להימנע מפירוט נוסף, ולאפשר  .22

 לנאמנים למצות כל מו"מ כדי להביא בפני בית המשפט הנכבד בהקדם האפשרי עסקה קונקרטית לאישור. 

  

 גביית כספים שהיו כפופים לעיקולים זמניים  .ד

כספיות  עובר להליכים בתיק זה הוטלו עיקולים זמניים על כספים של וזכויות, 1כמפורט בדו"ח הנאמנים מס'  .23

בשל עיקולים זמניים שהטילו התובעים השונים  ועוכבסכומים אלה . ₪ 16,300,000בסך של של החברה 

 : כדלקמןבפרויקט מגדלי הצעירים, 

  סכום  שם המחזיק  

  ₪  4,500,000  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ  .1

  ₪  2,300,000  גזברות בית המשפט   .2

  ג'י טי אס פאור סולושנס לימיטד   .3

Wood Group Turbine Services Holdings ltd 

1,300,000  ₪  

  קבוצת הרכישה במגדלי הארבעה  .4

  וקבוצת חג'ג' מגדלי הארבעה

3,500,000  ₪  

  ₪  1,100,000  הפניקס חברה לביטוח בע"מ   .5

6.  AIG 900,000  חברה לביטוח בע"מ  ₪  

  ₪  2,700,000  נציגות מגדלי תל אביב  .7

  ₪  16,300,000  סה"כ  

  



6 

 

   -בהחלטתו בדבר פתיחה בהליכים נתן בית המשפט הנכבד את דעתו על נושא זה והורה בין היתר, כי .24

לא יהיה ניתן להטיל עיקול על ') לחוק קובע כי עם מתן צו לפתיחת הליכים: 4(29. סעיף 33"

נכס מנכסי קופת הנשייה; עיקול שהוטל על נכס כאמור לפני מתן הצו לפתיחת הליכים, 

  . 'בטל –א לפקודת המסים (גבייה) 12ל שדינו כדין משכון לפי סעיף למעט עיקו

דברים אלה ברורים והם אף תואמים את הדין שקדם לחקיקת החוק בנוגע למיקומם של 

  פירעון. -עיקולים זמניים במערך סדרי הנשייה של חברה בחדלות

 [...]  

החברה ועל העברת כספים  . בנסיבות אלה אני מורה על ביטול העיקולים שהוטלו על כספי34

 אלה לידי הנאמנים"

, נדחתה על ידי בית 8364/19בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטת בית המשפט בעניין זה במסגרת ע"א  .25

בה נקבע כי דינם של אותם כספים להגיע לקופת הנאמנים, כאמור  6.1.20המשפט העליון בהחלטה מיום 

  בהחלטת בית המשפט הנכבד. 

  .והימנ נפרד בלתי חלק ומהווהה ז לדו"ח 2 כנספח מצורף 6.1.20מיום  8364/19החלטה ברע"א ה העתק

  2 נספח

למרבה הצער, למרות הוראות ברורות מאת בית המשפט הנכבד, הטיפול בנושא זה טרם מוצה. כפי שציינו  .26

ידי המחזיקים לקופת -הנאמנים בהודעות קודמות, חלק מהכספים אכן הועבר כמצוות בית המשפט הנכבד על

"תהליכי העברה" הנאמנים, חלק הועבר לאחר הליכים משפטיים מול מעקלים ו/או מחזיקים וחלק מוצג כב

 הגם שטרם התקבל בפועל. 

 בלבד. ₪  4,000,040עד כה ולמרות מאמצים רבים ביותר התקבל בקופת הנאמנים סכום כולל של  .27

מבלי לגרוע מהמאמצים וההשקעה הרבה שנדרשו ועודם נדרשים, למרבה הצער, לצורך אכיפת החלטות בית  .28

התראה לפני נקיטה בהליכים לפי פקודת ביזיון בתי  המשפט הנכבד בעניין זה (ובעניין זה שלחו הנאמנים

המשפט, ככל שלא יועברו הכספים בהקדם), ברור שהכספים האמורים מהווים מקור חשוב ביותר לכל פעילות 

 ו/או הסדר.

 

 בנקאיות ערבויות בנושא הליכים  .ה

מוקדשת  –ולא בצדק  –כפי שבית המשפט יכול להיווכח מעיון בתיק בית המשפט הנכבד, אנרגיה רבה ביותר  .29

נכון להיום לדיון בנושא הערבויות הבנקאיות ובעיקר לנושא דרישות כספיות שבנקים שהינם נושים של החברה 

 העלו בקשר עם הארכת הערבויות.

המשפט הנכבד בנושא הפתיחה בהליכים, עתרו הנאמנים לקבל צו מאת בעניין זה נזכיר כי בעת הדיון בפני בית  .30

צו בית  –בית המשפט הנכבד שימנע חילוט של ערבויות בנקאיות לתקופה מסוימת. כפי שניתן לקרוא לעיל 

המשפט הנכבד אכן הועיל והביא את הצדדים הרבים לנהל מו"מ הגיוני וענייני, וכאמור הנאמנים מצפים שניתן 

הימים הקרובים. באותו דיון הוצע כי ערבויות בנקאיות יוארכו  30ם הסדרים קונקרטיים במהלך יהיה לסכ

 באופן אוטומטי באופן שקופת הנאמנות לא תידרש לשאת בכל עלות בשל כך.

נציין מראש, כי בהינתן צו הקפאת הליכים וצו זמני למניעת חילוט של ערבויות בנקאיות, ספק רב אם יש צורך  .31

לשהי של "הארכה" של ערבות בנקאית, ועוד יותר מכך ספק רב אם יש מקום לחיוב בתשלום כלשהו בפעולה כ

מצידו של מנפיק הערבות. אולם הנאמנים סברו אז, וסבורים גם היום, שהדיון בנושא זה מיותר בשלב זה. 
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הליך קולקטיבי  בשים לב לכך שמטרת עצירת החילוט של הערבויות היתה ניסיון למצוא פיתרון כולל במסגרת

העשוי לשרת את כלל הנושים כולל מנפיקי הערבויות, היה נראה נכון וצודק במקרה קונקרטי זה, ומבלי שהדבר 

יחשב כאיזה "תקדים" למקרים אחרים, שמנפיקי הערבויות לא ידרשו מקופת הנאמנים כל תשלום בגין 

 הארכת תוקף הערבויות, גם אם הוא נדרש. 

תל אביב"  בקשה למתן הוראות בקשר עם הארכת  BLUEשה נציגות הדיירים בפרויקט "הגי 26.12.19ביום  .32

). לבקשה זו הוגשו תגובות ובקשות הצטרפות מטעם חלק ניכר ביותר של 77ערבויות בפרויקט (בקשה מס' 

מנפיקי הערבויות בתיק זה, רובם ככולם כמובן שאינם קשורים לפרויקט הנדון בבקשה. אם הנאמנים ירדו 

ראו בסוגיה "סוגיה עקרונית" ולפיכך יזמו דיון בנושא התשלומים  המבקשים, הבנקים-לדעתם של הבנקים

 הליך זה עדין תלוי ועומד.  –שהם דורשים 

לדו"ח זה ומהווה  3ספח מצורף כנ 26.12.19מיום  תל אביב" BLUEרוייקט "בקשת נציגות הדיירים בפק העת

  חלק בלתי נפרד הימנו.

 3נספח 

צוין כי עד היום רוב מנפיקי הערבויות שדרשו מן הנאמנים לשלם מתוך קופת הנאמנות תשלומים שונים בקשר י .33

המקור המשפטי לדרישת התשלום  עם הארכת הערבויות, לא פירטו את הסכומים הנדרשים על ידם ו/או את

 מהנאמנים. 

 77נדרשו הבנקים שהגישו בקשות במסגרת בקשה  23.1.20בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .34

שבכותרת למסור פירוט מלא בדבר העמלות שהם מבקשים לחייב את קופת הנאמנים, ונקבע, כי הנאמנים 

 – יםהמבוקש הסכומים פירוטהבנקים ימסרו את לאחר ש 14(במאוחד) בתוך  לבקשותימסרו את תגובתם 

 שני בנקיםסכומים אלה. עד כה רק  לשלםהמהווים נתבך מרכזי ביותר בדיון שבו מבוקש לחייב את הקופה 

(בנק  לחיוב המשפטי המקור פירוט ללא, מיםסכו נוציי םהודעה המציינת את הסכום המבוקש, ואף ה והגיש

 ).לתיק הודעה מלהגיש ונמנע כוחו בא מאת מכתב שלח אחר

לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי  4מצורף כנספח ) 77' מס בקשה( 23.1.20העתק החלטת בית המשפט הנכבד מיום 

  הימנו.נפרד 

 4נספח 

הקשר זה הזכירו הנאמנים את עקרונות היסוד בדיני חדלות פירעון לכלל הנושים, ובין היתר (כאמור בסעיף ב .35

כס של כלל הנושים כדי להיטיב נושה ספציפי או קבוצה לעיל), הנאמנים לא ישתמשו במקור כספי המהווה נ 11

יוטל על כלל הנושים ספציפית של נושים. מיותר להוסיף שאיש ממנפיקי הערבויות לא נימק משפטית מדוע 

 ומדוע ),הכנסה מקור שמא(או  למנפיק הערבות הכרחית בהוצאה מדובר האםמשהו, על  למנפיק הערבותלשלם 

 את ישלם שמנפיק הערבות מבחינת קופת הנושיםבנסיבות תיק זה לא יהיה נכון  –המבקש  הגורםלטענת  –

 ה.במקום להאריכ סכומה (היינו שהערבות תחולט)

ו"ח זה ומהווה חלק בלתי לד 5מצורף כנספח ) 77' מס בקשה( 5.2.20בד מיום העתק החלטת בית המשפט הנכ

  נפרד הימנו.

 5נספח 

ידי הנאמנים תמוהה ביותר, בלשון -שולי הדברים יציינו הנאמנים, כי גישת חלק ממנפיקי הערבות נמצאה עלב .36

לוטין להשתתף במו"מ כלשהו על הסדר בפרויקטים שבהם המעטה, כאשר אותם מנפיקי ערבויות סרבו לח

הונפקו הערבויות שלהם, ובכלל זאת סירבו להכיר במצב שבו קופת הנושים תקבל ערך מוסף כלשהו מאותו 

פרויקט. משמעות הדברים לגבי אותם מנפיקים, היא שהם לכאורה דורשים מכלל הנושים לשלם להם 
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לקופת הנושים אין שום סיכוי מבחינתם לקבל דבר או חצי דבר כנגד תשלומים בגין הארכת ערבויות, אולם 

 הוצאה זו, כך שהגורם היחיד שירוויח מהארכת הערבות במקרים הקונקרטיים האמורים הוא מנפיק הערבות.

עת הזו את בקשותיהם מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע במנפיקי הערבויות למשוך  כלל ומציעיםנאמנים הציעו ה .37

 אינן) פה שהוגשו הרבות הבקשות נשוא הערבויות נסיבות(ולפחות  זה תיק נסיבותבזכויות ובטענות צד כלשהו. 

 הבקשות של לגופן מדיון זה בשלב להימנע ומוצע, ממילא אחרים תיקים על בהכרח ילמדו או שמלמדות כאלה

זה כל סכום בקשר עם הארכת  בתיקבכל מקרה לא ישולם מקופת הנאמנים ש הגם, יםתקד כל בכך שיהיה מבלי

 ערבויות.

בהינתן המו"מ הקונקרטיים המתנהלים כאמור לעיל, מקווים הנאמנים שלא יהיה צורך בבירור והכרעה  .38

בסוגיות הנ"ל. עם זאת, עד היום הושקעו ומושקעות בעניין שעות עבודה רבות ביותר, ובין היתר נערכו בעניין 

    המשפט הנכבד.  דין הרבים שהוגשו לתיק בית-זה גם פגישות ושיחות רבות וזאת מעבר לכתבי בי

  

  חקירות  .ו

קריסתה של החברה חשבון הבנק של החברה היה ריק לחלוטין, לחברה עצמה לא היה תזרים מזומנים  בעת .39

שאיפשר אפילו תשלום שכר לעובדים ו/או תשלומי חובה או תשלומים הכרחיים אחרים (לגבי אלה נטען 

היו לחברה בעת קריסתה כמעט כל נכסים ידי קבוצת לוזון), אין ולא -שמומנו בשוטף לפני הקריסה על

מוחשיים, כספים מסוימים ששייכים לה עוקלו זה מכבר בעיקולים זמניים במסגרת תביעות מסוימות שהגישו 

צדדים שלישיים (ולגבי חלקם קיימות טענות שונות של צדדים שלישיים, כולל קבוצת לוזון) ומנגד כנגד החברה 

 תביעות ועומדות תלויות גם חלקן שלגבי !₪ מיליארד 1.3 על העולה םבסכו חוב תביעותתלויות ועומדות 

 .משפטיות

 שעליהם המסוימים הנכסים ביותר מושכל באופן ימומשו אם גם כי, הינה, זו זמן בנקודת הדברים משמעות .40

ביותר -חלק מזערי של )אופטימי(בתרחיש  בכיסוי מדובר, הליכים להקפאת הבקשה במסגרת החברה הצביעה

לפחות מאות של מתוך החובות הנטענים של החברה כלפי נושיה, והותרת נושים המחזיקים בתביעות בסכום 

 כשידיהם על ראשם. ₪! מיליוני 

 :אלה בנושאים )רק(לא  היתר ובין, ודרישה חקירה לפחות מחייב זה דברים מצב .41

 ;החברה של הפירעון לחדלות שהובילו גורמיםאו /ו נסיבות .41.1

של נושאי משרה ו/או בעלי תפקידים ו/או בעלי עניין לקריסה ו/או לחובות החברה ו/או  אחריותם .41.2

 חלקם; 

 ;כלשהם שלישיים צדדים בידי מוחזקיםאו /ו שנמסרו וזכויות נכסים של קיומם שאלת .41.3

שונות שאולי נעשו שלא כדין בנכסים ו/או זכויות של החברה או עסקאות שדינן בטלות או  עסקאות .41.4

 הדחייה; 

 לחברה בנוגע שלישיים צדדיםאו /ו קשורים צדדיםידי -על) מחדלים(או  שבוצעו ככל, שבוצעו פעולות .41.5

 ;החברה של הפירעון חדלות את העמיקואו /ו גרמו ואשר נכסיהאו /ו רכושהאו /ו

 בהתאם חקירה סמכויות לנאמנים לקבועפנו הנאמנים לבית המשפט הנכבד בבקשה לקבל  15.1.20ביום  .42

. כמו כן התבקש בית המשפט הנכבד לקבוע 2018-"חתשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות לחוק 281-ו 51 לסעיפים

 ). 85(בקשה מס'  את נוסחת חישוב שכ"ט הנאמנים בקשר עם פירות החקירה ככל שיהיו ויגבו בפועל
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 נפרד בלתי חלק ומהווהה ז לדו"ח 6 כנספח מצורף )85(בקשה מס'  15.1.20הבקשה למתן הוראות מיום  העתק

  .והימנ

  6 נספח

הנאמנים אינם מתיימרים להטיל דופי באף אדם או תאגיד, בין אם קשור ובין אם  הנ"ל, 85כאמור בבקשה  .43

היה קשור או שלא היה קשור בחברה ו/או בנכסיה, אלא רק מבקשים להצביע על העובדה שחדלות פירעון 

עמוקה ומובהקת בהיקף כזה, בבחינת "צניחה חופשית" מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מחייבת לפחות בירור, 

רה ודרישה, וזאת בין אם בירור, חקירה ודרישה כאלה יביאו לביסוס או הגשה של תביעות או הליכים חקי

 משפטיים כלשהם, ובין אם לאו. 

וכן  הורה בית המשפט הנכבד כמבוקש בכל הנוגע לעתירה לעניין סמכויות חקירה של הנאמנים, 16.1.20ביום  .44

 . במועד שקבע תגובתם את להגיש רשאים שיהיו החברה לנושי הבקשה את להעבירקבע כי יש 

 בלתי חלק ומהווה זה"ח לדו 7 כנספח מצורף) 85' מס בקשה( 16.1.20 מיום הנכבד המשפט בית החלטת העתק

  .הימנו נפרד

  7 נספח

שהינם בנקים מנפיקי ערבויות (המנהלים במקביל הליכים מול הנאמנים  נושים 9הגישו תגובתם לבקשה  עד כה .45

בנוגע לתשלום שהם דורשים על הארכת ערבויות) וכן בעלת השליטה. כל המגיבים ביקשו להותיר את שכר 

-הנאמנים מעורפל בשלב זה. יושם אל לב, כי חלק מהמתנגדים לקביעת שכר הנאמנים טוענים במקביל לזכויות

ות ביחס לנכסי החברה, וחלקם מצפים וטוענים כי הערבויות שהנפיקו אמורות בכלל להשתחרר כך יתר מסוימ

 שלא יהיו בכלל נושים של החברה...

נושא שכר הנאמנים בגין פירות החקירה עדין תלוי ועומד. מטעמים טכניים הכרוכים בעיקר בצורך להידרש  .46

 מנים טרם נמסרה ותמסר בימים הקרובים. לבקשות אחרות ועניינים בהולים בתיק זה, תשובת הנא

  

  הסדר נושים אפשרי  .ז

הורה בית המשפט הנכבד לנאמנים למסור לבית המשפט הנכבד את  8.12.19כאמור למעלה, בהחלטתו מיום  .47

חוות דעתם בדבר הסיכוי לשיקום החברה. כפי שפורט באותה החלטה, וכאמור במפורש בחוק, שיקום חברה 

 (ב) לחוק).58יכול שיהיה בכל דרך של הסדר נושים בין החברה לבין נושיה (ראה סעיף 

בהתאם לאמור לעיל, והגם שהדברים נמצאים במו"מ, הנאמנים סבורים שקיים סיכוי טוב לאישורו של הסדר  .48

 נושים שיאפשר שיקום של החברה, וזאת בין היתר על בסיס קווי המתאר דלהלן:

 החברה של המוקצה ההון של 100% יהווהחברה שמניות של  לרוכשאו יוקצו  יועברובמסגרת ההסדר  .48.1

 .להסדר בכפוף

 החברהלמועד שיוסכם בהסדר, להוראות ההסדר, בתקופה שתחל ביום סגירת העסקה ועד  בכפוף .48.2

 בסעיפים כאמורהתאמות -אי תיקון של שירות הדיןפי -ועל הקיימים החוזיםפי -על לכך לזכאים תספק

 איםולתנ למגבלות בכפוף הכל), בלבד אלה(וסעיפים  1973-"גתשל(דירות),  המכר לחוק) 5(-)1(4

 (להלן: הנטענתההתאמה -אי ומהות הפנייה למועד היתר בין לב בשים, ובפסיקה בדין הקבועים

"). שירותי הבדק יכללו בין היתר קבלת הודעות מיזמים ו/או דיירים לפי חוק המכר הבדק שירותי"

, בדיקתן, ומענה להודעות אלה כנדרש לפי החוק ו/או ההסכמים הקיימים ו/או 1973-(דירות), תשל"ג

 לפי המקובל. 
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ח "בדו ומפורטים החברה את ומחייבים החברה חתמה שעליהם חוזים, משמעם, "הקיימים החוזים"

ם /הסדרי המשפט בית יאשר שבגינם פרויקטים בגין חוזים למעט, 3.12.19 מיום) 67(בקשה  הנאמנים

 הודעה בכתב.  לרוכשועליהם יתנו הנאמנים  כמפורט לעיל, ים/ספציפי

 זכאים של זכאותם לאישור כמומחה בניין מהנדס המשפט בית' כבידי -על ימונה הנושים הסדר במסגרת .48.3

 החברה בדק שירותי במסגרת לתיקון עבודות כל ביצוע לפני"). המומחה(להלן: " והיקפה בדק לשירותי

 תנאי יהווה המומחה אישור. והיקפן העבודות לביצוע אישורו את ובכתב מראש ותקבל, למומחה תפנה

 אישור ללא שיבוצעו עבודות בגין הצדדים בין התחשבנות כל תבוצע ולא, החברה ידי על עבודות לביצוע

 .המומחה ידי על ומראש בכתב שיאושר להיקף מעבר שיבוצעו עבודותאו /ו המומחה מאת ובכתב מראש

 את, החברה את ותחייב סופית תהיה בדק שירותי עם בקשר החברה לאחריות בנוגע המומחה הכרעת .48.4

 זכות(ללא  כבורר ולא מומחה של כהכרעה ועניין דבר לכל הזכאים ואת העבודה מזמיני את, הנאמנים

  .מלכתחילה עליהם הוסכמה כאילו הצדדים את ותחייב), ערעור

העסקת המומחה ישולמו על ידי היזם בכל פרויקט שישתמש בשירות. במקרה שהיזם מחזיק  עלויות .48.5

היזם יהיה רשאי לגבות את הסכום שישלם בפועל מתוך הערבות הבנקאית המוחזקת  –בערבות בנקאית 

בכל מקרה הכוונה היא שיישמר העיקרון שבו נושים בפרויקט אחד אינם  קט.בקשר עם אותו פרוי

 מסבסדים נושים של פרויקט אחר.

תפנה החברה דרישות לכיסוי  –שלפי בדיקת המומחה שירותי בדק מסוימים מכוסים על ידי ביטוח  ככל .48.6

מתוך  –ידי הביטוח ידי הביטוח, ותגבה את העלות של כל עבודות ו/או שירותים המכוסים על -העלות על

 הביטוח. 

תפנה  -שלפי בדיקת המומחה שירותי בדק מסוימים מכוסים על ידי אחריות של קבלני משנה  ככל .48.7

-החברה דרישת ביצוע לקבלני המשנה לפי העניין. במקרה של ביצוע בפועל של עבודות או שירותים על

 על שבוצעו העבודות ביצוע לותעבשיעור מוסכם מתוך ידי קבלן משנה, החברה תהיה זכאית לתשלום 

 .וכלליות הנהלה עליות לכיסוי), "דקל מחירון" לפי תחושב(העלות  משנה קבלני ידי

 זכות שיכלול דיווח באמצעותידה, -על שנבדקו בדק שירותי על לרבעון אחת לנאמנים תודיע החברה .48.8

 על הטיפול ואופן, המומחה החלטת, שנטענהההתאמה -אי מהותהדירה, /הנכס זיהויהזכאים, /הפונים

 .שירות כל עם בקשר ושולם שנדרש הסכום את גם יכלול הפירוט. החברה ידי

למוסכם לעיל בנוגע לשירותי בדק, כל יתר התחייבויות החברה ו/או חובותיה ו/או כל זכויות  בכפוף .48.9

תביעה נגד החברה מכל מין וסוג שהוא, לרבות קנסות מנהליים ועונשיים שעילתם לפני מועד הסגירה, 

 ככל שיחולו או יוטלו ולא יבוטלו, יוסדרו במסגרת הסדר הנושים ומתוך קופת ההסדר. 

 מנושי מי של דרישה או תביעה, טענה כל על ומוחלט מלא, סופי ויתור סעיף יכלול הנושים הסדר .48.10

(כולל  העסקה סגירת ליום שעד עילות בגין החברה נושי זכויות שכל הוראה וכן, החברה כלפי החברה

 יוגשואו /ו שהוגשו חוב תביעות נשוא התביעות כל לרבות), מועד באותו עתידיים או מותנים חובות

 להסדר בהתאם ורק אך יוסדרו, לעיל כאמור בדק שירותי למעט, תיק זה במסגרת להגיש שניתןאו /ו

 .ההסדר מקורות ומתוך הנושים

 כל תהיה לא למציע, העסקה מתוך הנושים הסדר במסגרת יוחרגו הבאים והנכסים הזכויות, הכספים .48.11

 נפרד בלתי חלק ויהוו, בלבד הנאמניםידי -על ויופעלו ינוהלו הם, אלה ונכסים לזכויות בנוגע זכות

 "):מהעסקה חלק שאינם הנכסים" (להלן: הנושים הסדר ממקורות
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או /ו החברה של הבנק ובחשבונות החברה בידי שיהיו כפי מזומנים ושווי מזומנים .48.11.1

 למועד" Cash Free Debt Free" בסיס על תתבצע העסקה, היינו - הסגירה במועד הנאמנים

 .ההשלמה

 וכן, מלקוחות ומקדמות כספים, לגבייה ושיקים דחויים ממסרים לרבות", מזומנים שווי" .48.11.2

-על שניתנו שירותים או שבוצעו מכירות בגין, אשראי כרטיסי מחברות ותקבולים כספים

 .ההשלמה למועד עד החברהידי 

או /ו שבוצעו עבודות בגין לחברה שיגיעואו /ו המגיעים תשלומיםאו /ו לתמורה זכות כל .48.11.3

 .זו הצעה נשוא העסקה של הסגירה ליום עד החברה ידי על יבוצעו

 הוציאה שהחברהאו /ו לחברה שנגרמו הוצאותאו /ו נזקים בגין שיפויאו /ו לפיצוי זכות כל .48.11.4

 .זו הצעה נשוא העסקה של הסגירה ליום עד תוציאאו /ו

  לרבות, כלשהו תאגיד או אדם כלפי החברה של, והאחרות הכספיות, תביעה זכויות כל .48.11.5

, טענה כל לרבות, השליטה בעליאו /ו דירקטוריםאו /ו קשורים צדדיםאו /ו משרה נושאי

 לרשויות השגות, לפועל הוצאה הליכיאו /ו משפטיים הליכים במסגרת דרישה או תביעה

 או משפטית תביעה להגשת זכות כל וכן, העסקה אישור למועד עד שעילתן"ב, וכיו, המס

 שעד בתקופה שעילתה), הגשתה למועד קשר(בלי  החברהידי -על גבייה הליכי לנקיטת

 .הן באשר מס והטבות זכויות למעט, העסקה אישור למועד

זכויות החברה מכוח פוליסות ביטוח ו/או תביעות ביטוח קיימות נכון למועד הצעה זו  כל .48.11.6

ל החברה (בלי קשר למועד פתיחתה) שעילתן וכל תביעת ביטוח או זכות לתביעת ביטוח ש

בתקופה שעד למועד אישור העסקה, וכן זכויות החברה ועובדיה כלפי ביטוחי מנהלים, 

  קופות וכיוצא באלה. 

כל הנכסים שאינם כלולים בעסקה לניהולם ולחזקתם הבלעדית  אישור הסדר הנושים יומחו במסגרת .48.12

של הנאמנים. ככל שיידרש, במועד סגירת העסקה תחתום החברה על כל מסמך שיידרש, ככל שידרש, 

לצורך המחאה שלמה מלאה, מוחלטת ובלתי חוזרת של הזכויות בקשר עם כל הנכסים שאינם כלולים 

שהוא. הנכסים שאינם כלולים בעסקה ישמרו בידי הנאמנים בעסקה על כל פירותיהם מכל מין וסוג 

ידם לפי שיקול דעתם ו/או לפי הוראות בית המשפט, וישמשו אותם כמקור נוסף -ו/או ימומשו על

 לכיסוי הוצאות ההפעלה, כיסוי הוצאות ההסדר ופירעון חובות החברה לנושי החברה. 

או /ו תביעה זכויות כל על עמידה לשם ייםמשפט הליכים החברה בשם לפתוח רשאים יהיו הנאמנים .48.13

. בעסקה כלולים שאינם הנכסים עם בקשר אכיפהאו /ו גבייה הליכיאו /ו החברה של אחרת זכות כל

 קופת מתוך ישולמו כאמור משפטיים הליכים של ניהולםאו /ו בפתיחתם הכרוכות ההוצאות כל

 .הנאמנים לקופת יועברו כאמור גבייה הליכיאו /ו משפטיים הליכים פירות וכל הנאמנים

מקורות ההסדר כמפורט לעיל ישמשו בידי הנאמנים לפירעון חובות החברה כלפי נושיה בהתאם  .48.14

למצבת החובות המעודכנת שתהיה לאחר השגת ההסדרים הפרטניים כמפורט לעיל. כאמור, ציפיית 

אמנים אלא גם להפחתת היקפי הנאמנים הינה כי ההסדרים הפרטניים יביאו לא רק להגדלת קופת הנ

  החוב הנתבעים. 

להסרת ספק מודגש, כי האמור לעיל אינו משקף את הוראות ההסדר המוצע ואינו ממצה את כל הוראות  .49

ההסדר, אלא רק כדי לשקף לבית המשפט הנכבד קווים כלליים בלבד להסדר אפשרי שיאפשר שיקום של 

 תוך מתן מענה לאינטרסים הרבים והשונים בתיק זה.  החברה באופן המתיישב עם דיני חדלות הפירעון
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יום נוספים תאפשר להם למצות את  30כאמור למעלה, הנאמנים סבורים כי הארכת הצווים לתקופה של   .50

המו"מ בין הגורמים השונים, להגיע להסדרים קונקרטיים, לקבל הצעות מחייבות לרכישת החברה, ולהציע 

 ס קווי היסוד דלעיל. לכלל הנושים הסדר נושים על בסי

  סיכום  .ח

כפי שבית המשפט הנכבד נוכח זה מכבר, עסקינן בתיק מורכב ביותר, אשר נכון להיום הוגשו בו תביעות חוב  .51

נכון להיום בידי החברה נכסים מועטים ביותר, חלקם תלוי בקיומו ₪. מיליארד   1.3-בסכום עתק כולל של כ

כרוכים בניהול תביעות מול צדדים שלישיים. כמו כן קיימת חשיבות רבה ובאישורו של הסדר נושים, ואחרים 

 ביותר בריכוז מאמצים לחקירה ודרישה לשם איתור נכסים וזכויות נוספות.

במצב דברים זה האינטרס הקולקטיבי של נושי החברה הוא מתן הזדמנות לנאמנים להגיע להסדרים כמפורט  .52

ף התביעות התלויות ועומדות, להגדיל את מאסת הנכסים, ולהקטין לעיל, כדי להקטין במידת האפשר את היק

את היקף ההוצאות הצפוי. הסדר נושים נראה בנקודת זמן זו בר השגה, והנאמנים מבקשים לאפשר את השגת 

 המטרה באמצעות הארכת הצווים כמפורט לעיל.

יים. יודגש, כי הנאמנים מנהלים דו"ח זה אינו מתיימר לסכם את כל עבודת הנאמנים בתקופה שחלפה מאז מינו .53

במקביל התכתבויות, הליכים משפטים, שיחות, פגישות ותקשורת בכל דרך אפשרית עם גורמים רבים 

ובמקביל, וכן מתייחסים לבקשות רבות ביותר המוגשות לבית המשפט הנכבד. כמו כן נדרשו הנאמנים למספר 

 כל הבקשות נדחו ודיווחים על כך נמסרו בנפרד.  –ד בקשות רשות ערעור שהוגשו על החלטות בית המשפט הנכב

כמפורט לעיל, הנאמנים נמצאים במו"מ מתקדם להסדרת הדברים בנוגע לרבים מן הפרויקטים, ובמקביל  .54

 סעיף תנאיפועלים לבניית מתווה של הסדר שיספק פתרון גם לאותם צדדים שלא יגיעו להסדר. בנסיבות אלה 

 של בדרך, התאגיד של הכלכלי לשיקומו סביר סיכוי קיים, הנאמנים להערכת. במלואם מתקיימים) 1((א)23

 בשילוב עם הסדר נושים. העסקית פעילותו מכירת

) 1(א)(23אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו להפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי כאמור בסעיף  .55

לחוק, להאריך את תוקפם של הצווים שנקבעו בצו לפתיחת הליכים עד להחלטה אחרת, וכן להורות לנאמנים 

 יום מהיום.  30להגיש דו"ח מעדכן בתוך 

 

  

  

              _________________          _________________  

  עופר שפירא, עו"ד                                     איתי הס, עו"ד

  נאמנים 

  מ"בע בניה דורי. של א

  )בחדלות פירעון(

  

    .2020בפברואר,  11תל אביב, היום 
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חברת סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ מתוקף היותה חב' מנהלת של משרד הבינוי 
מזמינה בזה קבלנים להציע הצעות בהתאם למפורט לעיל:

3500/2019מס' המכרז
רובע ד' - שכונה ד'1 -שם האתר

רמת בית שמש
הקמת מבנה ציבור תלת-קומתי הכולל תיאור המכרז

שתי קומות מעון וקומת בית כנסת.
ענף 100 (בניה) בסיווג ג-3סיווג קבלן כולל ענף

סיור קבלנים: מיקום + מועד
השתתפות בסיור הקבלנים 

חובה!
ומותנית ברישום נציג המציע 

ברשימת המציעים בסיור

באתר העבודה, בכניסה לשכונה ד-1 
(מפגש הרחובות זכריה הנביא ונריה 

הנביא) ברמת בית שמש, ביום חמישי 
16/1/20 בשעה 10:00, מספר טלפון 

לברורים: חיים ברימבוים 052-8368315.
8 חודשים. על מנת לעמוד בלוח הזמנים תקופת ביצוע

המציע יידרש לעבודות מעבר לשעות היום 
לרבות עבודות לילה.

מקום ומועד אחרון להגשת 
הצעה

חברת סי.פי.אם, רח' המעיין 2, מודיעין, עד 
ליום 06/2/20 בשעה 12:00.

רשאים להשתתף רק מציעים העונים על דרישות "סיווג הקבלן הנדרש"   .1
ב-"ענף" המצוין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם תקופת ביצוע חדשה וכן אבני   .2
דרך למכרז ואלו יוצגו בסיור המציעים שקיימת חובת השתתפות בו.

.www.cpm.co.il ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר החברה בכתובת  .3

סי.פי. המנהלת  החברה  במשרדי  המכרז  חוברת  את  לקבל  ניתן  כן,  כמו   
אם ניהול בניה בע"מ החל מתאריך 9/1/20 (לאחר תיאום טלפוני מראש):

רח' המעיין 2, בניין אטריום, מודיעין, טל: 073-2286555.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס של 200,000 ש"ח (במילים:   .4

מאתיים אלף ₪) כולל מע"מ כשהערבות בתוקף עד ליום 15/5/20.
מחירי היחידה בהצעה אינם כוללים מע"מ.  .5

כל הצעה תחייב את המציע 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  .6
קבלן המגיש הצעה, אינו רשאי לצרף להצעתו קבלן נוסף.  .7

הצעת קבלן שלא תעמוד בתנאים המפורטים לעיל, ו/או בחוברת המכרז,   .8
תיפסל ולא תובא לדיון בוועדה הבוחנת את ההצעות ואת הזוכה.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .9

סי פי אם ניהול בניה בע"מ

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו    חדל"ת 11068-01-20
בפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ בעניין: 
ח.צ. 520044264 מספר חברה: 

יגאל אלון 65, תל אביב – יפו, פקס: 153-774-200-605  כתובתה: 
("משרדי החברה")  

איה יופה ו/או יואב פרידמן ו/או עורכי דין נוספים ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק,  ע"י ב"כ עו"ד: 
הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרחוב מנחם בגין 132 (מרכז עזריאלי 1), תל אביב - יפו 67021

03-6074444 טלפון: 
03-6074470 פקס: 

הודעה על כינוס אסיפות נושים של החברה
בהתאם להחלטת כבוד ביהמ"ש בתיק חדל"ת 11068-01-20 מיום 6 בינואר 2020 המורה על כינוס 
י' לחוק  לפי חלק  ומגדל  נושים לצורך אישור הסדר בעניין הסכמי הפשרה עם אופנהיימר  אסיפות 
כינוס  על  להודיע  הרינו  פירעון"),  חדלות  "חוק  (להלן:  תשע"ח-2018  כלכלי,  ושיקום  פירעון  חדלות 
בינואר   19 א',  ביום  שתתקיים  "החברה")  (להלן:  בע"מ  זהב  קווי   – גולד  אינטרנט  נושי  של  אסיפה 
2020 בשעה 11:00, במשרדי עוה"ד של החברה בדרך מנחם בגין 132, מגדל עזריאלי עגול, קומה 40, 

תל אביב.
ההחלטות של על סדר היום הינן אישור הסכם הפשרה עם בנק השקעות אופנהיימר ואישור הסכם 
ומצ"ב  החברה  שהגישה  ההסדר  בתוכנית  כמפורט  בע"מ,  עסקים  וקידום  חיתום  מגדל  עם  פשרה 
י' לחוק חדלות פירעון,  וזאת לפי חלק  וכל הפעולות הנדרשות לשם כך,  כנספח לדוח הזימון המלא, 

במסגרת תיק חדל"ת 11068-01-20, המתנהל בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו.
לשם השתתפות באסיפת נושים, יש להגיש תביעות חוב למשרדי החברה, לא יאוחר מיום 15 בינואר 
2020. המועד הקובע לגבי תביעות החוב הינו 6 בינואר 2020, בניכוי סכומים שנפרעו לאחר מועד זה, 

ככל שיפרעו.
לפרטים נוספים בדבר ההחלטה שעל סדר היום, ראו דיווחיה המידיים של החברה מיום 6 בינואר 

.www.magna.isa.gov.il :2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת
עותק של דוח הזימון והמסמכים הנזכרים בו, לרבות תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר, עומדים לעיון 
www.magna.isa.gov. :במשרדי החברה ובאי כוחה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת
il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בכתובת: maya.tase.co.il. נושה אשר לא 
קיבל לידיו עותק מהצעת ההסדר, טופס תביעת חוב, טופס הסכמה/התנגדות להסדר, טופס יפוי כח 
לצורך ייצוגו באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי החברה או במשרדי בא כח החברה, 

בימים א'-ה', בין השעות 9:00 עד 16:00 בתיאום מראש.
יפוי כוח יוגש למשרדי החברה עד ליום 15 בינואר 2020.

הסכמה/התנגדות להצעת הפשרה תוגש למשרדי החברה עד למועד האסיפה.
8 בינואר 2020 

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ

מכרז פומבי מס' 02/31/2019 - עבודות מזדמנות שונות
כולל תיקונים במרפאות ויחידות מחוז ת''א-יפו

הודעה על הארכת מועד הגשה
ניתנת בזאת הודעה כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבכותרת נדחה, כך שניתן 
להגיש את ההצעות לא יאוחר מיום 21.1.2020 בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש בהתאם 

להוראות מסמכי המכרז.
ועדת המכרזים

The Environmental Services Company Ltd.
Request for Information Concerning the Construction

of a Thermal Treatment Plant at The Company Site
at the Neot Hovav Eco-Industrial Park, Israel

The Environmental Services Company Ltd. (the Company  examining the 

operation of an incineration plant capable of treating

Within the framework of this proceeding the Company applies to parties with knowledge and 

experience  and 

producers in order to receive information concerning for supply

a plant including feed options suitable

Respondents on the 

Company’s website: https://www.enviro-services.co.il

Information (RFI) above may do so by sending an email to the address michrazim@escil.co.il

before the date February 7th 2020 at 12:00 (GMT+2).

and emphasized that the RFI is in no way an 

no way requires the preparation of a tender or competitive proceeding of any sort concerning the 

Rep lies a decision is made to proceed with a 

competitive proceeding any advantage to the 

submitter.

For the avoidance of any 

the provisions of this advertisement and the 

provisions contained in the RFI’s documents shall prevail.

ההנהלה הראשית
חטיבת שירות וקשרי לקוחות

שירותי בריאות כללית
מכרז פומבי מס' 90-05/20 (להלן: "המכרז") - ניהול והפעלת

מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים במחוזות שירותי בריאות כללית
שירותי בריאות כללית מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות שעניינה ניהול והפעלת   .1

מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים במחוזות כללית כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות לתקופה של 60 חודשים.  .2

במכרז חלוקה לשני סלים. יוכרזו שני זוכים.  זוכה בכל סל. מציע לא יוכל לזכות בשני   .3
הסלים.

ההצעה הזוכה בכל סל תהיה ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. למחיר   .4
יינתן משקל של 50%, הכל בהסתמך על אמות המידה  יינתן משקל של 50% ולאיכות 

כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי הסף:  .5

בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.  •
והפעיל  ניהל  המציע   - הצעות  להגשת  האחרון  למועד  קדמו  אשר  החודשים  ב-36   •
בישראל, בשיטת מיקור חוץ (בעבור לקוח), לפחות מוקד שירות טלפוני אחד אשר פעל 

במתקני הלקוח בתקופה של 12 חודשים קלנדאריים עוקבים ורצופים לפחות;
במוקד פעלו 30 (שלושים) עמדות נציג פעילות ומאוישות בו זמנית לפחות, במשך ארבע   •

שעות רצופות לפחות בכל יום עבודה.
וכל מידע  ותנאי ההתקשרות  יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, לרבות פרטי  המציע   .6
הסף  תנאי  תמצית  הנם  זו  במודעה  המפורטים  התנאים  ספק,  להסרת  אחר.  רלוונטי 
לצורך השתתפות במכרז. אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו. 

כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
מהתנאים  לגרוע  כדי  בה  ואין  המכרז  מסמכי  מכלל  נפרד  בלתי  חלק  הינה  זו  מודעה   .7
המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר 

מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.
מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של כללית. מבלי לגרוע מכלליות   .8
האמור לעיל, מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי כללית, הכל 

בהתאם להוראות כל דין.
ת"א   115 ארלוזורוב  רח'  הכלית,  במשרדי  לכך  המיועדת  בתיבה  תופקד  המעטפה   .9
האחרון  "המועד  (להלן:   12:00 בשעה   06.02.2020 מיום  יאוחר  לא  הכניסה,  בקומת 
להגשת ההצעות"). אין לשלוח את ההצעות בדואר. לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת 

המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
.www.clalit.co.il :מודעה זו מתפרסמת גם באתר כללית

שירותי בריאות כללית

עיריית עפולה
מכרז פומבי מס' 49/2019
מתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת

משטח השיפוט של עיריית עפולה
למתן  שירותים  לקבלת  הצעות  לקבל  מבקשת  עפולה  עיריית 
שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של עיריית 

עפולה.
מחלקת  העירייה,  במשרדי  לרכוש  ניתן  ההצעה,  מסמכי  את 
גבייה, בבית "קדוש" ברח' העצמאות 3 קומה 4, בימים א'-ה', 

תמורת סך של 5,000 ש"ח.
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית 
ש"ח,   400,000 של  סך  על  המכרז  למסמכי  המצורף  בנוסח 

בתוקף עד לתאריך 13/5/2020 לטובת עיריית עפולה.
סגורה,  במעטפה  ידנית  במסירה  להגיש  יש  ההצעה,  את 

במשרדי העירייה לא יאוחר מתאריך 13/2/2020 שעה 12:00.
לתיבת  תוכנס  היא  העירייה,  בחותמת  תיחתם  המעטפה 
המכרזים, אצל הגב' זהבה עובדיה, בקומת הכניסה רח' יהושע 

חנקין 47 עפולה.
  afula.muni.il העירייה:  באתר  המכרז  בנוסח  לעיין  ניתן 

בלשונית "לשירותך בקליק".
לשעה  עד   27/1/2020 ליום  ועד  זו  פניה  פרסום  מיום  החל 
פרטים  לקבלת  לפנות  מכרז  רוכש  כל  רשאי   ,14:00
שפ"ע,  באגף  ארגמן  מיטל  לגב'  המכרז  בדבר  נוספים 
בדוא"ל: בלבד,  בכתב  פנייה  באמצעות  עפולה  בעיריית 

קבלת  ולאישור  לבירורים  טל'   .meital@afula.muni.il
המייל: 04-6484202. פניות טלפוניות לא ייענו כלל!

וועדת מכרזים - עיריית עפולה  

: 01/20

: 02/20

12.00 23.1.2020
 www.savyon.muni.il

03-7370901-15-
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בבית המשפט העליון

רע"א  8364/19

כבוד השופט ד' מינץ לפני:

1. שפילמן שולמית ו-62 אח' המבקשים:
2. אורי פיינטוך ו-17 אח'

נ  ג  ד

1. עו"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם 
כנאמנים של א.דורי בניה בע"מ

המשיבים:

2. א.דורי בניה בע"מ
3. נציגות חברי קבוצת הרכישה, אורי פיינטוך 

ואח'
4. נציגות חברי קבוצת הרכישה, אמיר עמר ואח'

5. קבוצת חג'ג' מגדלי הארבעה בע"מ
6. מדינת ישראל – גזברות בתי המשפט

7. הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל 
אביב-יפו (כב' השופטת א' לושי-עבודי) בתיק חדל"ת 

17156-10-19 מיום 8.12.2019

עו"ד יצחק יונגר; עו"ד ישי מאירסדורף בשם המבקשים:

עו"ד עופר שפירא; עו"ד איתי הס בשם משיבים 2-1:

עו"ד אורי פיינטוך בשם משיבה 3:

עו"ד חן בוכניק; עו"ד עלא דיאב בשם משיבות 5-4:

עו"ד מרווה בז'ה בשם משיבה 6:

עו"ד מיכל דלומי; עו"ד רועי נירון בשם משיב 7:

החלטה

לפנַי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' 

השופטת א' לושי-עבודי) בתיק חדל"ת 17156-10-19 מיום 8.12.2019. במסגרת ההחלטה 

ניתן צו פתיחת הליכים לחברת א.דורי בנייה בע"מ (להלן: החברה), ובית המשפט הורה 

על ביטול העיקולים שהוטלו על כספי החברה, ובכלל זה על העברת כספים המוחזקים 
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בידי משיבה 3 וכספים המוחזקים בידי משיבים 6-4 בנאמנות עבור המבקשים, לקופת 

הנאמנים.

הרקע לבקשה

בין המבקשים לחברה נחתם הסכם לבניית פרויקט "מגדלי תל אביב" (להלן:  .1

הפרויקט), במסגרתו התחייבה החברה לבצע את הבניה ולמסור את הדירות בפרויקט 

לידיהם. המבקשים, אשר טענו כי החברה הפרה את ההסכם באופן יסודי משהתעכבה 

השלמת הפרויקט ומסירת הדירות ועל כן הם זכאים לפיצוי מוסכם בהתאם להסכם, 

הגישו נגדה תביעות כספיות בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו שהדיון בהן אוחד. 

הסכום הכולל של התביעות הועמד על כ-12 מיליון ש"ח (כ-8.9 מיליון ש"ח במסגרת 

ת"א 32905-01-17 וכ-3.1 מיליון ש"ח במסגרת ת"א 27502-05-17 (להלן יכונו יחדיו: 

התביעות)). 

נוכח הקשיים הכלכליים אליהם נקלעה החברה, התבקש בית המשפט במסגרת  .2

התביעות להטיל עיקולים זמניים על כספי החברה או נכסיה, השייכים או המגיעים לה, 

בגובה הפיצוי המוסכם שנתבע. לאחר שהוצאו צווי העיקול, הודיעה משיבה 3, נציגות 

קבוצת הרכישה של בעלי הזכויות במגדל D בפרויקט (כאשר חלק מבעלי זכויות אלה 

נמנים על המבקשים במסגרת הבקשה שלפנַי) כי מצוי בידה סכום של כ-1.714 מיליון 

ש"ח המגיע לחברה, ועוד כ-1 מיליון ש"ח אשר מותנה בהוצאת תעודת גמר למגדל (אשר 

טרם הוצאה). על כספים אלה הוטל עיקול "עצמי". 

כמו כן אותרו סכומים נוספים שאמורים להגיע לידי החברה ממשיבות 4 ו-5  .3

(אשר יכונו ביחד להלן: קבוצת חג'ג'), נציגות קבוצת הרכישה ובעלת הזכויות בפרויקט 

אחר, פרויקט מגדלי הארבעה, לגביו התקשרה החברה עם קבוצת חג'ג' בהסכם, ואשר 

עמד לקראת סיום. לאחר דין ודברים עם קבוצת חג'ג', ולאחר שנפתח הליך בעניין זה 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (בע"ק 41677-02-17), הגיעו מבקשים 1 וקבוצת 

חג'ג' להסכמה לפיה החברה תמחה למבקשים 1 סך של 3.5 מיליון ש"ח מתוך הכספים 

להם היא זכאית לקבל מקבוצת חג'ג'. עוד הוסכם שהכספים יופקדו בפועל בחשבון 

נאמנות מיוחד שייפתח על ידי עו"ד יצחק חג'ג' (להלן: עו"ד חג'ג'), עד למתן פסק דין 

בתביעה. ביום 8.3.2017 הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של פסק דין, ובהתאם הופקדו 

הכספים בחשבון נאמנות המנוהל על ידי עו"ד חג'ג'.

גם בעניינם של מבקשים 2 נוהל משא ומתן עם קבוצת חג'ג', ונפתח הליך נפרד  .4

בעניין בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (בע"ק 27652-06-17). לבסוף הגיעו 

2
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מבקשים 2 וקבוצת חג'ג' להסכמה על פיה משיבה 4 (נציגות קבוצת הרכישה בפרויקט 

מגדלי הארבעה) תפקיד בנאמנות, בגזברות בית במשפט סך של 1.2 מיליון ש"ח עבור 

מבקשים 2. גם להסכמה זו ניתן תוקף של פסק דין ביום 23.11.2017 והכספים הופקדו 

בגזברות בית המשפט. 

סכומים אלה, המצטברים לסך כולל של כ-7.5 מיליון ש"ח, עומדים במוקד 

הבקשה. לטענת המבקשים מדובר בסכומים אשר הוחרגו מנכסיה של החברה ועל כן 

שייכים הם למבקשים גם במקרה שבו נקלעת החברה להליכי חדלות פירעון, כפי שאירע 

בענייננו.

ואכן, ביום 10.10.2019 הגישה החברה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי  .5

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: החוק). בהחלטתו מיום 

27.10.2019, בית המשפט המחוזי דחה הסדר נושים שהציעה החברה, ומינה לחברה 

נאמנים זמניים אשר הוטל עליהם לבחון את מצבה של החברה בטרם מתן צו לפתיחת 

הליכים (משיבים 1 אשר ייקראו להלן: הנאמנים).

ביום 5.12.2019 הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי "בקשה למתן הוראות  .6

בעניין זכויות המבקשים אצל המחזיקים מכוח המחאת הזכות; כספי נאמנות; זכויות 

קיזוז ועיכבון". במסגרת בקשה זו נטען כי הזכויות בכספי ההפקדה אצל עו"ד חג'ג' 

וכספי ההפקדה בגזברות בית המשפט הומחו למבקשים ויצאו מידי החברה, בכדי 

להבטיח את תשלום התביעות במקרה שהחברה תגיע לחדלות פירעון. על כן, בית 

המשפט נתבקש לקבוע כי כספים מופקדים אלו, בסך של 3.5 מיליון ש"ח המופקדים 

אצל עו"ד חג'ג' ו-1.2 מיליון ש"ח המופקדים אצל גזברות בית המשפט – סך הכל 4.7 

מיליון ש"ח – אינם חלק מנכסי החברה, כך שגם אם יבוטלו העיקולים שהוטלו על 

החברה במסגרת הליך חדלות הפירעון, לא יועברו כספים אלה לקופת הנאמנים. באשר 

לכספי העיקול העצמי, המבקשים טענו כי בהתאם להסכם הבניה בין החברה לבין בעלי 

הזכויות במגדל D בפרויקט (וביניהם המבקשים) עומדות להם תרופות של ניכוי, עיכבון 

וקיזוז אל מול חובותיה של החברה. מכאן, התבקש לקבוע כי גם הסכום אשר בידי 

משיבה 3 אינו חלק מנכסי החברה ואין להעבירו לידי הנאמנים. בית המשפט הורה 

לנאמנים להגיב לבקשה זו תוך 7 ימים.

בטרם הוגשה תגובת הנאמנים לבקשת המבקשים, ניתן על ידי בית המשפט  .7

המחוזי ביום 8.12.2019 צו לפתיחת הליכים לחברה. בגדרי ההחלטה, בית המשפט הורה 

על ביטול העיקולים שהוטלו על החברה ועל העברת הכספים לידי הנאמנים. בקשר 

3

-20-



לבקשת המבקשים, בית המשפט קבע כי לא הונחה כל תשתית לקיומה של זכות לעכב או 

לקזז כספים מעוקלים, וודאי לא בנסיבות של חדלות פירעון. לפיכך דחה בית המשפט 

את הבקשה לעכב את העברת הכספים לנאמנים, והורה לנאמנים לדון עם המבקשים 

בעניין זכויות העיכבון והקיזוז הנטענות ולעדכן את בית המשפט בעניין זה.

מכאן נולדה הבקשה שלפנַי.

תמצית טענות הצדדים

המבקשים הלינו על החלטת בית המשפט המורה על העברת הסכומים האמורים  .8

לקופת הנאמנים, תוך דחיית בקשתם ללא דיון. החלטת בית המשפט אינה מנמקת מדוע 

נדחו טענותיהם בעניין הכספים המופקדים, וזאת ללא שקיים בית המשפט כל בירור 

עובדתי או משפטי בעניין זה. המבקשים עמדו על כך שהפקדת הכספים בסך של 4.7 

מיליון ש"ח בנאמנות אצל עו"ד חג'ג' ובגזברות בית המשפט הקנתה להם מעמד של 

נושה מובטח. כספים אלה, על פי הטענה, אינם עוד חלק מנכסיה של החברה, שכן הם 

נועדו להבטיח את תשלום סכום פסק הדין שיינתן בתביעות שהוגשו. כמו כן חזרו 

המבקשים על הטענה כי עומדת להם זכות קיזוז של 2.714 מיליון ש"ח, ובקשתם בעניין 

זה הוגשה בהתבסס על תשתית עובדתית ומשפטית מפורטת. עוד נטען כי טעה בית 

המשפט המחוזי כאשר נתן את החלטתו הדוחה את הבקשה בטרם קבלת תגובת הנאמנים 

לה, על אף שהעביר אותה לקבלת תגובה מספר ימים קודם לכן.

משיבה 3, נציגות הרוכשים הזכאים להירשם כבעלי הזכויות במגדל D בפרויקט,  .9

הצטרפה לטענת המבקשים. משיבה 3 הדגישה כי סך של 1 מיליון ש"ח כלל אינו מצוי 

בידה, אלא מדובר בכספים שמועד תשלומם טרם הגיע, שכן תשלומם מותנה בפעולות 

שעל החברה לבצע וטרם בוצעו, לפיכך בשלב זה ברור כי בית המשפט אינו יכול להורות 

על העברת הסכום האמור. באשר לסכום של כ-1.714 מיליון ש"ח, סכום המהווה את 

התשלום האחרון עבור עבודות שהחברה ביצעה, הצטרפה משיבה 3 לטענת המבקשים 

כי יש להורות על קיזוז הסכום. 

משיבות 4 ו-5, קבוצת חג'ג', הצטרפו גם הן לעמדת המבקשות. לשיטתן, כספים  .10

שהופקדו בנאמנות למטרה מוגדרת דינם להיות מוחרגים ממכסת הנכסים של חברה 

שנמצאת בהליכי חדלות פירעון. הודגש כי בהסכמי הפשרה בין המבקשים למשיבות 4 

ו-5 נקבע כי ככל שהעיקולים יוסרו או שהתביעות ידחו, הכספים המופקדים יוחזרו 

לידיהן. על כן, הכספים המופקדים אינם ומעולם לא היו שייכים לחברה. כמו כן הן טענו 
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כי זכות הטיעון שלהן נפגעה הואיל והחלטת בית המשפט המחוזי ניתנה מבלי שנשמעה 

עמדתן על אף שביקשו להשמיעה.

מנגד, לעמדת הנאמנים יש לדחות את הבקשה. לטענת הנאמנים, המבקשים  .11

מתיימרים להעלות לדיון את מעמדם בסדרי הנשייה של החברה, מבלי שהם הוכיחו או 

אף הציגו כל ראיה לזכות עודפת כלשהי. המבקשים אף לא טרחו לפעול בדרך שהורה 

להם בית המשפט המחוזי להוכחת טענותיהם. אדרבה, עצם הגשת הבקשה מהווה שימוש 

לרעה בהליכי משפט. כל שהורה בית המשפט הוא כי יש להעביר את הכספים לקופת 

הנאמנים, לאחר מכן יוכלו המבקשים לטעון ולהציג ראיות לעניין מעמדם של הכספים 

לפני הנאמנים ולאחר מכן לפנות לבית המשפט המחוזי. עצם העברת הכספים לחשבון 

הנאמנים הפועלים בהתאם להוראות בית המשפט המחוזי אינה מסכנת את עניינם של 

המבקשים, והמבקשים גם לא הבהירו כיצד החלטה זו כשלעצמה פוגעת בהם. גם לגופו 

של עניין, טענות המבקשים כי יש לראות בעיקולים הזמניים שהוטלו לטובתם, במסגרת 

סעד זמני, ככאלה שהופכים אותם לנושים מובטחים, עומדת בסתירה לדין ולעקרונות 

יסוד בהליכי חדלות פירעון.

משיב 7, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: הממונה), סבור  .12

כי יש להורות על השבת התיק לבית המשפט המחוזי לצורך דיון בטענות המבקשים אשר 

נראה כי לא נידונו כדבעי. זאת שעה שהמבקשים הבהירו כי טענותיהם ביחס לסכום 

המוחרג אינן נובעות מצווי העיקול שהוטלו לטובתם על כספים אלה, כי אם מכוח הגנות 

אחרות: המחאת זכויות, קיזוז והפקדת כספים בידי נאמן ובקופת בית המשפט. טענות 

אלה, מבלי שהביע הממונה עמדה לגופו של עניין, טעונות דיון. לחלופין, סבור הממונה 

כי יש לסווג את ההליך כערעור בזכות. זאת, ככל שיחליט בית המשפט כי ההחלטה באה 

בגדר סעיף 349(א)(1) לחוק, על פיו קיים ערעור בזכות על החלטה למתן צו לפתיחת 

הליכים. גם אם מדובר ביחידה דיונית נפרדת, הרי שלעמדת הממונה יש לפרש את החלטת 

בית המשפט המחוזי ככזו המורה על העברה של הסכום המוחרג ולפיכך מביאה לסיום 

טענות המבקשים בעניין, באופן המקים להם זכות ערעור.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה, בנספחיה ובתשובות המשיבים הגעתי לכלל מסקנה כי דינה  .13

להידחות. 

נקודת המוצא היא כי העיקול הוא כלי דיוני בלבד, כאשר הטלת עיקול 

כשלעצמה איננה מקנה זכות מהותית בנכס המעוקל, ואין בה כדי לשעבד את הנכס 
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לטובת המעקל (ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב, פ"ד נג(4) 199, 234 

(1999); רע"א 8522/13 המוסד לביטוח לאומי נ' שחר, פסקה 13 (7.9.2016); רע"א 

7342/18 א. דורי בניה בע"מ נ' בר לבב, פסקה 21 (3.12.2018)). ההליכים אותם נקטו 

המבקשים – הליכי עיקול זמני על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 – נועדו 

לשמר ולהקפיא את המצב הקיים עד להכרעה בהליך האזרחי ולהבטיח את ביצועו היעיל 

של פסק הדין כשיינתן (ע"א 1167/01 עיריית ראשון לציון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד 

ס(3) 553, 565 (2005)). העיקרון על פיו עיקול אינו יוצר נשיה מובטחת, בא לידי ביטוי 

גם במסגרת סעיף 29(4) לחוק (בצירוף סעיף 25(א)(3) לחוק), הקובע כי עם מתן צו 

פתיחת הליכים, עיקולים שהוטלו על נכסי החברה (או היחיד) – בטלים.

בענייננו, בית המשפט קבע, בגדרי החלטה על מתן צו פתיחת הליכים נגד  .14

החברה, כי אין מקום לעכב את העברת הכספים "המעוקלים", אשר נטען כי הוחרגו 

מנכסי החברה, לנאמנים. וכך קבע בית המשפט המחוזי (פסקה 35 להחלטה): 

"אשר לבקשה מס' 70 של קבוצות תובעים שונות, בה 
נטען כי לקבוצות תובעים אלה זכויות קיזוז ועיכבון על 
כספים שעוקלו לטובתם, הרי שכבר עתה ייאמר כי 
בבקשה זו אין כל ממש בכל הנוגע לכספים המעוקלים 
כשלעצמם. שכן, כאמור, זכות העיקול הינה זכות דיונית 
בלבד והמבקשים שם לא הניחו בבקשתם כל תשתית 
לעצם האפשרות המשפטית לעכב או לקזז כספים 

מעוקלים, ודאי שלא בנסיבות של חדלות-פירעון.

לפיכך אני דוחה כבר עתה בקשה זו, ככל שיש בה כדי 
לעכב את העברת הכספים לנאמנים, ומורה לנאמנים לדון 
עם המבקשים שם בעניין זכויות העיכבון והקיזוז 
הנטענות ולעדכן את בית-המשפט בעניין זה במסגרת 
העדכונים בנוגע ליתר התביעות התלויות ועומדות נגד 

החברה."

כל שקבע בית המשפט המחוזי הוא, כי אין מקום לעכב את העברת הכספים 

לקופת הנאמנים. ויודגש, כי גם לשיטת המבקשים, זכויותיהם ב"סכומים המובטחים" 

כפי שהם מכונים על ידם, ואשר לשיטתם הוחרגו מנכסי החברה, התגבשו כתוצאה מצווי 

עיקול זמני שהוטלו במסגרת תובענה אזרחית. טענת המבקשים, אשר לה מצטרף הממונה, 

כי ההגנות להן טוענים המבקשים (מכוח המחאת זכות, קיזוז והפקדת כספים בנאמנות) 

מנותקות מצווי עיקול ואינן נובעות ממנו, אינה מדויקת. פשיטא, כי אם לא היה ניתן צו 

עיקול זמני לא היו קמות למבקשים זכויות כלשהן באותם "סכומים מובטחים". מכאן 

אפוא, כי הנחת היסוד של בית המשפט המחוזי, על פיה דינם של אותם סכומים להגיע 

לקופת הנאמנים, אינה חורגת מהדין. 
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אמנם, אף כי זכויותיהם הנטענות של המבקשים ב"סכומים המובטחים" מקורם  .15

בצו עיקול, טענתם כי מצבם המשפטי השתנה והם הפכו לנושים מובטחים טעונה בירור. 

אך גם בכך לא נפלה טעות בידי בית המשפט המחוזי, אשר הורה כאמור כי הנאמנים 

ידונו עם המבקשים בעניין הזכויות הנטענות ויעדכנו את בית המשפט בעניין זה. בנסיבות 

העניין, שעה שכל שהורה בית המשפט הוא על בירור ובדיקת הסוגיות העומדות על הפרק 

על ידי הנטענים, אין מדובר בהחלטה המקימה כל הצדקה למתן רשות ערעור. גם אם 

משמעות הדבר כי ההכרעה בנושא גורלם של אותם סכומים נדחתה לזמן מה, אין מדובר 

ב"נזק" המצדיק כשלעצמו מתן רשות ערעור (וראו לאחרונה: רע"א 7708/19 מטרופוליס 

(פ.א.א) 2011 יזמות אורבנית בע"מ נ' א. דורי בע"מ, פסקה 11 (2.1.2020)).

בשולי הדברים יצוין כי בתשובת הממונה נטען כי היה מקום לסווג את ההליך  .16

כערעור בזכות. עם זאת, שעה שטענות המבקשים לא הוכרעו באופן ענייני, ואף הובהר 

כי טענות אלו יתבררו לאחר דין ודברים עם הנאמנים, אינני רואה כיצד ניתן לומר כי 

מדובר בהחלטה סופית המסיימת את ההכרעה בנושא. עוד יצוין כי ההחלטה אינה באה 

בגדר סעיף 349(א)(1) לחוק המורה כי החלטה בבקשה לצו לפתיחת הליכים ניתנת 

לערעור לפני בית משפט זה. ברי כי זכות הערעור אותה מקנה הסעיף הינה בקשר לעצם 

מתן הצו לפתיחת הליכים (או דחיית הבקשה למתן צו כאמור) ולא ביחס לסוגיות הנלוות 

הכרוכות בהוצאת הצו.

הבקשה נדחית אפוא. המבקשים יישאו ביחד ולחוד בהוצאות הנאמנים בסך של 

10,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט' בטבת התש"ף (6.1.2020).

ש ו פ ט

_________________________
   N04.docx_19083640   רח

http://supreme.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333, 382* ; אתר אינטרנט
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15.1.2020 אסמכתא - פתיחת בקשה

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/OpenSubmission/MotionConfirmationView.aspx 1/1

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

חדל"ת 17156-10-19 א. דורי בניה בע"מ נ' י. ב. קורמן -
יום רביעי 15 ינואר 2020 'ביצוע מערכות אינסטלציה בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 85

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 15/01/2020 בשעה (بالساعة) 16:19 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): בקשה למתן הוראות בכל הנוגע
למילוי תפקידו שלו (הנאמן) או להפעלת סמכויותיו בקשה של משיב 30 בקשה למתן הוראות בעניין חקירות והליכי גבייה נגד נושאי משרה או צדדים

שלישיים וקביעת שכר טרחת הנאמנים

בתיק (بقضیة) חדל"ת 17156-10-19 א. דורי בניה בע"מ נ' י. ב. קורמן - ביצוע מערכות אינסטלציה בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 85 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب علیك أن تذُكر رقم الطلب.
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  17156-10-19חדל"ת                  בבית המשפט המחוזי

  ___בקשה מס'                  יפו - אביב- בתל

  בפני  כב' השופטת                

  עבודי- איריס לושי  

  

  ")החוק(להלן: " 2018- ח"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק    בעניין:

        

      ")התקנות(להלן: " 2019- ט"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות תקנות  ובעניין: 

  

  ")החברה" (להלן: 512660341 ח.פ.(בהליך חדלות פירעון),  מ"בע בניה דורי. א  ובעניין:

  

  עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה    בעניין:ו

  ע"י ב"כ ארז דויד ואח' 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

  67025אביב, -), תל27המגדל המרובע (קומה , 5ממרכז עזריאלי 

  03-7766996; פקס: 03-7766999טל: 

 info@oshapira.comדוא"ל: 

  כץ ואח' -וע"י ב"כ עוה"ד מזל מרו ו/או נסי אנג'ל

  ממשרד עוה"ד אגמון ושות'

   6789141אביב, -), תל47(קומה  98 אלון יגאל, אלקטרה ממגדל

  03-6078666: פקס; 03-6078607: טל'

 law.co.il-itay@agmon"ל: דוא

    הנאמנים            

  מחלקת תאגידים - ושיקום כלכלי  פירעון חדלות על הליכי הממונה  :ובעניין

  ע"י ב"כ רוני הירשנזון ו/או אייל כהן ואח'

  תל אביבא, 2מרח' השלושה 

         02-6467575;  פקס: 08-6264575טל': 

  הממונה

  

  בקשה למתן הוראות
  שכר טרחת הנאמנים) קביעת ונגד נושאי משרה או צדדים שלישיים והליכי גבייה  בעניין חקירות(

  כדלקמן: מתבקש בזאתהנכבד בית המשפט 

- לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 281-ו 51לנאמנים סמכויות חקירה בהתאם לסעיפים  לקבוע  .א

לחוק, כי מי  282. מבלי לגרוע מכלליות האמור יתבקש בית המשפט הנכבד להורות, כאמור בסעיף 2018

ימסרם  –מידע יתייצב בפניהם, ומי שנדרש למסור נכס, מסמך או  –שיוזמן לבירור או לחקירה בפני הנאמנים 

 לנאמנים.
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יובהר, כי הנאמנים לא יפתחו בכל הליך נגד נושאי משרה ו/או בעלי תפקיד ו/או צדדים שלישיים אלא בכפוף 

 לאישור מראש מאת בית המשפט הנכבד.  

תביעה ו/או ניהול  ו/או בתוך כך בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לקבוע כי שכר הנאמנים בגין החקירות  .ב

מכל (בצירוף מע"מ)  20%- יהיה שווה לאו צדדים שלישיים ו/נגד נושאי משרה לשעבר בחברה הליכי גבייה 

(בצירוף ₪  150,000סכום שהנאמנים יגבו בפועל כתוצאה מחקירות ו/או הליכים כאמור, ולא פחות מסך 

 .מע"מ)

הסכים למבוקש בעתירה א' דלעיל ויבקש לטעון בנפרד בנוגע  הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

 .לשכר הטרחה

  :אלה נימוקי הבקשה

 רקע עובדתי  .א

ידי - על 1998יולי  בחודש בישראל והתאגדה), הוקמה בהליך חדלות פירעוןמ ("בע בניה דורי. החברה, א .1

, והפכה ההוותיק קבוצת דוריזרוע הביצועית של כדי לשמש ה )בשמה דאזקבוצת א. דורי (האם שלה, - החברה

 המובילות בישראל.ואחת מחברות הבניה הגדולות ל במשך השנים

יחד עם חברות נוספות בקבוצה במגוון תחומי פיתוח נדל"ן ובניה בארץ. עיקר החברה במשך השנים פעלה  .2

ל, כשזו פעילותה של החברה היה כקבלן מבצע עבור מגוון גדול של לקוחות במגזר הפרטי והציבורי בישרא

דולרים. כמו כן, ביצעה החברה עבודות גמר בהתאם לדרישות  ימרכזת, במשך השנים, מיזמים בשווי מיליארד

  לקוחות הקבוצה.

בוצע ארגון מחדש בקבוצת דורי. במסגרת הארגון מחדש, רוכזו כל פעילות קבלנות הביצוע של  2008בשנת  .3

 . החברהקבוצת דורי תחת 

 אביב.- בבורסה לניירות ערך בתל נרשמו למסחרוהחברה לציבור,  ו מניותהונפק 2010בשנת  .4

קבוצת דורי הייתה בשליטתם המשותפת של מר אורי דורי ז"ל וקבוצת גזית גלוב  2011–2008בין השנים  .5

הפכה גזית  2011אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות והחזקות בישראל. בשנת שהיתה בשעתה "), גזית(להלן: "

 בקבוצת דורי. לבעלת השליטה היחידה

, דבר שהותיר החברהבאומדני המיזמים של  "סטייה" (כלשונה)התגלתה הודיעה הקבוצה כי  2014בשנת  .6

חות הכספיים של "הסתבר, כי הדובבדיקה שנעשתה בשעתו  במאזני החברה.₪ "בור" של מאות מיליוני 

לא שיקפו את מצב החברה לאשורו כשסכום הסטייה נטו שיקף מחיקה של  2014החברה לרבעון השני של שנת 

מהון החברה. גילוי זה חייב תיקון של הדוחות הכספיים. לאחר תיקון הדוחות לרבעון השני ₪ מיליון  441-כ

על  העמד "סטייה"כי ה נטען, 2014אשון לשנת בנוסף לתיקון אומדנים שנערך עבור דוחות כספיים לרבעון הר

"), באופן שתיקן למפרע את Restatementלצד הגילוי נערכה הצגה מחדש של הדוחות הכספיים ("₪. מיליון  480

 חות הכספיים של החברה ושל הקבוצה."הדו

ברה, לא מקורות ה"סטיה" האמורה, לרבות הגורמים שהביאו לצורך למחוק את הסכומים הנ"ל ממאזני הח

 פורסמו ואינם ידועים לנאמנים. 

בעלת השליטה  נטען כי גזית,, הנ"ל לאחר הגילויות קודמות שהוגשו בתיק שבכותרת, כפי שניתן לקרוא בבקש .7

פי המידע שנמסר -על. כדי לכסות צורכי מזומנים שלה להזרים כספים לדורי בניה החלהבקבוצת דורי, 

לשם עמידה ₪ מיליון  700-הוזרמו מגזית לחברה מעל ל 2016-ל 2014בין השנים  ,וטרם נבדק לנאמנים
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בהתחייבויותיה לספקים ולמזמינים, השלמת המיזמים בהם היתרה מעורבת, ופירעון אגרות החוב שהנפיקה 

  לציבור.

לוזון חברת ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "לגזית את השליטה בקבוצת דורי  מכרה 2016בינואר  .8

בפני הנאמנים טרם הוצגו מסמכי העסקה הנ"ל, אולם נטען כי מדובר בעסקה שבמסגרתה שילמה  .")נכסים

שונה  לאחר העסקהמידע זה טרם נבדק). גם (₪ מיליון  10-חברה בבעלות מר עמוס לוזון לגזית סכום של כ

 שמה של קבוצת דורי לקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ. 

השליטה בה, החברה לא נטלה על עצמה פרויקטים חדשים למעט שני פרויקטים שיזמה מאז חילופי בעלי  .9

כפי שניתן לקרוא בדו"ח מפורט שהגישו הנאמנים  הקבוצה, ואשר אף אותם החברה לא ביצעה בסופו של דבר.

תה , רוב או כל הפרויקטים שבהם הי")הנאמנים"ח דולהלן: " - 67(בקשה  3.12.19לבית המשפט הנכבד ביום 

מעורבת החברה ובגינם הוגשו לנאמנים תביעות חוב הם פרויקטים שאליהם נכנסה החברה עובר להעברת 

 השליטה בה.

בדו"ח הנאמנים בדבר עסקאות ופעולות  ד'-ג' ותשומת לב בית המשפט הנכבד תופנה בין היתר גם לפרקים  .10

א הובהרו לנאמנים וכפי שנאמר גבס, אשר כשלעצמן ל-שונות שנעשו בהקשר של פרויקט דוראד וחברת רום

 שם מצריכות בדיקה מעמיקה. 

: להלן( מ"בע) 92( אינסטלציה מערכות קורמן .ב.י חברת, החברה של משנה קבלנית הגישה 25.9.19 ביום .11

 ת"חדל  תיק( החברה לפירוק צו למתן עתרה ובמסגרתו, החוק לפי הליכים לפתיחת צו למתן בקשה"), קורמן"

. זאת, בעקבות פסק דין שניתן נגד החברה לטובת קורמן, ואשר לא ")הפירוק בקשת: "להלן – 60447-09-19

 היו בידי החברה אמצעים כספיים לעמוד בפסק הדין. 

הגישה החברה, במסגרת ההליך שבכותרת, בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, הכוללת בין היתר  10.10.19ביום  .12

הבקשה להקפאת קפאת הליכים לצורך הצעת הסדר לנושים (להלן: "ין היתר הובעתירה לסעדים זמניים 

ידי -"). הבקשה להקפאת הליכים נחתמה על ידי ב"כ קבוצת לוזון, וצורפו לה תצהירים חתומים עלהליכים

 היועץ המשפטי של החברה ועל ידי מנהל הכספים של קבוצת לוזון. 

על הארכת תוקפם של הסעדים  27.10.19לאחר דיון במעמד כל הצדדים, הורה בית המשפט הנכבד ביום  .13

, קבע סעדים זמניים נוספים כמפורט בהחלטה, ומינה את הח"מ, 10.10.19הזמניים שנקבעו בהחלטה מיום 

 כנאמנים זמניים לחברה.  ,עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס

כדי שלא  .)67דו"ח מפורט לבית המשפט הנכבד (בקשה אמנים הזמניים הגישו הנ 3.12.19ביום כאמור,  .14

 להאריך בדברים מתבקש בית המשפט הנכבד לראות בדו"ח האמור כחלק בלתי נפרד מנימוקי בקשה זו. 

דיון שעל קיומו ניתנו הודעות ובוצעו פרסומים  –קיים בית המשפט הנכבד דיון במעמד הצדדים  5.12.19ביום  .15

 ולהחלטת בית המשפט הנכבד. בהתאם לדין 

על מתן צו לפתיחת הליכי  8.12.19לאחר דיון שהתקיים במעמד כל הצדדים, הורה בית המשפט הנכבד ביום  .16

 חדלות פירעון כנגד החברה, מתן צו הקפאת הליכים ומינוי הח"מ כנאמנים לחברה.

מניות החברה מוחזקות בידי  כללמען הסדר הטוב יצוין, כי בעת תחילת הליכי חדלות הפירעון של החברה  .17

עד לתחילת הליכי  בחברה והדירקטורים), "לוזון"קבוצת להלן: ( "מעב ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת

אין חולק כי עד לקריסתה החברה נוהלה בפועל  .לוזון בקבוצת עניין ובעלי דירקטוריםחדלות הפירעון היו גם 

ידי קבוצת לוזון וחלק ניכר מעובדיה אפילו הועסקו במקביל (חלקם אפילו בעיקר) בקבוצת לוזון או -על

 בת אחרות שלה.-בחברות
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מכל מקום, כאמור למעלה, בשלב זה לא ידוע לנאמנים, ועניין זה כשלעצמו מחייב חקירה ודרישה, מתי החלה  .18

הפירעון של החברה, ובהקשר זה ברור שעצם קיומה של עסקה להעברת שליטה בחברה אינו מנקה חדלות 

שקיימת) נושאי משרה ו/או בעלי עניין ו/או צדדים שלישיים שהיו קשורים לעניין שהיתה ו/או מאחריות (ככל 

 לפני העברת השליטה. 

 

 המסגרת המשפטית  .ב

כפי שניתן לקרוא מדו"ח הנאמנים (כמו גם מבקשת ההקפאה שהגישה החברה עצמה), בעת קריסתה של  .19

החברה חשבון הבנק של החברה היה ריק לחלוטין, לחברה עצמה לא היה תזרים מזומנים שאיפשר אפילו 

שוטף לפני תשלום שכר לעובדים ו/או תשלומי חובה או תשלומים הכרחיים אחרים (לגבי אלה נטען שמומנו ב

ידי קבוצת לוזון), אין ולא היו לחברה בעת קריסתה כמעט כל נכסים מוחשיים, כספים מסוימים -הקריסה על

ששייכים לה עוקלו זה מכבר בעיקולים זמניים במסגרת תביעות מסוימות שהגישו צדדים שלישיים (ולגבי 

מנגד כנגד החברה תלויות ועומדות חלקם קיימות טענות שונות של צדדים שלישיים, כולל קבוצת לוזון) ו

 שלגבי חלקן גם תלויות ועומדות תביעות משפטיות. ₪!מיליארד  1.3תביעות חוב בסכום העולה על 

משמעות הדברים בנקודת זמן זו, הינה, כי גם אם ימומשו באופן מושכל ביותר הנכסים המסוימים שעליהם 

ביותר -של חלק מזערי מדובר בכיסוי (בתרחיש אופטימי)הצביעה החברה במסגרת הבקשה להקפאת הליכים, 

החברה כלפי נושיה, והותרת נושים המחזיקים בתביעות בסכום לפחות מאות הנטענים של חובות המתוך 

 כשידיהם על ראשם.  !₪מיליוני 

 בנושאים אלה: מצב דברים זה מחייב לפחות חקירה ודרישה, ובין היתר (לא רק) .20

 הובילו לחדלות הפירעון של החברה;נסיבות ו/או גורמים ש .20.1

אחריותם של נושאי משרה ו/או בעלי תפקידים ו/או בעלי עניין לקריסה ו/או לחובות החברה ו/או  .20.2

 חלקם; 

 שאלת קיומם של נכסים וזכויות שנמסרו ו/או מוחזקים בידי צדדים שלישיים כלשהם; .20.3

או עסקאות שדינן בטלות או  ברהעסקאות שונות שאולי נעשו שלא כדין בנכסים ו/או זכויות של הח .20.4

 ; הדחייה

ידי צדדים קשורים ו/או צדדים שלישיים בנוגע לחברה -פעולות שבוצעו, ככל שבוצעו (או מחדלים) על .20.5

 ו/או רכושה ו/או נכסיה ואשר גרמו ו/או העמיקו את חדלות הפירעון של החברה;

ד, בין אם קשור ובין אם היה קשור או הנאמנים אינם מתיימרים להטיל דופי באף אדם או תאגייודגש, כי  .21

שלא היה קשור בחברה ו/או בנכסיה, אלא רק מבקשים להצביע על העובדה שחדלות פירעון עמוקה 

מחייבת לפחות בירור,  ,רמא לבירא עמיקתא אגרימא "צניחה חופשית"ומובהקת בהיקף כזה, בבחינת 

חקירה ודרישה, וזאת בין אם בירור, חקירה ודרישה כאלה יביאו לביסוס או הגשה של תביעות או הליכים 

 . ובין אם לאו ,משפטיים כלשהם

להבנת הנאמנים, מלאכת כינוס הנכסים של החברה הנמצאת במסגרת סמכויותיהם, כמו גם ההתמודדות עם  .22

דים קשורים ו/או צדדים שלישיים, מחייבים ביצוע לאלתר של חקירות ובדיקות תביעות וטענות שונות של צד

שונות אשר יאפשרו לנאמנים לקבל תמונה מלאה, שלמה, אמיתית ומדויקת, להבדיל מהתמודדות נפרדת 
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על - ופרטנית עם שאלות וסוגיות, אשר יתכן שהינן חלק ממארג כולל של נסיבות שיש להסתכל עליו גם במבט

 לא. כולל ומ

יודגש, כי בפני הנאמנים מונחות לטיפול ו/או התייחסות עשרות רבות של פניות, הליכים משפטיים, טענות  .23

ותביעות חוב אשר לפחות לגבי חלקם נראה כי קשור בצורה כלשהי לנושאי החקירות הנדרשות דלעיל. במצב 

יקה וחקירה, לרבות הקנייה של דברים זה קיים הכרח ודחיפות גדולה ביותר בהתחלה מיידית של פעולות בד

סמכויות לזמן עדים ולהורות על העברת מסמכים בהתאם לקבוע בחוק, כדי להבטיח מסירת מידע שלם, מלא 

 ומדויק, כדי שהנאמנים יוכלו לבצע את תפקידם בצורה יעילה ומיטבית. 

" לנאמנים כמפורט בין , מעניק סמכויות חקירה "אוטומטיות2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח .24

לחוק. עם זאת, הסמכויות האמורות מנוסחות בצורה כללית, וכן עולה מלשון החוק כי  46-49היתר בסעיפים 

קיימות סמכויות נוספות שבית המשפט הנכבד ו/או הממונה רשאים להאציל לנאמנים כדי לבצע חקירות 

עובר להליכי חדלות הפירעון, אחריות נושאי בנושאים השונים הקשורים לניהול התאגיד מקיפות ומעמיקות 

משרה וצדדים שלישיים לקריסת התאגיד, בירור זכויות התאגיד בנכסים, זכויות וכספים שהגיעו ו/או 

 מוחזקים בידי צדדים שלישיים ועוד. 

 קובע כדלקמן: "חקירה בבית המשפט"לחוק שכותרתו  281סעיף בהקשר זה,  .25

סביר להניח כי ברשותו של אדם מידע בדבר נכסיו, היה לבית המשפט יסוד   (א)"

הוצאותיו, חובותיו, התחייבויותיו או נושיו של חייב שמתנהלים לגביו הליכי 

חדלות פירעון או בדבר התנהלותו הכלכלית, או כי אדם מחזיק בנכס או במסמך 

של חייב כאמור או חב לו חוב, רשאי הוא לצוות על אותו אדם להתייצב לפניו 

ירה, אם סבר כי החקירה דרושה לשם הליכי חדלות הפירעון; סמכויות לחק

  החקירה לפי סעיף קטן זה יהיו נתונות לבית המשפט גם לגבי החייב.

בית המשפט יזהיר את הנחקר לפני חקירתו, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד   (ב)

אם  את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

  לא יעשה כן; הנחקר ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן.

בית המשפט רשאי להציג לנחקר כל שאלה שתיראה לו; על הנחקר להשיב על   (ג)

  כל שאלה ששאל בית המשפט.

בית המשפט רשאי לבצע את החקירות באמצעות הנאמן, באופן ובתנאים   (ד)

  שיורה.

ת הנאמן לפי סעיף קטן (ד), תתועד בפרוטוקול חקירה שבוצעה באמצעו  (ה)

שיימסר לנחקר, ואולם הנאמן רשאי, אם מצא כי הדבר דרוש לחקירה, לדחות 

  "את מסירת הפרוטוקול עד לסיום החקירות הנוגעות להליכי חדלות הפירעון.

ן או לבקשת רשאי, מיוזמתו, לבקשת הנאמשבית המשפט לחוק שכותרתו צו זימון או מסירה קובע  282סעיף  .26

  - הממונה, לתת צו

להתייצב לפני  –המורה למי שזומן לבירור או לחקירה לפני הממונה או הנאמן   )1("

  הממונה, הנאמן או בית המשפט;

למסרם  –המורה למי שנדרש למסור נכס, מסמך או מידע לנאמן או לממונה   )2(

  לנאמן, לממונה או לבית המשפט או להתייצב לפני מי מהם.
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 לדרושת "והסמכנאמנים ל 29.10.19 בהתאם לפסיקתא שנחתמה על ידי בית המשפט הנכבד מיוםכי , נזכיר .27

 כל או/ו כספיים חות"דו, חשבונות, מסמכים, מידע, נכס כל כלשהו' ג צד או/ו רשות או/ו אדם מכל ולקבל

ועסקיה, וכן לדרוש ממי שהיה נושא משרה בחברה כל מידע  החברה לנכסי לדעתם הנוגעים הנוגע מידע

הדרשות לשם מילוי תפקידם של הנאמנים, ובכלל זה להגיש לנאמנים דו"ח על מצב עסקי החברה, כפי שיורו 

רה שיאפשרו . הנאמנים סבורים כי יישום נכון ומלא של סמכויות אלה מחייב מתן סמכויות חקיהנאמנים"

  לחוק על כל המשתמע מכך.  281לנאמנים להזמין צדדים לחקירה לפי סעיף 

הדין והפסיקה בישראל בהליכי חדלות פירעון, נזכיר כי ומהווים אבן יסוד הגם שהדברים ברורים, ידועים,  .28

נייני את עהכירו זה מכבר בחשיבות המרכזית שיש במתן סמכויות רחבות בידי בעלי תפקיד לברר ולחקור 

, ומקור הסמכות הינה ברצון לאפשר לבעל התפקיד בהליכי חדלות פירעון למצות את החברה ו/או נכסיה

יפים הדברים מפסק הדין בעניין בש"א  . לעניין זה,סת נכסי הגורם חדל הפירעוןאזכותו לנסות ולמקסם את מ

 :5בעמ' ), 15.1.2009, (פורסם בנבו עו"ד יורם חג'בי נ' אגודת ש"י מידידי ויז'ניץ מחו"ל 17287/07(ת"א) 

, זכותו של הנאמן לדרוש מידע רלוונטי לעסקי החייב ולניהול הליך פשיטת הרגל"

הרי  ...אינו מוסדר בסעיף אחד, אלא בשורה של סעיפים בפקודת פשיטת הרגל; 

-, עד כדי כך שהיא יכולה לגבור אף על הזכות לאישעסקינן בסמכות רחבה מאד

הסמכות הינה ברצון לאפשר לבעל התפקיד בהליכי חדלות פרעון הפללה, ומקור 

למצות את זכותו לנסות ולמקסם את מסת נכסי הגוף חדל הפרעון, תוך שמוקנה לו 

, יחסית לחייב או עוצמה שנועד לגבור על נחיתותו האינהרנטית במידע-כלי רב

כי נטלו  למנהלי החברה חדלת הפרעון, למקורביהם ולצדדי ג' לגביהם עולה חשד

זאת, במיוחד כאשר החייב או מנהלי החברה מנכסיהם שלא כדין טרם הקריסה. 

בין אם במוצהר או  –, ועושים בפועל יד אחת שקרסה אינם ששים לשתף פעולה

עם הגופים החשודים שנטלו מנכסיהם שלא כדין; מצב, אשר למרבה  -במשתמע 

 "הצער אינו נדיר כלל ועיקר בהליכי חדלות פרעון.

; )07.04.2017(פורסם בנבו,  סטריקובסקי עו"ד אלון ריחני, נאמן על נכסי החייב נ' צבי 129/17רע"א  ראה גם(

 ,)1998( 481)1פ''ד נב( ,עו"ד כהן, מפרק אדאקום טכנולוגיות בע"מ נ' נשיונל קונסלטנטס 1211/96בע"א 

   ועוד).

הנראה לבעל התפקיד לחקור גם צד בתי המשפט הכירו גם בחשיבות הברורה למתן סמכויות מעבר לכך,  .29

פש"ר (מחוזי ת"א) בין היתר ראה . להליך (היינו שאינו נושה, בעל עניין, נושא משרה וכיוצ"ב) "זר"מלכתחילה 

  :7בעמ' , )07.09.2010(פורסם בנבו,  עו"ד איתן ארז נ' אמבלייז בע"מ 3000-08

סיכומה של נקודה זו; לא זו בלבד, כי החברה אינה צד זר גרידא, אף לא כזה "

המחזיק בידו "במקרה" מידע אודות עסקי החייב (קרי, שייכת  לקבוצה הרביעית 

שמנה בית המשפט העליון). החברה קשורה בטבורה לחייב, וזאת במגוון קשרים 

במוקד סמכויות החקירה המשתרגים היטב ולעומק אל תוך שלוש הקבוצות המצויות 

של בעל תפקיד, ואשר לגביהן הלכה פסוקה היא כי סמכויותיו לחקור ולגלות 

מסמכים רחבות ביותר, חורגות אך ורק משחזור מידע, ועשויות להתפרש על פני כל 

פרק הנמצא מועיל ונחוץ להגשמת האינטרס הציבורי. זאת, כאשר איזון האינטרסים 

  "בת בעל התפקיד.נוטה, באורח משמעותי, לטו
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 מלכיאל שרבט נ' עו"ד ארז  39238-03-12פש"ר (מחוזי ת"א) בין היתר גם כך גם קבע בית המשפט הנכבד  .30

 , וכי היקףהזכויות להן זכאי החייבכי בעל התפקיד זכאי לחקור אודות , )03.09.2014פורסם בנבו, ( חבר

 אף רחבה מזכותו של החייב בעצמו:סמכויותיו וזכויותיו של בעל התפקיד לקבלת מידע 

 "האם המנהל המיוחד מוגבל בבקשה שכן הוא בא ב"נעלי החייב"?

דומה כי השימוש במטבע הלשון שהמנהל המיוחד "בא בנעלי החייב" גרמה 

שלפיה קיימת זהות מוחלטת בין החייב לבין בעל למשיבים להיתפס לכלל טעות 

  התפקיד, ולא כך היא.

אין בעובדה שבעל התפקיד בא בנעלי החייב כדי לתחום את סמכויותיו של המנהל 

המיוחד ותפקידו,  משל היה מדובר באותה ישות. אמנם ככלל, לבעל תפקיד המשמש 

לו סמכויות נוספות ובין כחליפו של החייב אין יותר ממה שיש לחייב, אך בהחלט יש 

אלה קבלת "נכסי מידע", מכוח היותו זרועו הארוכה של בית המשפט וכמפורט 

בהוראות החוק המצוינות לעיל, כמו גם בפסיקת בית המשפט העליון בעניין נשיונל 

  קונסלטנטס.

אדגיש; בעוד שלחייב קיים בדרך כלל אינטרס אחד מול החברה או צדדים אחרים 

, הרי שלמנהל חוק החברותיבים ביחס לזכות לקבלת מידע מכוח כפי שטענו המש

המיוחד מגוון אינטרסים שאינם מוגבלים לשרת את רצונו וטובתו של החייב. ככל 

שהמנהל המיוחד סבור שיש מקום לקבלת מידע מצדדים שלישיים באשר לזכויות 

ר נועד להגשמת תפקידו, ייטה בית המשפט לאפשר לו לקבלו החייב מחמת שהדב

וככל שהדבר אכן מתחייב לצורך כך ואין בו פגיעה שלא לצורך בצד השלישי. מטרת 

גילוי המסמכים היא לבחון האם קופחה זכותו של החייב בנכסי הצד השלישי, 

ר כספי ובמקרה שלפנינו, החברה ומכוחה זכות הנושים להיפרע הימנה, בהיותה מקו

לפירעון חובות החייב לנושיו. משכך, לא ראיתי לקבל את טענת המשיבים שלפיה 

 חוק החברותמאחר והמנהל המיוחד נכנס לנעלי החייב, הוא מוגבל רק לאותו מידע ש

  מקנה לחייב בהיותו בעל מניות מיעוט בחברה.

ה תוקף מקום בו דיני חדלות הפירעון הנזכרים לעיל, הדברים מקבלים משנ

מאפשרים לבעל התפקיד לקבל מידע מגורמים שונים, גם אם לחייב עצמו אין זכות 

זהה או דומה. לשון אחרת, המנהל המיוחד זכאי למידע לא כחליפו של החייב אלא 

יגם של מכוח היותו זרועו הארוכה של בית המשפט, ובהיותו נאמן לנכסי החייב ונצ

  הנושים שפועלים כעת תחת משטר קיבוצי."

 הנ"ל). 1211/96(גם בעניין זה ראה ע"א 

כאמור למעלה, פסיקה זו, שקדמה לחוק חדלות פירעון, מהווה רק דוגמא והסבר להלכה ידועה ומושרשת  .31

חדלות מזה שנות דור בדבר חשיבות מתן סמכויות חקירה בידי בעלי תפקיד בהליכי  בהליכי חדלות בישראל

מבלי לפגוע בכך שמאז תחילת חוק חדלות פירעון לבית המשפט הנכבד סמכות בחוק  ,כמובן ,זאתפירעון. 

 לצוות על ביצוע חקירות כמפורט בחוק וכמבוקש בכותרת בקשה זו.

הדברים דלעיל מקבלים אך משנה תוקף עת עסקינן בחדלות פירעון מובהקת, עמוקה ובהיקפים אדירים כמו  .32

של צדדים שלישיים ₪ ובמיוחד כשחדלות הפירעון מלווה בתביעות בסכומים של מאות מיליוני  ,דנןבמקרה 

ואף בטענות לחובות בסכומי עתק כלפי בעלת השליטה בחברה ובחברות קשורות לה. תביעות ונסיבות אלה 

צוע כך שמצדיקות באופן מובהק מתן סמכויות חקירה ברורות לבי-מעוררות לכל הפחות תהיות רבות כל
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חקירות מקיפות שיאפשרו לבית המשפט הנכבד ולממונה לקבל תמונה מלאה, שלמה מדויקת ומייצגת של 

היקף נכסי החברה והתחייבויותיה והיקף אחריותם של צדדים קשורים ו/או בלתי קשורים להליכי חדלות 

 הפירעון.

והפעלת שיקול דעת לגבי הגשת  כמוסבר לעיל, במקרה דנן קיימת חשיבות יתירה לא רק לעצם ניהול החקירה, .33

תביעות מטעם בעלי התפקיד, אלא קיימת חשיבות גבוהה ביותר להתחיל בחקירות ולבצען בהקדם האפשרי, 

 ולגבי עניינים מסוימים בטרם ה"סוסים יברחו מהאורווה". 

  

 הצלחה באחוזים מתוך גבייה בפועל המבוסס עלשכר טרחה קביעת   .ג

הגם שנושא שכר טרחת בעלי התפקיד נדחק לעתים לשולי ההליך או לסופו, כאשר עסקינן בחקירות בקנה  .34

מידה כנדרש פה ובצורך שעשוי להיות להגשת תביעות ו/או ניהול הליכים משפטיים בהתאם לממצאי 

 .להתייחס אליו מלכתחילה החקירות, שכר טרחת בעלי התפקיד הוא נושא שנכון וצודק

תקנות בידוע הוא שדרך המלך שנקבעה בתקנות לפסיקת שכ"ט הינה בגין "מימוש" ו/או "ניהול", כמפורט ב .35

"). אלא שזה תקנות השכר(להלן: " 1981-תשמ"א החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם),

שכר שנקבעו לעניין ניהול או מימושם של נכסים נועדו שנוסחאות ה –והדבר גם ברור עניינית  –מכבר נפסק 

לטפל בנכסים קיימים ו/או שהגיעו לגוף חדל הפירעון ביום הפירוק או הקריסה, להבדיל מזכויות תביעה 

הדורשות עבודת איתור וחקירה שתוצאותיה לא ברורות, הגשה וניהול של תביעות משפטיות ולאחר מכן 

 .הליכי גבייה

שאינה מתייחסת לשכ"ט בגין מימוש נכסים מוחשים ו/או זמינים למימוש וגבייה, ככל שבכלל בקשה זו כמובן  .36

קיימים כאלה בחברה בה עסקינן. במקרה שלפנינו, השוואת היקף החובות הנתבעים אל מול הנכסים 

 של למעלה נתפס (לכאורה)- שהוצהרו על ידי החברה וקבוצת לוזון במסגרת בקשת ההקפאה, מציג פער בלתי

נכסים זמינים  לא קיימיםבין הנכסים האמורים לחובות הנתבעים. היינו, בידי בעלי התפקיד ₪  ממיליארד (!)

נטושות מחלוקות שונות). במצב הדברים הקיים, ככל כאמור חלקם  מעבר לאלה שהוצהרו (שגם לגבי

שבמסגרת חקירות יתגלו נכסים ו/או זכויות ו/או זכויות תביעה נוספות והנאמנים יצליחו לגבותם בפועל, 

צודק ונכון לקבוע שכר שישקף את היקף המאמצים, הטרחה, הצוותים שיידרשו ואת חוסר הוודאות, בקביעה 

  ס הצלחה ובחישוב המבוסס על גבייה בפועל. מראש של שכר טרחה, על בסי

עבודה רבה, ומולה קיימת אי וודאות בכל הנוגע לתוצאות  הנאמניםגם במקרה שלפנינו ברור שמוטלת על  .37

מה יהיו תוצאות התביעות ואם ניתן יהיה לגבות מן הנתבעים סכומים  –החקירה, ואם תוגשנה תביעות 

להירתם להליכים, להעסיק עובדים ממשרדיהם ולנהל הליכים כלשהם. לצורך כך יהיה על בעלי התפקיד 

בהינתן הגורמים השונים הנדרשים לחקירה, ניתן להניח לאור ניסיון העבר בתיקים היכולים להימשך שנים. 

אחרים, כי גורמים אלה עשויים להצטייד במיטב עוה"ד ובצוותי הגנה משומנים, שבלשון המעטה לא יחסכו 

 י הנאמנים. טרחה ומשימות מצוות

על חשיבות הקביעה מראש של שכ"ט בעלי תפקיד בביצוע חקירות ותביעות עמד בית משפט נכבד זה פעמים  .38

. כבר )9.2.14(פורסם בנבו,  אלי רייפמן נ' כונס הנכסים הרשמי 3000-08 (ת"א) ר"פשברבות, ובין היתר 

 , בין היתריוסדרו מראש ימות אלהלמששענייני שכר טרחה  מוטבכי  באותו מקרה פסק בית המשפט הנכבד,

, או בלשונו של בית המשפט הנכבד שם (עמ' השכרעל מנת למנוע טענות והתדיינות ממושכת בדיעבד על שיעור 

10:( 
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במידת  ,לטעמי, פסיקת שכר בדיעבד מוקשית, שכן רצוי ועדיף שהשכר ייקבע מראש"

ובכך גם לחסוך התדיינות ממושכת בדיעבד באשר  ,בטרם ביצוע העבודהעוד ו ,האפשר

  .לשכר המיוחד

...  

אחת מתבקש בית . לא אוסיף שקביעת שכר מראש אינה נוף חריג בהליכי פשיטת רגל

המשפט של חדלות הפירעון לאשר שכר טרחה עבור טיפול בתביעה שתוגש על ידי בעל 

 ין בבקשה זו, הונחה לפניתפקיד או מי מטעמו, ולרוב באחוזים מהתוצאה. כך, בעודי ד

, [פורסם בנבו] בקשה 47882-12-12פש"ר בקשה של מנהל מיוחד בהליך פשיטת רגל (

לעמדת בעל שם ), לאשר הגשת תביעה נגד צד ג' בבית הדין לעבודה לקבלת כספי26

התבקשתי גם לאשר במסגרת הבקשה האמורה, . מאותו צד ג' התפקיד מגיעים לחייב

₪  12,000וזאת בתשלום מקדמה בסך של  ,את שכר הטרחה עבור הטיפול בתביעה

בצירוף מע"מ מכל סכום שייפסק בבית הדין לטובת החייב או  20%ובנוסף ישולם 

  ".המנהל המיוחד. וזו רק דוגמא

חוק חדלות פירעון אינו מטפל באופן ישיר בקביעת שכר טרחה לנאמנים (המחוקק הותיר נושא זה למחוקק  .39

ורש בחוק שבגין פעולות חקירה יקבע שכר טרחה מראש, תוך שניתנו גם המשנה). אולם למרות זאת נקבע במפ

לבית המשפט הנכבד ולממונה סמכויות לקביעת שכר בגין ביצוע חקירות ודרישות בנוסף על שכר בעלי 

הסדר המבהיר כשלעצמו את החשיבות  –(ג) לחוק) 278התפקיד בגין ביצוע המשימות האחרות (ראה סעיף 

 שעצם ביצוען של חקירות בעקבות הליכי חדלות פירעון. הרבה שראה המחוקק 

מהיקף הגבייה בגין  20%לבעלי התפקיד בהיקף של תגמול בתי המשפט חזרו וקבעו פעמים רבות נציין, כי  .40

שיעור זה נפסק הן בבית משפט נכבד זה והן  .ביצוע חקירות וניהול תביעות והליכים משפטיים בעקבותיהם

 בבתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

לבעלי  המחוזי בחיפהבית המשפט  פסק כב' חיון מחשביםבעניין  40673-08-15בתיק פר"ק (חי') כך לדוגמא  .41

ם מהגבייה בפועל מפירות חקירות ותביעות שיוגשו, וכן מינימו(בצירוף מע"מ)  20%שכ"ט בשיעור של התפקיד 

מיום  23החלטה מס'  35488-03-17(פר"ק  פרידריךכך נפסק שם גם בעניין  .(בצירוף מע"מ) ₪ 100,000של 

15.4.2018 .( 

 ו, במסגרת)חברת אגרקסקו חברה לייצור חקלאי 16956-09-11פר"ק תיק אגרקסקו (תשומת הלב תופנה גם ל .42

מסך הגבייה  21%בשיעור של לשכ"ט לבעלי התפקיד  המלצת הכנ"ראישר בית המשפט הנכבד את 

שתתקבל כתוצאה מניהול הליכים משפטיים שבכוונת המפרקים להגיש בשם החברה ובין השאר כנגד המדינה 

 .₪ 500,000,000-בסך של כ

ט ניתנה הסכמת הכנ"ר (הוגשה כחסויה) לתשלום שכ" )קמור בע"מ ואח' 42647-05-13פר"ק ( קמורבתיק  .43

  לבעלי התפקיד שם. 20%ל בשיעור ש

) אושר לבעלי התפקיד ועו"ד שייצגו 'ואח ) בע"מ1960חבס השקעות ( 5937-10-13(פר"ק  חבס השקעותבתיק  .44

  .20%אותם בתביעה שהוגשה בשמם שכ"ט בשיעור של 

במסגרת החלטת בית משפט נכבד  20%) אושר שכ"ט של 1210/01 בתיק פש"ר 305/01(בש"א  פרינטלייףבתיק  .45

להיקף המימוש  ללא קשראשר שולם  דולר 20,000ואף אושר תשלום מינימום בסך של  29.4.01זה ביום 

 .ומראש
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לוד - בע"מ) אישר בית המשפט המחוזי 2009בטר פלייס ישראל (ח.ת)  48555-05-13(פר"ק  בטרפלייסבתיק  .46

מהסכום שייפסק בתביעה שהגישו  19-21%לבעלי התפקיד שכר טרחה בשיעור שינוע בין  (כב' השופט שילה)

  ). 16.6.16נגד בעלי החברה (החלטה מיום 

 29379-01-12בתיק  27.3.17נשיא, השופט איתן אורנשטיין) מיום השל בית המשפט הנכבד (כב'  בהחלטתו .47

 20%בית המשפט הנכבד שכ"ט בשיעור של  פסק) 48 (בקשה מס' דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (בפירוק)

מהסכומים שייגבו בפועל לקופת הפירוק כתוצאה מניהול הליכים משפטיים בתיק וגביית כספים לקופת 

 הפירוק בהתאם.

י.י טיטלבאום  13098-06-12בתיק  27.3.16יום בבית המשפט הנכבד (כב' השופט חגי ברנר) ל ידי כך נפסק ע .48

מהסכומים שייגבו בפועל לקופת  20%שכ"ט בשיעור של גם במקרה זה  –) 13 (בקשה מס' השקעות בע"מ

 הכינוס.

 10337-01-17בתיק  5.8.18 נשיא, השופט איתן אורנשטיין מיוםהבהחלטתו של בית המשפט הנכבד (כב' גם  .49

) קבע בית המשפט הנכבד שכר טרחה 39(בקשה מס'  מועדון הכדורגל הפועל תל אביב בע"מ -הראל אחזקות

  .20%של 

בהתאם לפסיקת בתי המשפט, במקרים שנדרשת מלאכת חקירה והגשת תביעות (להבדיל ניתן אפוא לסכם כי  .50

להגדיר ולאשר מראש לבעלי התפקיד שכר טרחה בשיעור מפעולות ניהול או מימוש נכסים קיימים) צודק ונכון 

מהסכום שיגבה על פי הגביה בפועל. נוסחה זו משקפת שכר הנובע רק מהצלחה שממנה נהנים כלל  20%של 

 מאת בעלי התפקיד להגדיל את קופת הנשייה ככל האפשר. ההנושים, וכך הולמת את הציפיי

לקופת , נכסים וזכויות כדי לאתר ולגבות כספים ביותר דנא ידרשו מאמצים גדולים במקרהאין ספק כי  .51

 ביותר-משמעותיתהעבודה בנסיבות אלה חשוב וצודק לקבוע מראש שכר שייקח בחשבון את ה .נאמניםה

מול במקביל אינטרקציה הצורך לייצר , והמקצועיות המבוקשת בגישה לחומר ועיבודו יצירתיתה, הנדרשת

ן בשלב החקירה, האיתור והבדיקה, והן בשלב של ניהול ההליכים גורמים רבים ובהיקף גדול מאוד, ה

וודאות מוחלטת בשאלת היכולת לייצר באמת מקורות לגבייה של נכסים -המשפטיים ככל שיהיו, והכל תוך אי

 או כספים לקופת הנאמנים. 

פירעון הדורש  בתיק חדלותברי שבענייננו, מדובר , ומהאסמכתאות שצוטטו לעיל מבלי לגרוע מן האמור לעיל .52

אפילו מהמקרים שאוזכרו לעיל אשר כבודם  באופן ניכר ותהחורגקשות נסיבות בבהיקף נרחב ו חקירות

 .במקומם מונח

לקבוע לנאמנים  יתבקש בית המשפט הנכבדהמוקנית לנאמנים לפי החוק, אשר על כן ומבלי לפגוע בכל זכות  .53

. מבלי לגרוע 2018-פירעון ושיקום כלכלי, תשע"חלחוק חדלות  281-ו 51סמכויות חקירה בהתאם לסעיפים 

לחוק, כי מי שיוזמן לבירור או  282מכלליות האמור יתבקש בית המשפט הנכבד להורות, כאמור בסעיף 

ימסרם לנאמנים. כמוצהר  –יתייצב בפניהם, ומי שנדרש למסור נכס, מסמך או מידע  –לחקירה בפני הנאמנים 

בראש הדברים, הנאמנים לא יפתחו בכל הליך נגד נושאי משרה ו/או בעלי תפקיד ו/או צדדים שלישיים אלא 

 בכפוף לאישור מראש מאת בית המשפט הנכבד.  

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי שכר הנאמנים בגין החקירות ו/או ניהול תביעה ו/או הליכי  .54

(בצירוף מע"מ) מכל סכום  20%-ד נושאי משרה לשעבר בחברה ו/או צדדים שלישיים יהיה שווה לגבייה נג

(בצירוף מע"מ) ₪  150,000שהנאמנים יגבו בפועל כתוצאה מחקירות ו/או הליכים כאמור, ולא פחות מסך 

 .שיגבו ראשונים מסכומים שיגבו לקופת הנאמנים
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נה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לצורך קבלת טיוטה של בקשה זו הועברה לפני הגשתה לממו .55

-ו 271הסכמת הממונה הן לעצם מתן הסמכויות המבוקשות (כולל האצלת סמכויות הממונה לפי סעיפים 

עתירות הכלולות בסעיף א' (ג) לחוק) והן לגבי שכר הטרחה המבוקש. הממונה אישר את הסכמתו ל278

 . אלת שכר הטרחהבכותרת הבקשה ויבקש לטעון בנפרד בש

 מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. .56

 

   

_________________                        _________________ 

 עופר שפירא, עו"ד                                     איתי הס, עו"ד

 נאמנים

מ"בע בניה דורי. של א  

ירעון)בהליך חדלות פ(  

 

  

    .2020ינואר,  לחודש 15, היום אביב-לת
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