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  )המבקשים של בעניינם משפטי הליך ניהול להמשך לבקשה(

לבקשת  מתכבדים הנאמנים להגיש תגובתם 13.1.2020 להחלטת בית המשפט הנכבד מיום תאםבה

  .הקולקטיבי המבקשים להחרגת ההליך המשפטי המתנהל בעניינם מהליך חדלות הפירעון

כמפורט להלן, למרבה הצער, המבקשים אינם מפנימים את משמעותו של צו לפתיחת הליכים, 

) 27.10.19מיום שניתן הצו (למעשה מאז שניתן הצו הזמני ביום אינם משתפים פעולה על ביצועו, ו

הבקשה שלפנינו אינה שונה משורת  .המבקשים אינם חדלים מפתיחת הליכי סרק מיותרים בעניינם

מדובר בבקשה טורדנית ומיותרת לגמרי שהוגשה על ידי המבקשים הטוענים  :ההליכים שקדמו לה

המבקשים אינם שונים במאומה ממאות נושים אחרים מובטחים של החברה. -להיותם נושים בלתי

של החברה, זכויותיהם אינן טובות יותר, האינטרסים שלהם אינם קדושים יותר, ולמעשה אין 

ליך הקולקטיבי, כפי שאין כל נימוק שיצדיק את הטרחת נימוק המצדיק את החרגתם מההשום 

  הנאמנים להידרש שוב ושוב לעניינם של המבקשים. 

"מעל לראש" בניסיון למצוא פיתרונות והסדרים שיסייעו לקידום האינטרסים הנאמנים עסוקים 

הקולקטיביים של כלל נושי החברה, ובכללם המבקשים. הליכי הסרק שהמבקשים יוזמים ללא 

בקשה ף צורכים זמן יקר, משחיתים אנרגיה רבה, ולמעשה מפריעים לקידומו של ההליך כולו. הר

זו של המבקשים כמו קודמותיה, רק ממחישה את הצורך והחשיבות של הקפאת הליכים כחלק 

מהליכי חדלות פירעון, ובמקרה של המבקשים ממחישה גם הצורך לפסיקת הוצאות משמעותיות 

  ים עם הצו ומתעקשים לפעול לסיכולו. נגד אלה שאינם משלימ

בהקשר זה תוסב תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד לכך שמלכתחילה הנאמנים נהגו עם 

ואף נפגשו עם ב"כ  בעדינות ורגישות, המבקשים בעדינות ובהבנה רבה, השיבו לבקשתם המקורית

המבקשים כדי להבהיר את הדברים ואף בכדי לברר שמא אכן יש משהו חריג בעניינם המצדיק את 

החריגה מן הכללים הקבועים בחוק. למרבה הצער, המבקשים אינם משלימים עם המציאות, ובאי 

או כוחם פותחים בהליכים ללא הרף, שמא מתוך תקווה שכמות ההליכים תביא את הנאמנים, 

מובטחים אחרים של החברה או -חלילה את בית המשפט הנכבד, להעדיף אותם על פני נושים בלתי

  על פני צדדים אחרים לעשרות רבות של תביעות משפטיות שהוקפאו בשל הצו בתיק דנן. 

, יתבקש באותו עניין ממש) 13.1.20מטעמים אלה כמפורט להלן (בהמשך לתגובת הנאמנים מיום 

בד לדחות את הבקשה תוך חיוב המבקשים בהוצאות משמעותיות אשר יהיה בהן בית המשפט הנכ

  כדי לשקף את מורת רוחו של בית המשפט הנכבד מבקשות מיותרות מעין אלה.

   

   :הנאמנים תגובת להלן

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

 .בישראל קבלניים בפרויקטים") מבצע("קבלן  בניה עבודות של וביצוע בניהול

 -שני מגדלי מגורים  להקמתבהסכם בנייה  3החברה עם המשיבה  ההתקשר 12.10.2010ביום  . 2

" (להלן: אביב תלמגדלי " המכונה בפרויקט, תל אביב, 7ברחוב תוצרת הארץ   D-ו Cבניינים 

 ").הפרויקט"
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 .במסגרתו שניתנו הבנקאיות הערבויות כל לה והוחזרו הפרויקט את השלימה החברה . 3

החברה לבין הדיירים התגלעו מחלוקות בשל טענות הדיירים לאיחור במסירה, כאשר מנגד  בין . 4

טענה החברה כי האיחורים במסירת הפרויקט נבעו מסיבות שלא היו בשליטתה והצדיקו את 

הארכת משך ביצוע הפרויקט עד למועד המסירה בפועל, הן בהתאם לחוזה והן בהתאם להלכה 

 בתוקףקופה המוקצית לבניה את פרק הזמן שבו לא היה היתר בנייה לפיה, אין למנות בגדר הת

נדגיש מייד, ועם כל הכבוד והרגישות לעניינם של ואסור היה על פי דין להתקדם בבנייה. 

המבקשים, המבקשים אינם שונים באופן מהותי ממאות רוכשי דירות אחרים וממזמינים 

רויקט נשוא התביעה אינו מיוחד בשום עניין רבים הטוענים כנגד החברה טענות שונות, וגם הפ

 מהותי המצדיק חריגה מן הכלל. 

: תביעה אחת שתי תביעות כנגד החברהבשעתו המבקשים  הגישוהמחלוקות בין הצדדים  עקב . 5

") שפילמן תביעת(להלן: " "מבע בניה דורי. א' נ' ואחשפילמן  32905-01-17ת"א במסגרת 

 תביעת(להלן: " "מבע בניה דורי. א' נפיינטוך  אורי 27502-05-17ת"א תביעה נוספת בו

 "). בהתאם להחלטת בית המשפט הדן בשתי התובענות, אוחדו הדיונים בהן.פיינטוך

יודגש, כי התובעים בתביעות הנ"ל אינם כלל רוכשי הדירות בפרויקט אלא רק אותם שבחרו 

ן של מי מן המבקשים, הינו כֶ ו דייר אחר, שַ להגיש את התביעות הנ"ל. בהתאם, יתכן מצב שב

אולם לא הגיש תביעה קודם למתן הצו ולפיכך, טכנית, למרות שאולי טוען  נושה של החברה

  ים בבקשה שבכותרת.טענות דומות או זהות, אינו נמנה על המבקש

 לסעדיםהגישה החברה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, הכוללת עתירה  10.10.19 ביום . 6

 להקפאת הבקשה"זמניים ובין היתר הקפאת הליכים לצורך הצעת הסדר לנושים (להלן: 

 .בבקשה דיון לקיום עד זמנים סעדים של שורה העניק הנכבד המשפט בית). "הליכים

בית משפט הנכבד על הארכת תוקפם של  27.10.19 ביוםלאחר דיון במעמד כל הצדדים, הורה  . 7

, קבע סעדים זמניים נוספים כמפורט 10.10.19הסעדים הזמניים שנקבעו בהחלטה מיום 

 בהחלטה, ומינה את הח"מ, עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס כנאמנים זמניים לחברה. 

המשפט הנכבד על מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד הורה בית  8.12.2019ביום  . 8

 לפתיחת הצוהחברה, מתן צו הקפאת הליכים ומינוי הח"מ כנאמנים לחברה (להלן: "

 .")הליכים

ה משנתיים הליכים משפטיים נגד החברה לבאופן טבעי, בהינתן שהמבקשים ניהלו במשך למע . 9

צו הקפאת ההליכים והצו לפתיחת הליכי נוחה מדעתם של המבקשים אינה אשר לא הסתיימו, 

שבעת הגשת התביעות הנ"ל החברה כבר . לפי מיטב הבנת הנאמנים, למרות חדלות פירעון

היתה במצב של חדלות פירעון, המבקשים קיוו כנראה שאם ההליך המשפטי בעניינם יסתיים 

על כספים של  צעות עיקולים זמניים שהטילומספיק מהר, ובאם ישמרו זכויותיהם באמ

החברה, הם קיוו שיוכלו להיפרע מן החברה. אלא שתקווה זו של המבקשים נכזבה, ובהתאם 

דין ולהחלטות כב' בית המשפט, לא ניתן לפתוח ולא ניתן להמשיך בניהולו של כל הליך נגד ל

  על התביעות שהגישו המבקשים כמפורט לעיל.  גםהחברה, וברור כשמש שהדברים נכונים 
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שנתייחס לטענות המבקשים לגופן, חשוב להזכיר כי תכלית הקפאת הליכים במסגרת צו  לפני . 10

לפתיחת הליכים היא בין השאר להבטיח שני עקרונות ברורים: האחד, מתן אפשרות לתאגיד 

 הפירעון והשאת התאגיד של שיקומו את שישרת קולקטיבי בהליך מאמצים לרכז ולנאמנים

 דיני של אחיד ויישום שוויון של בסיס ועל במאוחד דיון טיחלהב, השני; התאגיד נושי לכלל

בקשות המבקשים חותרות תחת עקרונות אלה, ואין  .התאגיד נושי כל על הפירעון חדלות

 בבקשה האחרונה כל נימוק המצדיק את החרגת עניינם של המבקשים לעומת יתר נושי החברה.

) לחוק, הרי אישור להמשך ניהול הליך משפטי כאמור ינתן אך מטעמים 5(29בהתאם לסעיף  . 11

מיוחדים שירשמו, אשר נוגעים לטיבעו ומורכבותו של ההליך המשפטי או לניהולו היעיל. גם 

הנימוקים הנטענים  חלק ניכר ביותר מןטעמים כאלה אינם קיימים במקרה זה, ובכל הכבוד 

לים להיטען במידה רבה על ידי נושים אחרים של החברה ו/או שהינם יכו על ידי המבקשים

גם  נימוקים שאינם מהותיים להבחנה בין המבקשים לבין צדדים להליכים משפטיים אחרים.

לא התקיימו ואינם מתקיימים  –החריגים שנקבעו בפסיקה, ואשר נפסק שיש להחילם במשורה 

(פורסם בנבו,  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' מרדכי אסולין 7205/18רע"א (ראה בין היתר 

02.01.2019((.  

(או בהקשר זה נבהיר, כי בהליכי חדלות פירעון, שיקול הדעת לקביעת מעמדם של נושים  . 12

צדדים אחרים המבקשים להחריג את עצמם מגדר הקפאת ההליכים) הינו של בעלי התפקיד 

אכן, בית המשפט הנכבד מפקח ומבקר את פעולות בעלי התפקיד שמינה בית המשפט הנכבד. 

ם שיקול הדעת נתון לבעלי התפקיד, וממילא על המבקשים לא ומוסמך לבטלן או לשנותן, אול

רק להבהיר בפני כב' בית המשפט הנכבד את מעמדם המיוחד וההצדקות להחרגתם, אלא גם 

מדוע שיקול הדעת של הנאמנים במקרה זה אינו סביר במידה כזו המצדיק שבית להבהיר 

מיותר לציין  ם בדעתו.שיקול דעתהמשפט הנכבד ישים את עצמו בנעלי הנאמנים ויחליף את 

ששיקול הדעת שמפעילים הנאמנים הוא שיקול מערכתי של טובת ההליך והצדקה 

 אובייקטיבית ומהותית למבוקש, ולא את כמות הפעמים שהפונה עותר לקדם את ענייניו.

בו, (פורסם בנ ) בע"מ2001שעיה ואח' נ' חברת אלומיניום זוהר יבוא ושיווק ( 1663-04פר"ק (ת"א) ב . 13

עמד בית המשפט על הכלל בדבר אי התערבות בשיקול דעת של בעל תפקיד, לעניין ניהול  )1.2.10

 : הליכים משפטיים, דבריו שם יפים גם לכאן

עניין לנו בעקרון יסוד של דיני חדלות הפרעון, אשר מסמיך את בעל התפקיד להפעיל "

חברה, כולל ההתדיינויות המשפטיות את שיקול דעתו בכל הנוגע לדרכי הניהול של ה

. זאת, מעצם כניסתו בנעלי האורגנים הקודמים שלה מחד גיסא, והיותו אף שלה

  הנאמן הקולקטיבי של ציבור הנושים מאידך גיסא. 

כלל, להחליף את -אי לכך, אין גורמים אחרים הקשורים בפירוק מוסמכים, בדרך

אף לכפות עליו בירור עובדתי בפני שיקול דעתו של המפרק בשיקול דעתם שלהם, או 

רעון למסורבל יבית המשפט על כל צעד ושעל. דרך זו תהפוך את הליך חדלות הפ

וזאת באשר כמעט ואין לך הליך או מעשה משמעותי,  –וכמעט בלתי ניתן לניהול יעיל 

שלא יקומו עליו חולקים אשר יעלו טענות כאלו ואחרות; ומצב בו יאלץ המפרק 
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כל הליך שכזה בפני בית המשפט, ירוקן את שיקול דעתו מתוכן ויהפוך להתדיין על 

  ."הלכה למעשה את תפקידו לבלתי ניתן לביצוע באורח יעיל

מעמד הגשות בקשות חוזרות ונשנות באותו עניין, אין בהן לשנות את חשוב לציין מראש, ש . 14

בהינתן שבמקרה . האחר לא מצדיק החרגתם מן הכלל ההליך מצוי בו שלבהגם . המבקשים

דנן הממונה ובית המשפט הנכבד כבר נדרשו לעניינם של המבקשים, ובעקבות החלטות קודמות 

דומה  – שנדחתה אף היא –העליון ערעור לבית המשפט בקשת רשות המבקשים גם הגישו 

 מבקשיםאו לתת ל שלמעשה אין שום עילה חדשה או נימוק מהותי המצדיקים חריגה מן הכלל

  יחס שונה מכל הליך אחר שמתנהל כנגד החברה.

לנאמנים שיקול דעת רחב, בכל הקשור לניהול ענייניה של החברה. בדיקת בקשות להמשך  . 15

הליכים כנגד החברה, אינם בין העניינים הדחופים המצריכים התייחסות הנאמנים בשלב זה. 

או הפעלת לחצים מצד נושה כזה או אחר כי הליך בעניינו זרות ונשנות ואין בהגשת בקשות ח

 להגביל שיקול דעתם של הנאמנים.יוכרע במהרה, 

בית המשפט הנכבד מופנה אל הדו"ח המפורט שהגישו הנאמנים כדי שלא להכביר במילים, 

. כאמור שם, נגד החברה תלויות ועומדות טענות של ")הנאמנים"ח דו: "להלן - 67(בקשה 

צדדים רבים ביותר הטוענים טענות זהות או דומות, נגד החברה תלויים ועומדים למעלה 

תחושתו האישית של מי מן הנושים שעניינו טוב יותר, או שהאינטרס  ממאה הליכים משפטיים.

יותר, היא מובנת ואנושית אך ראויה לדחייה מכל וכל. כפי שניתן -שלו ראוי לקידום מהיר

ם, טענות המבקשים, או הפרויקט שבו נוצרו, או נסיבות היווצרות "ח הנאמנילראות בדו

הטענות, או הרקע העובדתי, אינם שונים בצורה מהותית מאלו של אחרים. במבט מערכתי אין 

   שום ספק שמדובר בטענות דומות ובמעמד דומה לפרויקטים אחרים.

בטיפול בעניינים של המבקשים מתחילת מנים נדרשים להשקיע נאשהכמות הזמן העצומה  . 16

הליך חדלות הפירעון כשלעצמה מסבירה את החשיבות העצומה של הקפאת הליכים בכלל ושל 

 הליכים אלה בפרט. על הצורך להחיל את ההקפאה 

הנאמנים להיכנס לעובי הקורה בכל הליך  על אכוףבכל הכבוד, יהיה זה בלתי סביר בעליל ל . 17

, הנשיה ת, להפעיל שיקולים קונקרטיים, להוציא הוצאות משפטיות על חשבון קופמשפטי

להשקיע זמן על חשבון יתר הנושים, והכל כדי לשרת את רצונו של נושה כזה או אחר לקבל 

לכל נושי החברה  פסק דין. כל תכליתו של הליך חדלות הפירעון הוא בהתייחסות קולקטיבית

(ראה בין היתר  התפקיד לפעול לטובת הכלל לפני טובתו של הנושה היחיד יומתן אפשרות לבעל

) בע"מ נ' א.דורי בניה 2006אדלטק אחזקות ( 7818/19רע"א פסק דינו של כב' בית המשפט העליון ב

  .)25.12.2019(פורסם בנבו,  ע"מב

שלו (ואין -המזדרז לבקש להוציאו מן הכלל כדי לשפר את מצבו   היותו של נושה "קופץ בראש"

אינה  –בוודאי שלא תשרת)  לקדםהוא מבקש  אותהחולק כי את מצבה של הקופה הפעילות 

 כשלעצמה נסיבה להחרגה מהליכי חדלות הפירעון, אלא בדיוק להיפך.

לטעמם של הנאמנים, אין בבקשת המבקשים, כל טענה משכנעת בדבר החרגת הההליך  . 18

מתקדם  המשפטי בעניינים מההליך הקולקטיבי. במיוחד אין בטענה כי ההליך נמצא בשלב
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 בו הדיוני בשלב לאבאופן יחסי ולאחר שלב ההוכחות כדי להטות את הכף לטובתם, בוודאי 

  .הפירעון חדלות הליך מצוי

אישור הגשה של סיכומים מטעם החברה דורש  :למעלה מן הצורך נבהיר את המובן מאליו

עבודה רבה ביתר ובין היתר לימוד וחקירה של העניין הנדון, ובין היתר וידוא שכל הטענות 

מחלוקות משפטיות אינן מסתיימות בהכרח בהכרעה בערכאה הנדרשות נטענו. כמו כן 

ועל כל הכרעה עשוי להיות גם ערעור. ממילא ברור שכניסה לכל הליך והליך, שמיעת הראשונה, 

"המיוחדים" של כל תובע מדוע בהתאם לשלב שבו מצוי ההליך מוצדק לאפשר לו הסבריו 

תהפוך את הקפאת ההליכים לחסרת כל משמעות. על כל זה מיותר להזכיר שאם לא  –לסיימו 

ממילא לזכייתם של המבקשים (הטוענים לזכויות  –בקופה יהיו כספים בסכומים משמעותיים 

  ) לא תהיה כל משמעות פרקטית מהותית.מובטחת-נשייה בלתי

בהתאם להוראות בית המשפט הנכבד הנאמנים עורכים חקירה הנוגעת לניהול ש, על כך נוסיף

שיכול שתהיינה לה משמעותיות חקירה  –החברה ונסיבות היקלעותה להליכי חדלות פירעון 

שונות בנוגע לפרויקטים שונים של החברה, כולל פרויקט זה. בנסיבות אלה החרגת הליכים 

, ותיטיב איתם תוציא אותם מן הכלל באופן בלתי מוצדקהקפאת ההליכים מסוימים מכלל 

כשלעצמו אינו  –גם בהקשר זה, העובדה שההליך מול המבקשים התקדם לעומת האחרים. 

  סיבה להחריגם מן הכלל.

ברחבי הארץ, לא ניתן שירותי בדק כידוע היטב למבקשים, בעשרות פרוייקטים של החברה  . 19

וברבים מן הפרויקטים נטענו ונטענות טענות ודמות  מאז כניסת החברה להליכי חדלות פירעון

 שיהיה פתרונות אחר ותרים עסוקים הנאמנים מינוים מאז .להפליא לטענות המבקשים כאן

 יהיה שניתן הסכום את להשיא כדי הנאמנים קופת ומקסום החברה נושי לכל מענה לתת בהן

 אלפיל מענה שיתן פתרוןל מ"מו ניהול עם ביחד זאת כל, החברה נושי בין יום של בסופו לחלק

 תשומת משיכת. הבדק שירותי במסגרת הארץ ברחבי השונים בפרויקטים החברה של יריםיהד

 – תביעותיהם נשוא הפרויקט ושל דנא המבקשים של לעניינם ושוב שוב הנאמנים של ליבם

 לטובת להקדיש מבקשים שהנאמנים ביותר יקר זמן חשבון על שבא וברור מוצדק בלתי הוא

 . הנושים כלל

מודעים לכך שהם טוענים לכל היותר לזכויות נשייה בלתי מובטחת, וחרף זאת  המבקשים . 20

 מצבם לשפרמעסיקים את בית המשפט הנכבד ואת הנאמנים בהליכים שכל תכליתם הוא 

כל זאת בעוד נציגות של הדיירים באותו פרויקט, אשר בעבר  .המשפטי על חשבון יתר הנושים

היה נראה שקשורה במבקשים, עד היום עדין לא ביצעה את צווי בית המשפט הנכבד, הכספים 

היום לקופה, כך שקשה  הועברו עדלא  –המוחזקים בידי אותה נציגות והיו כפופים לעיקולים 

פוסקים אולי יצליחו לייצר -להתעלם מן הרושם שהמבקשים סבורים שבדרך של הליכים בלתי

לעצמם קדימות על כספי העיקולים וזאת בניגוד להחלטות שכבר ניתנו בעניין גם על ידי בית 

 ר"ע הנ"ל. ידי כב' בית המשפט העליון במסגרת הב-המשפט הנכבד וגם על

תוך התעלמות  יםמתרכזת רק בהיבטים הנוחים למבקשם המבקשי תטעניושם אל לב כי  . 21

, של פעילות צדדים אחרים שהם מבקשים לחדש מהמשמעויות האחרות של ההליכים
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במסגרתם, ומעצם העובדה שתכלית הקפאת ההליכים היא בין היתר יצירת "שקט דיוני" 

 שיאפשר פעילות לטובת הכלל, להבדיל מהתייחסות לכל נושה בנפרד.

יוכרע בשלב כה מוקדם של ההליך, אין בה להוות מקרה  םכי עניינ יםשל המבקש םיפייתצ . 22

 םכי יש להחריג עניינ יםהטוענ יםהיחיד יםהתובע םאינ ים. המבקשאו טעם מיוחדחריג 

 נה"ממתירק בשלבים סופיים ובשל הטענה שתביעתה  מהליכי חדלות הפירעון הקולקטיביים

בו מצוי ההליך בוודאי שאינו השיקול היחיד שעל הנאמנים  השלב הדיוני ."להגשת סיכומים

אלא שהנכון הוא שהליך משפטי הוא הליך משפטי וכל עוד בית המשפט הדן בתביעה לשקול, 

כלל משמעות ל ובעלתנהל, מחייב ייצוג משפטי, ממשיך להלא קם מכסאו, אזי ההליך המשפטי 

 הצדדים.

הליך משפטי אינו מסתיים בהכרח בערכאה ראשונה ולעתים נדרשות  ,יתירה מזוכאמור,  . 23

קביעה שלפיה ערעורים ו/או בקשות הבהרה. הגשת פעולות נוספות ו/או התייחסות נוספת ו/או 

על נאמנים להתפנות ולנהל הליכים פרטניים וזאת מן הטעם שהליכים אלה ישרתו נושה 

ל הליכי חדלות פירעון ומסכלת את מימוש פניה את עקרונות היסוד ש-סותרת על –ספציפי 

 כוונת המחוקק לייצר הליך קולקטיבי שבו יוסדרו כל החובות "במאוחד".

הנאמנים להיכנס לעובי הקורה בכל הליך  אכוף עלבכל הכבוד, יהיה זה בלתי סביר בעליל ל . 24

 ,ת הנשיהלהפעיל שיקולים קונקרטיים, להוציא הוצאות משפטיות על חשבון קופמשפטי, 

להשקיע זמן על חשבון יתר הנושים, והכל כדי לשרת את רצונו של נושה כזה או אחר לקבל 

פסק דין. כל תכליתו של הליך חדלות הפירעון הוא בהתייחסות קולקטיבית לכל נושי החברה 

התפקיד לפעול לטובת הכלל לפני טובתו של הנושה היחיד. היותו של  יומתן אפשרות לבעל

שלו (ואין חולק כי -מזדרז לבקש להוציאו מן הכלל כדי לשפר את מצבוה  נושה "קופץ בראש"

אינה כשלעצמה  –בוודאי שלא תשרת) לקדם הוא מבקש אותה את מצבה של הקופה הפעילות 

 נסיבה להחרגה מהליכי חדלות הפירעון, אלא בדיוק להיפך.

ונות. הליכים משפטיים בערכאות ש מעל מאהכנגד החברה מתנהלים  כידוע למבקשים, . 25

הנאמנים מצויים בנחיתות אינפורמטיבית בכל הנוגע לחברה ועסקיה ועליהם לאסוף מידע, 

להידרש לכל אחד ואחד מההליכים, ללמוד את חומרי ההליך ולקבל החלטות בנוגע להמשך 

 ניהולו. אלא, ברי כי פעולות אלו דורשות זמן. 

לכך בעלי  .הפרטיים בלבד םומשיקוליה םלהוביל את התהליך לטובת יםמתיימר המבקשים . 26

סכל את הליך עלול להתפקיד אינם מסכימים, ולהבנת הנאמנים מדובר במדרון חלקלק ש

 יםשונ םאינ יםהמבקשבכל הכבוד, . , ולמצער לפגוע בהתנהלותו התקינהחדלות הפירעון כולו

 . מכל תובע או נושה אחר

המבקשת, השאלה האם להחריג הליך פלוני מצו הקפאת הליכים זמני  בהיפוך מוחלט מטענות . 27

(ולא כל שכן מצווים קבועים) היא שאלה שנכון להשיב עליה בראייה של מטרות החוק 

והוראותיו, ובראשן האם הבקשה נועדה לטובת ההליך, לטובת התאגיד או מקדמת איזו 

ה להחריג את עצמו מכיר רק את מהמטרות שבמסגרתו. "אדם קרוב אצל עצמו", ונושה הפונ

על על מקור השוואה. לשם כך ממנה בית המשפט הנכבד נאמן -ענייניו, ולרוב אין לו מבט
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המפעיל שיקול דעת אובייקטיבי ונכון וצודק שיסמוך על שיקול דעתו. מטרת החוק באמצעות 

, וכן יצירת שיאפשר התרכזות בעיקר ובכלל הקפאת הליכים היא בין היתר יצירת "שקט דיוני"

עומדות בניגוד  יםהכלל בפני מותב אחד. ברור כשמש שטענות המבקש-איחוד בדיונים ובראיית

מוחלט לשיקולים אלה; פניות מסוג של נושים (שאינם מיוחדים אך רוצים להיראות 

רק יוצרות טירחה ומכבידות על ההליך, מכריחות את הנאמנים לטפל בענייני  כמיוחדים)

חותרת בעליל  –קדם את הכלל, וגם המחשבה לקחת את הדיון למקום אחר הפונים במקום ל

 תחת אושיות ההליך.

 בחשבון לקחת הנכבד המשפט בית יתבקש זו בקשה בגין ההוצאות בנושא דעתו שיקול בהפעלת . 28

 מכלל להחריגם בבקשה המבקשים ידי-על המוגשת הראשונה הבקשה זו שאין העובדה את

 הצו את משלימים אינם שהמבקשים ניכר שבהן בנסיבות עסקינן ולמעשה, ההליכים הקפאת

 הרבה בטירחה מכירים ואינם, הפירעון חדלות הליכי עם משלימים אינם, הליכים לפתיחת

 הוצאות פסיקת מצדיקות אלה נסיבות. וצוותיהם הנאמנים על יוצרים שהם פוסקת-ובלתי

 הנגרמת הרבה הטירחה את רק לא ריאלי באופן לשקף כדי בהן שיהיה ביותר משמעותיות

 שיפוטי זמן צורכות, להליך מפריעות אלה מעין סרק שבקשות העובדה את גם אלא לנאמנים

 .בהליכים הפתיחה צו ומטרות החוק למטרות בניגוד וזאת), הממונה מצוות יקר וזמן(

אשר על כן, לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את בקשת המבקשים. כמו  . 29

 כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על חיוב המבקשים בהוצאות הנאמנים כמפורט לעיל.
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