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  17156-10-19חדל"ת                         בבית המשפט המחוזי

  124בקשה 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 (בהליך חדלות פירעון), ח.פ. מ"בע בניה דורי. א  ובעניין:

  

  520028911ח.צ. אלקטרה בע"מ,   ובעניין: 

  קרמר אביתר או/ו פלמר אמיר כ"ב י"ע    

    5126112, ברק בני) 36 קומה( 4 ר.ס.ב מגדל, 7 מצדה' רח

  המבקשת                3730650-03: פקס; 3730630-03: טל

  

  נ ג ד

  וה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברהע    בעניין:ו

  ע"י ב"כ עוה"ד ארז דויד ואח' 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

  67025אביב, -תל), 27, 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 

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

  תגובת הנאמנים
 להביא בזאת בפני בית המשפט הנכבד אתמתכבדים הנאמנים    2.6.20בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  

שהפקידה בידי החברה להבטחת קיום  בנקאיותערבויות תגובתם לבקשת אלקטרה בע"מ להשבה של 

  ") כדלקמן:הבקשהלהלן: " – 124התחייבויותיה (בקשה מס' 

 עסקינן בבקשה מיותרת המייצרת התדיינות שאותה ניתן לחסוך. . 1



-2-  
  
 

 

הנאמנים מנהלים מו"מ שלמבקשת עובר להגשת הבקשה, ובתשובה לפניות של המבקשת לנאמנים, הוסבר 

 כוללת בנוגע לכל פרויקט, לנסות ולהגיע למתווים של הסדר ופשרה עם מזמינים בפרויקטים השונים כדי

. כידוע היטב למבקשת (וכמובן גם את נושא הערבויות הנזכרות בבקשהבין היתר אשר אם יסתייעו יפתרו 

מהוות רק טיפה בים העניינים הדורשים גם לבית המשפט הנכבד) שאלת שחרור הערבויות של המבקשת 

. , לרבות שאלת טיב העבודות שביצעה המבקשת בפרויקטים אלהמהפרויקטיםטיפול בכל אחד ואחד 

משעסקינן בערבויות שהוצאו לפני כשבע שנים, דומה שהניסיון של המבקשת להציג את שחרור הערבויות 

  נראה על פניו בלתי ראוי.  –אינו יכול לחכות להסדרת כלל העניינים הנוגעים לפרויקטים אלה  כביכול  כדחוף ו

מסכום הערבות לשנה, היינו, על ערבות של   1%-ל  0.5%סכום העמלה על ערבות בנקאית ללקוח רגיל נעה בין  

₪ לחצי שנה. אין כל היגיון להטריח צדדים רבים כל כך בעיסוק בנושא  500-1000עלות של בין  -₪  200,000

הקרובים, ובתקווה שלא יהיה "גל שני" בשלב זה, כאשר ממילא בחודשים ו שחרור ערבויות בסדר גודל כזה

הנאמנים סבורים כי עלות הותרת  .עשויים כל או חלק מהעניינים להיפתר מאליהם) ,של התפרצות קורונה

בעינן לתקופה של חצי שנה היא עלות זניחה לעומת העלות של עיסוק נשוא הבקשה הערבויות הבנקאיות 

  .סוך את הטירחה וההוצאות המיותרותהמליצו למבקשת לחלפיכך , וזו בשלב זה בבקשה

לגופו של עניין, הערבויות נשוא הבקשה הן ערבויות שניתנו לחברה להבטחת קיום התחייבויות אלקטרה  .2

תנגדו לשחרור הערבויות לא ינאמנים  הבשורה ארוכה של נושאים כמפורט במסמכים הרבים שצורפו לבקשה.  

מזמינים בפרויקטים אלה המונעים מהם כל טענה, תביעה ובלבד שינתנו צווים גודרים נגד הנשוא הבקשה 

או דרישה בנוגע לעבודות שבוצעו ו/או היו באחריות אלקטרה או קשורות אליה, וכן צווים המורים כי כל  

טענה, תביעה או דרישה שנכללו על ידי מזמיני עבודות ו/או דיירים בנוגע לעבודות שבוצעו ו/או היו באחריות 

 .ימחקו מהן וסכומי תביעות החוב יופחתו בהתאם –ת אליה אלקטרה או קשורו

ברור שאין להעלות על הדעת מצב שבו ישוחררו הערבויות הבנקאיות בשלב ראשון, ואז יוטלו על קופת 

  הנאמנים חיובים הקשורים באותן עבודות או באותה אחריות שאותן באו הערבויות להבטיח.  

דין על ידי הצדדים הרבים מאוד העשויים להיות קשורים בבקשה זו, -לפני שינתנו הוראות ויוגשו כתבי בי .3

ממליצים הנאמנים שוב לעכב את הדיון בבקשה ואשר נראה על פניה שניתן לחסוך אותו. אם יחליט בית 

הגשת תגובות לקצוב מועדים להמשפט הנכבד לקדם את הדיון בבקשה, יתבקש בית המשפט הנכבד 

, ובהעדר הסכמה לצווים הגודרים הנ"ל למתן הצווים הנ"ל ם נשוא הבקשההמזמינים והדיירים בפרויקטי

 הצדדים הרלוונטיים. כל הנאמנים יתנו את תגובתם לאחר שמיעת עמדות 

 

 

_________________                        _________________  

  עו"דעופר שפירא, עו"ד                                     איתי הס, 

  נאמנים 

  מ"בע בניה דורי. של א

  )בהליך חדלות פירעון(

 . 2020, יוניב 30, היום, אביב תל
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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר


