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  עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה    בעניין:ו
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  03-7766996; פקס: 03-7766999טל: 

 info@oshapira.comדוא"ל: 

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

  

  מטעם הנאמנים  5מס'  דו"ח 

, מתכבדים נאמני החברה, עוה"ד עופר שפירא 1.7.2020  ומיום    30.3.20  ת בית המשפט הנכבד מיוםובהמשך להחלט

  הליכי חדלות הפירעון בתיק שבכותרת. נוסף על סטאטוס ואיתי הס, להביא בזאת בפני בית המשפט הנכבד דו"ח 
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 מבוא  .א

ידי -על 1998יולי  בחודש בישראל אגדהמה והת), הוקכיום בהליכי חדלות פירעוןמ ("בע בניה דורי. החברה, א .1

") כדי לשמש הזרוע הביצועית של קבוצת דורי דורי קבוצההאם שלה, קבוצת א. דורי (להלן: "-החברה

 ותיקה, והפכה במשך השנים לאחת מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל.וה

חומי פיתוח נדל"ן ובניה בארץ. עיקר משך השנים פעלה החברה יחד עם חברות נוספות בקבוצה במגוון תב .2

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

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

 לקוחות הקבוצה. 

יטתם המשותפת של מר אורי דורי ז"ל וקבוצת גזית גלוב (להלן: דורי קבוצה הייתה בשל  2011–2008בין השנים   .3

ב הפכה גזית גלו 2011"), שהיתה אז אחת מקבוצות הנדל"ן הגדולות והחזקות בישראל. בשנת גזית גלוב"

 לבעלת השליטה היחידה בקבוצת דורי.

לדו"ח הדירקטוריון   2(עמוד    2013רה לשנת  להלן עץ האחזקות בחברה כפי שהופיע בדו"חות הכספיים של החב .4

 שם): 

  

  

 לוזון"מ (להלן: "בע והשקעות נכסים לוזון. ע לחברת בדורי קבוצה השליטה את גלוב גזית מכרה 2016בינואר  .5

 קבוצת" "מ (להלן:בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס לקבוצת דורי קבוצה של שמה שונה העסקה לאחר"). נכסים

ה בחברה על ידי לוזון נכסים הודיע מנכ"ל החברה על התפטרותו מתפקידו, ועם ישת השליטבסמוך לרכ").  לוזון
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דירקטוריון עד למינויו של ביצוע הרכישה התפטרו כל חברי הדירקטוריון מתפקידם והותירו את החברה ללא 

שלאחר  שניםבבחודשים ו. בכך ידי קבוצת לוזון, גל ההתפטרויות לא נעצר-דירקטוריון חדש. כפי שדווח על

רכישת השליטה בחברה התפטרו או פוטרו רוב העובדים המקצועיים בחברה, החברה לא קיבלה על עצמה 

בנסיבות שחלקן שנויות במחלוקת עד עצם היום פרויקטים חדשים, וחדלה מביצוע פרויקטים שהיו בביצוע 

ט עובדים משל עצמה, א היו כמע, לחברה לתחילת הליכי חדלות הפירעון שלההזה. אין חולק כי בסמוך למועד  

נסמך באופן מוחלט על הזרמות כספים והחלטות של בעלת השליטה קבוצת לוזון, וחלק   תזרים המזומנים שלה

ידי רום גבס ו/או עובדים של רום -בוצע בפועל עלנה לאותן פעולות שבוצעו) (הכוומשמעותי מפעילות החברה 

 גבס ו/או קבוצת לוזון.

חברה מספר עצום של הליכים משפטיים, וזאת לצד סכסוכים ה האחרונות צברה הבמהלך שנות פעילות .6

ניכר מהסכסוכים   למען הסדר הטוב נציין מייד, כי מקורם של חלקומחלוקות כמעט בכל פרויקט שבו היתה צד.  

 (כאמור, החברה לא נכנסה לפרויקטים חדשים בתקופה  לוזון נכסיםשל    שליטתההנ"ל לא היה בהכרח בתקופת  

אלא מדובר בטענות, חובות ותקלות שהחלו להצטבר בתקופה שקדמה לרכישת השליטה. עם זאת ניכר  ,זו)

החברה הפכה מחברת ביצוע  –שבתהליך ברור שהחל עם רכישת השליטה והסתיים בצו הפתיחה בהליכים 

 עבודות קבלניות לחברה העוסקת בעיקר בניהול סכסוכים והליכים משפטיים. 

ציין כי גם במהלך ניהולם של הליכי חדלות פירעון אלה, ניכר כי קבוצת לוזון מקדישה חר וננקדים את המאו

כדי לשכנע כי הצדק המוחלט עימה, וכל התובעים, הנתבעים שכנגד, בלתי פוסקת ת התדיינולזמן וכסף רב 

"לכבוד ן, ט להלכמפורכולם טועים.  –, מזמיני עבודה, דיירים ולאחרונה גם הנאמנים מודיעי הודעות צד ג'

 בחקירות ובירור העובדות הקשורות בסכסוכים השונים.הנאמנים משקיעים זמן רב ביותר מיליארד טועים" 

ביום ביצועו של פסק דין שניתן באחד מעשרות התביעות שהוגשו נגד החברה, ומשלא הוסדר החוב,  -בעקבות אי .7

, בקשה למתן צו מע"ב) 92טלציה (אינס ותרכמע קורמן .ב.י חברתהגישה קבלנית משנה של החברה,  25.9.19

, ובמסגרתו עתרה למתן צו לפירוק 2018-ח"התשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוקלפתיחת הליכים לפי 

 ").בקשת הפירוקלהלן: " - 60447-09-19"ת חדל החברה (תיק 

ם, הכוללת בין היתר כיליהגישה החברה, במסגרת ההליך שבכותרת, בקשה למתן צו לפתיחת ה  10.10.19ביום   .8

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

 ").הליכים

הורה בית המשפט הנכבד על מתן צווים ארעיים האוסרים לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר  10.10.19ביום  .9

) לחוק. כמו כן הורה 1(29 -) ו3(א)(20ו, בהתאם לסעיפים נגד החברה או להמשיך בהליכי גבייה שטרם הושלמ

ור ביצוע פעולה שאינה במהלך בית המשפט הנכבד על איסור דיספוזיציה מכל סוג שהוא בנכסי החברה ואיס

עסקים הרגיל של החברה ללא קבלת אישורו של בית המשפט הנכבד. במסגרת הצו האמור הורה בית המשפט 

י מימוש או חילוט ערבויות שניתנו על ידי החברה לטובת צדדי ג' להבטחת הנכבד גם על עיכוב הליכ

 התחייבויותיה כלפיהם. 

על הארכת תוקפם של הסעדים  27.10.19ה בית המשפט הנכבד ביום לאחר דיון במעמד כל הצדדים, הור .10

קפאת הליכים שביניהם צו הכמפורט בהחלטה,  , קבע סעדים זמניים  10.10.19הזמניים שנקבעו בהחלטה מיום  

 .ומינה את עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס כנאמנים זמניים לחברהנגד החברה, 
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הגישו הנאמנים דו"ח הסוקר את מצב החברה וסטאטוס   2.12.2019בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, ביום   .11

שם  "). בית המשפט הנכבד מופנה אל האמורהדו"ח הראשוןלהלן: " – 67הפרויקטים השונים שבה (בקשה 

  המתוארים כאן.  המהווה רקע חשוב לנושאים השונים

שפירא ואיתי הס מונו לנאמנים  חוק, עוה"ד עופרהניתן נגד החברה צו לפתיחת הליכים לפי  8.12.2019ביום  .12

ובין היתר הקפאת הליכים נגד ו המפורטת של בית המשפט הנכבד, לחברה, וכן ניתנו צווים כמפורט בהחלטת

 החברה.

היקף תביעות החוב שהוגשו יכי חדלות הפירעון בתיק זה הם הליכים מורכבים ביותר. להלן, הל כפי שנפרט .13

מיליארד ₪, היקף הנכסים הזמינים למימוש פעוט ביותר, והכספים שהיו בקופת  1.3בתיק עצום ועולה על 

ים ים וההליככמות הסכסוכהחברה במועד קריסתה מבוטל ביחס להיקף ההתחייבויות שלה. בנוסף, 

והתקופה שבה נוצרו ים הוא רב וחריג, מספר הנושים גדול מאוד וספק אם הסתבר במלוא היקפו, המשפטי

החובות הנתבעים במסגרת הליכי חדלות הפירעון היא תקופה ממושכת וחריגה ביותר, ובמהלכה לא רק 

 טיבה טרם בעסקה אשרהתחלפו נושאי משרה רבים ביותר בחברה, אלא גם השליטה בחברה עברה ידיים 

 הובהר עד היום. 

ההשלמה של גורמים רבים -מאיגם בין היתר כאילו לא די בכך, הליכים אלה הפכו להיות מורכבים עוד יותר 

תופעה שגררה הליכים רבים ביותר הן בפני  -עם צו חדלות הפירעון והוראות בית המשפט שניתנו במסגרתו 

היה רצונם של  -כמפורט בהרחבה להלן  –שמהשותף להם העליון,  בית המשפט הנכבד והן בפני בית המשפט

אותם גורמים לקבל יחס "מיוחד" או "חריג" לעומת ההליך הקולקטיבי המתנהל במסגרת התיק שבכותרת. 

על מורכבות נוספת נובעת מגורמים בעלי אינטרסים המעדיפים למנוע חקר האמת והפועלים לסיכול והכבדה 

ין היתר במטרה שההליך כולו ישקע בתוך מהומה של סכסוכים בין ם, וזאת בים פרטנייניסיון להגיע להסדר

 הנושים לבין עצמם, להבדיל מהליך של הרחבת מאסת הנכסים והגדלת שיעור הפירעון לכלל הנושים.

שעיקר הפרויקטים שלה בוצע באמצעות התקשרות עם יזמים מצד נציין, כפי שהערנו כבר בעבר, כי בחברה  .14

-ניתן היה לצפות שהרוב המוחלט של טענות )back-to-back( העבודות מצד שנימשנה לביצוע  אחד ועם קבלני

 - ידי קבלני המשנה שביצעו בפועל את העבודות או יתבע מהם-אמת מצד מזמיני עבודות יטופל או יוסדר על

נסים להגיע עוד הנאמנים מדבר שלא קרה בשנים שקדמו להליכי חדלות הפירעון. יתירה מזו. לאחרונה, וב

סדרים רחבי היקף ו/או לברר את היקף החבויות בפרויקטים השונים, החלו קבלני משנה להאיץ בנאמנים לה

ידי החברה במשך שנים, כאילו הטענות בדבר ליקויים בפרויקטים -לשחרר להם ערבויות בנקאיות שהוחזקו על

כשהחברה תישאר וללכת לדרכם  החריג את עצמםהשונים כלל אינם מעניינם, והנה אף הם רק רוצים ל

 .להתמודד בעצמה עם הטענות שאולי נוגעות גם אליהם

ביחד עם כל הנושאים והעניינים הנ"ל, עסוקים הנאמנים בין היתר בביצוע חקירות בהתאם לסמכויות שהוקנו  .15

 פי צווי בית המשפט הנכבד. -פי החוק ועל-להם על

חדלות הפירעון ו/או את ניהולו על ידי הנאמנים. וטין את הליך  ברה עוינת לחלבעלת השליטה בחנציין בצער, כי   .16

קטן כגדול, וגם אם קיימת לכל  –בסגנונה המיוחד היא מקשה ללא הרף, מעלה לדיון ומחלוקת כל עניין 

התנגדות או פלפול הצדקה בפני עצמה, או זכות משפטית ראויה להגנה, אין ספק שניהול הליך חדלות פירעון 

לא שיתוף פעולה מצד בעלת השליטה ונושאי המשרה לשעבר בחברה (והדברים נאמרים בלשון מורכב כזה, ל

נדגיש, כי פניות שהפנו הנאמנים לקבלת תצהירים, דו"חות   המעטה) מקשים ביותר על ההליך המורכב ממילא.

יות והתייחסות סדורה לפרויקטים השונים מאת בעלת השליטה (דרישה המבוססת על הוראות החוק וסמכו
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לא נענו עד היום. בעלת השליטה מופיעה כמתנגדת בדרכים ובזמנים המתאימים לה, אולם   -שהוקנו לנאמנים)  

 לנאמנים טרם העבירה. בהקשר זה דומה שלא יהיה מנוס מנקיטה בהליכים נוספים.את התצהירים והדו"חות  

 בישראל  קורונה שפרצהמגפת הוהוא  ,על המורכבות החריגה של הליך זה נוסף גם גורם אקסוגני לחלוטין .17

וסופה מי ישורנו. מגפה זו מקשה מאוד על קיום  ,מלווה את המשק כולו מאז ועד היום ,בתחילת חודש מרץ

מפגשים, גרמה לעיכובים רבים (מטעמים אובייקטיביים לחלוטין), וכמובן שגם מכבידה על ניהול הליכים 

המשיכו בפעילות הנאמנים וצוותים מורחבים של משרדיהם    פרונטאליים. נציין, כי גם בתקופת הסגרמשפטיים  

בים אינם בשליטת הנאמנים מלאה בתיק זה תוך קידום כל עניין ופעולות שנדרשו. עם זאת ברור שנושאים ר

 .שגרתי זה-נדרשה ועוד תדרש התאמה של לוחות הזמנים למצב בלתילפיכך ו ,או בית המשפט הנכבד

לראות ניכרת התקדמות משמעותית ביותר בכל פעולות הנאמנים, וכפי שניתן במסגרת דו"ח זה יוצגו עיקרי  .18

נזכיר, כי לנוחות הנושים וצדדים להלן. עוד  יפורטוהגזרות, חרף המורכבות והקשיים הרבים שתוארו לעיל ו

שלישיים, כתבי בית הדין וההחלטות המהותיות בתיק ניתנות לצפייה והורדה מאתר האינטרנט של משרד 

 /https://oshapira.com/he/assets/doriושות' בכתובת  שפירא

בהתאם לאמור להלן יתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את הצווים שנתן בהחלטות קודמות, כדי לאפשר 

דת לחלוקה, הפחתה של לנאמנים להשלים ולהרחיב את בסיסי ההסכמה, הגדלה של מאסת הנכסים העומ

 לחוק.   58כאמור בסעיף  לשיקום כלכלי לתוכניתהיקפי המחלוקות וההתדיינויות, והגעה 

 

 עיקולים כספי   .ב

 תוצרת ברחוב מגורים מגדלי שני להקמת בנייה בהסכם רכישה התקשרה החברה עם קבוצת 12.10.2010יום ב .19

   ".אביב תל מגדלי" המכונה בפרויקט, אביב תלב 7 הארץ

 טענה  מנגד  כאשר,  במסירה  לאיחור  הדיירים  טענות  בשל  מחלוקות  בפרויקט התגלעו הדיירים  לבין החברה  ןבי .20

 ביצוע משך הארכת את והצדיקו בשליטתה היו שלא מסיבות נבעו הפרויקט במסירת האיחורים כי החברה

רויקט תביעות כנגד עקב המחלוקות בין הצדדים הגישו חלק מהדיירים בפ.  בפועל  המסירה  למועד  עד  הפרויקט

שפילמן ואח' נ' א. דורי  32905-01-17ת"א , בר לבב ואח' נ' א. דורי בניה בע"מ 23304-11-15החברה בת"א 

ל שנדונו בפני כב' בית המשפט המחוזי בת  אורי פיינטוך נ' א. דורי בניה בע"מ  27502-05-17ת"א  -ו  בע"מ  בניה

 "). תביעות הדיירים(להלן: "אביב יפו 

עיקולים זמניים על זכויותיה של  2017-ו 2016הדיירים הנ"ל הטילו התובעים שם בשנים תביעות במסגרת  .21

 "), כמפורט להלן:כספי העיקולים(להלן: " ₪ 16,300,000החברה אצל מחזיקים שונים בסך כולל של 

  סכום   שם המחזיק  

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

  ₪  2,300,000  המשפט גזברות בית   .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  ₪  
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  ₪  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  

כל זכות קדימות, עדיפות, או הטלת עיקול זמני לפי תקנות סדרי הדין האזרחי אינה יוצרת לפי הדין בישראל,  .22

למעקל בנכסי החברה; העיקול הוא סעד דיוני בלבד שבא לייחד נכס מסוים לצורכי הוצאה אחרת מהותית 

; 245) 1996-הוצאת בורסי תשנ"ז(שיעבוד נכסי חברה (ש' לרנר,  למנוע מבעל הנכס לעשות בו עסקאותלפועל ו

כונס  584/81; ע"א 132, 121) 2, פ"ד כה(ישראלית לניהול ואחריות בע"מ-בוקר נ. חבר' אנגלו 178/70בר"ע 

הישראלית לייצור ושיווק   עצההמו  542/85; ע"א  750,  747)  3, פ"ד לו(הנכסים הרשמי נ. עו"ד קלמן קרני ואח'

 ).559 )4, פ"ד מב(כותנה בע"מ נ. אתא חברה לטקסטיל בע"מ ואח'

 –עיקול שהוטל על נכס מנכסי קופת הנשייה כמו כן קובע הדין כי עם כניסתה של חברה להליכי חדלות פירעון 

שייה תבוצע קת נכסי קופת הנ) וחלו225,  224  ,218,  216  ,29  בטל, ועל המחזיק בו להעבירו לידי הנאמן (סעיפים

את  ותאף תואמ ןוהביותר  ותברורהוראות הדין לחוק).  230אך ורק לפי סדרי הקדימה הקבועים בחוק (סעיף 

 הדין שקדם לחקיקת החוק בנוגע למיקומם של עיקולים זמניים במערך סדרי הנשייה של חברה בחדלות פירעון.

צו הפתיחה ל 32-35בסעיפים ברורות ביותר ט הנכבד הוראות על ידי בית המשפנזכיר כי במקרה דנן ניתנו 

  ים הנ"ל להעבירם לידי הנאמנים.ללחובתם של כל המחזיקים בכספי העיקו בהליכים, באשר

והגם שהחלטת בית המשפט הנכבד במסגרת צו למרות שעסקינן במושכלות יסוד בדיני חדלות פירעון, והנה,  .23

הליכים משפטיים רבים ביותר, הן בפני   , גביית כספי העיקולים דרשהבהליכים היתה ברורה לחלוטיןהפתיחה  

 בית המשפט הנכבד והן בפני כב' בית המשפט העליון, וכן הליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.

כמקור שו  ככספים שיועברו לקופת הנאמנים וישמבבקשת ההקפאה תוארו כספי העיקולים  שגם  היתירה מזו.  

גם קבוצת לוזון לא ביצעה את ההחלטה, ורק הודות להליך , ופת הליכי חדלות הפירעוןלפעילות החברה בתק

 לפי פקודת ביזיון בית המשפט שבו נקטו הנאמנים נגבו הכספים לקופה. 

 ערעור התובעים בתביעות הדיירים .24

 צו במסגרתעל ההחלטה בקשת רשות ערעור הגישו התובעים בתביעות הדיירים  17.12.2019ביום  .24.1

), ובמסגרתה אף 8364/19בעניין העברת כל כספי העיקולים לידי הנאמנים (רע"א הליכים  חתלפתי

 . בכל הנוגע להעברת כספי העיקוליםהגישו בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה 

 -קבע, כי 17.12.19כב' בית המשפט העליון דחה את בקשת עיכוב הביצוע על אתר, ובהחלטה מיום  .24.2

את. חזקה על הנאמנים שיפעלו בשום לטה לעת הזאין מקום לעיכוב ביצוע ההח"

  שכל ולא יגרמו לכל נזק בלתי הפיך."

 הח.מ.] –שלנו  –[כל ההדגשות כאן ולהלן 

בדבר דחיית בקשת עיכוב הביצוע על כספי העיקולים מצורף כנספח  17.12.2019העתק ההחלטה מיום 

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה. 1

   1נספח 
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, התובעים בתביעת הדיירים עמדו על ניהול ההליך בפני בית המשפט ההחלטות הנ"ללמרות  יצוין, כי .24.3

(כב' השופט ד' מינץ) את בקשת רשות הערעור שהגישו   העליוןבית משפט  כב'  דחה    6.1.2020העליון. ביום  

ם בדבר העברת כל כספי העיקוליהליכים    לפתיחת  צו  במסגרתהתובעים בתביעות הדיירים על ההחלטה  

 ., וקיבל במלואה את עמדת הנאמניםלקופת הנאמנים

ומהווה חלק בלתי נפרד  זהלדו"ח  2מצורף כנספח  8364/19ברע"א  6.1.2020מיום פסק הדין העתק 

 .  והימנ

  2 נספח

25. Power Solutions GTS 

מי ניתן היה לצפות שבהינתן פסק הדין של בית המשפט הנכבד העליון יזדרזו המחזיקים להעביר את סכו .25.1

 העיקולים לקופת הנאמנים כמצוות בית המשפט. אולם לא כך היה. 

 Woodובידי ג'י טי אס פאור סולושנס לימיטד גם בנושא הכספים שהוחזקו לפי צווי העיקול הנ"ל בידי  .25.2

Group Turbine Services Holdings ltd הליכים משפטיים, וגם סכומים אלה לא  נאלצו הנאמנים לנהל

  . כמצוות בית המשפט הנכבד קה לידי הנאמניםהועברו בצורה חל

בקשר לפרויקט   2013הנתבעות בהליך בוררות בו נקטו החברה וקבוצת דורי בשנת    הנ"ל היוהמחזיקות   .25.3

כמפורט בבקשת ההקפאה ובדו"ח  .הראשון הנאמניםח "לדו 'דוראד, עליו עמדו הנאמנים בפרק ד

וחזק ההחברה היתה זכאית לקבל מהמחזיקות,  הנאמנים, מתוך הכספים שנפסקו לטובת החברה ואשר  

(המחזיקות אישרו את הסכום ואת מיליון ₪  1.3סך של  לפתיחה בהליכים ביום מתן הצועל ידן 

קיבלו דרישת מאת   –כמחזיקים אחרים    –בהתאם, גם הן    שנוי במחלוקת).    לא היההחזקתו, ונושא זה  

 קופת הנאמנות.הנאמנים להעברת הכספים שהיו כפופים לעיקולים אל 

של בית המשפט הנכבד במסגרת הצו לפתיחת   למרבה התדהמה, מסתבר, כי למרות החלטתו המפורשת .25.4

 8.12.19במקביל לפניית הנאמנים למחזיקים השונים, פנתה ביום הליכים, ולמרות הוראות החוק, 

ל העיקולים שהוחזקו אצלן מכהכספים  שהמחזיקות יעבירו אתקבוצת לוזון לידי המחזיקות בדרישה 

 . הנכבד חלטת בית המשפטה(!) בהיפוך מוחלט מ קבוצת לוזון ...לידי ייםהזמנ

  .לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  3מצורף כנספח    8.12.19העתק מכתבה של קבוצת לוזון מיום  

    3נספח 

שפט הנכבד כי בהתאם להוראות בית המ  ,בו הדגישו  ,בו ביום שלחו הנאמנים מכתב הבהרה למחזיקות .25.5

עביר לידי הנאמנים את כל הכספים השייכים לחברה ומוחזקים בידן. כן הובהר, על המחזיקות לה

שהעברת הכספים לכל גורם אחר פרט לנאמנים, תהווה הפרה של צו פתיחת ההליכים והחלטתו 

ת זק שייגרם לחברה ו/או קופהמפורשת של בית משפט נכבד זה, והמחזיקות תהיינה אחראיות לכל נ

 הנאמנים.

  .לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 4מצורף כנספח  8.12.19העתק מכתב הנאמנים מיום 

    4נספח 

השיבו המחזיקות לנאמנים, כי הן פועלות בהתאם להוראות צו עיקול הזמני שניתן  10.12.19ביום  .25.6

כן, אין בידן להיעתר המותב בהליך זה בלבד. על , ובהתאם להוראותיו של 27502-05-17במסגרת ת"א 

  .27502-05-17ית הנאמנים, בהיעדר הוראה מפורשת של בית המשפט במסגרת ההליך בת"א לפני
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  .לדו"ח זה 5מצורף כנספח  10.12.19העתק מכתב התשובה של המחזיקות מיום 

  5נספח 

פנו בהינתן הוראות החוק הברורות ובהינתן החלטת בית המשפט הנכבד במסגרת צו לפתיחת הליכים,  .25.7

את ההחלטה לאלתר   לבית המשפט הנכבד בבקשה להורות למחזיקות לבצע  17.12.2019ביום  הנאמנים  

 ).73וללא כל התניה (בקשה 

  

לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי  6מצורף כנספח (ללא נספחיה)  17.12.2019הנאמנים מיום  בקשתהעתק 

  נפרד הימנו.

    6נספח 

אינו רואה לנכון  משפט הנכבד את בקשת הנאמנים, וקבע כילאחר עיון בבקשה ובתגובות קיבל בית ה .25.8

לשנות מהחלטתו בנוגע להעברת כספי העיקולים. בית המשפט הנכבד הורה למחזיקות לפעול להעברת 

 הנאמנים. כספי העיקול לאלתר לידי 

 לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד  7מצורף כנספח    24.12.2019מיום  החלטת בית המשפט הנכבד  העתק  

  הימנו.

    7נספח 

נציין כי המחזיקות הנ"ל אף דרשו בדיעבד הוצאת פסיקתה לצורך ביצוע ההחלטות, גם לכך נאלצו  .25.9

(ביחד עם בקשת הנאמנים למתן נחתמה הפסיקתה המצורפת  11.3.2020הנאמנים להידרש, וביום 

 לדו"ח זה. 8כנספח פסיקתה) 

    8נספח 

 

 כספים בידי קבוצת לוזון .26

לצו הנאמנים לעבור לשם קבלת כספי העיקולים שהוחזקו בידי רך המפותלת שנאכרקע לתיאור הד .26.1

נפנה את בית המשפט הנכבד לדו"ח הנאמנים הראשון שבו הוקדשו סעיפים רבים לתיאור   קבוצת לוזון,

התייחסות קבוצת לוזון לכספי העיקולים, וכן התבקשו שם הוראות מפורשות בדבר העברת כספי 

  ).462וכן סעיף   69-85 (ראה שם, בין היתר סעיפים ניםהעיקולים לידי הנאמ

נחתמה על ידי שבקשה (  10.10.19ביום  פאת הליכים שהגישה החברה  בהקשר זה נזכיר, כי בבקשה להק .26.2

ידי היועץ המשפטי של החברה ועל ידי מנהל הכספים -, וצורפו לה תצהירים חתומים עלקבוצת לוזוןב"כ  

רועים המרכזיים" שגרם לקריסתה את העיקולים כאחד "האי מנתה החברה), של בעלת השליטה

 5(ראה עמוד במסגרת תביעות הדיירים הנ"ל  חברה זכאית להם""שהוטלו על תקבולים שההזמניים 

"פסק בוררות בינלאומי, שאמור היה להינתן לבקשת ההקפאה) וכן את העיכוב שהיה בשעתו במתן 

משמעותיים לקופת החברה, באופן אשר פגע משמעותית   ואשר צפוי היה לשלשל סכומים  2018בינואר  

יל לסחרור בכל הנוגע להמחאות החברה אשר בבמועד, והויה ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויות

במסגרת הסעדים יתירה מזו. הח"מ).  –(ההדגשות כאן שלנו  ניתנו בהסתמך על קבלת כספים מכוחו"

ד להורות, בין היתר (ראה עתירה ב' שם), כי שהתבקשו בבקשת ההקפאה התבקש בית המשפט הנכב

רישום עיקולים על נכסי החברה, יועבר מיידית לחשבון בידי מחזיקים "בשל  כספים המעוכבים
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הנאמנות שיפתח על ידי הנאמנים וייחשב לכל דבר ועניין תקבול של קופת ההקפאה". לא נכביר מילים 

ים של החברה וכי "היו אמורים לשמש את פעילותה בעניין זה, כיוון שעובדת היותם של כספי העיקול

, 57, 26.2כה ורוחבה של בקשת החברה (ראה לדוגמא סעיפים השוטפת של החברה" שזורה לכל אור

קבוצת לוזון (מר עמוס לוזון) ובא כח קבוצת בלבקשת ההקפאה). בעל השליטה בחברה ו 81.2, 78.2.1

 .23.10.19שפט הנכבד ביום לוזון חזרו על הדברים גם בדיון בפני בית המ

, כי קבוצת לוזוןהצהיר ב"כ  23.10.2019ום בי בפני כב' בית המשפט קמא במסגרת הדיון שהתקייםגם  .26.3

 כל טענות ביחס לכספים המעוקלים ואלה כספים השייכים לכלל הנושים:  להאין 

מיליון אנו נמשוך את ההצעה  16"אם ביהמ"ש לא מוכן לבטל את העיקולים על 

. דינם של העיקולים נגזר חד משמעית ואני רוצה להסביר. ביהמ"ש יכול שלנו

יום ויכול ותוכנית ההסדר לא תאושר על ידי הנושים   30הגשת דוח תוך  ל  להורות ע

בשני המקרים העיקולים האלה נגזר דינם אחרת אז האלטרנטיבה תהיה פירוק. 

כלל הנושים כך או ל יךייש העדפת נושים. הכסף הזה לא מגיע אלינו. הוא כסף ש

  ."כך

 פניות למרות, שנכלל בצו הפתיחה בהליכיםהצהרות אלה, למרות הצו המפורש בנושא זה למרות  .26.4

הנ"ל,  8364/19למרות פסק הדין של כב' בית המשפט העליון ברע"א הנאמנים  מצד ונשנות חוזרות

קבוצת לוזון לא העבירה את לעיל),  25.8(ראה סעיף  73ולמרות ההחלטה שניתנה במסגרת בקשה 

 93בקשה  – , עד שהנאמנים נאלצו להגיש כנגדה בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפטשבידיה הכספים

 .בתיק שבכותרת

לדו"ח (בהתאמה)    10-ו  9מצורפים כנספחים  (ללא נספחיהן)  העתק בקשת הנאמנים ותגובת קבוצת לוזון  

 נפרד הימנו.זה ומהווים חלק בלתי 

 10-9ים נספח

כפי שניתן לראות, בתגובה לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, קבוצת לוזון טענה בתגובה כי אינה  .26.5

חייבת בהעברת הכספים, בין היתר משום שלטענתה היתה לה זכות לקזז את הכספים וטענות אחרות 

 שפורטו בתגובתה. 

קיבל   28.6.2020ת המשפט הנכבד דיון בבקשה, וביום  לאחר שהוגשו כתבי הטענות של הצדדים קיים בי .26.6

את בקשת הנאמנים והורה לקבוצת לוזון להעביר את כספי העיקולים שהוחזקו על ידה לידי הנאמנים, 

 ₪ לכל יום של איחור.  100,000שאם לא כן תחויב בתשלום של 

 ה חלק בלתי נפרדלדו"ח זה ומהוו 11מצורף כנספח ) 93(בקשה העתק החלטת בית המשפט הנכבד 

 הימנו.

 11 נספח

ערעור על החלטת בית לבית המשפט העליון יצוין, כי גם בהחלטה זו לא היה די. קבוצת לוזון הגישה  .26.7

 ועימה גם בקשת עיכוב ביצוע, שעליה הגיבו הנאמנים.  )4605/20(ע"פ  המשפט הנכבד

 13-ו 12כנספחים פים מצור(ללא נספחיהן) העתקים של בקשת עיכוב הביצוע ותגובת הנאמנים 

 (בהתאמה) לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 13-12ים נספח
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שהגישה קבוצת לוזון. כב' בית התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת עיכוב הביצוע  6.7.2020ביום  .26.8

המשפט העליון (כב' השופט פוגלמן) המליץ לקבוצת לוזון שלא לעמוד על בקשתה וביקש מהנאמנים 

 ם לארכה קצרה של מספר ימים בביצוע התשלום. כך נדחתה הבקשה לעיכוב ביצוע.להסכי

 לתי נפרד הימנו.לדו"ח זה ומהווה חלק ב 14מצורף כנספח העליון בית המשפט כב' העתק החלטת 

 14נספח 

סך  13.7.2020בעקבות ההחלטה ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, קבוצת לוזון העבירה ביום  .26.9

  לקופת הנאמנים. ₪  4,501,195

 

 גזברות בתי המשפט .27

 המשפט בתיגזברות שנטען כי התקבלו בכפי שדווח לבית המשפט הנכבד, בעקבות הודעות ותכתובות  .27.1

, אפילו כספים שהוחזקו בגזברות לא הועברו במישרין בהתאם לצווי בית המשפט הנכבד. מקבוצת לוזון

פקדו בגזברות ניתנה עוד בהחלטה מיום בהקשר זה נזכיר כי הוראה מפורשת להעברת כספים שהו

 ). 50(בקשה  8.11.2019

לעיל הומצאו לגזברות ההחלטות בעקבות צו הפתיחה בהליכים וההליכים האחרים שהתנהלו כמפורט  .27.2

 השונות, ולאחר מסע ארוך ומפרך נגבו הסכומים לקופת הנאמנים.

ולים טרם הועבר בפועל ונושא זה ₪ שלטענת הנאמנים היה כפוף לעיק 380,000-יצוין, כי סכום של כ .27.3

   ועבר יגישו הנאמנים בקשה מתאימה לבית המשפט הנכבד. נמצא בבירור. אם סכום זה לא י

 

 גות מגדלי תל אביבנצי .28

כאמור למעלה, העיקולים המתוארים לעיל הוטלו במסגרת תביעות של דיירים מסוימים של מגדלי תל  .28.1

התקשו להשלים עם קיומם של הליכי חדלות הפירעון,  אלהתובעים , כפי שנוסיף ונפרט גם להלןאביב. 

אך ללא  –הצווים שניתנו ולפיכך הגישו בקשות וערעורים על ההחלטות כדי לשנות ככל יכולתם את 

 הועיל.

בנושא זה התקיימו בין הצדדים הליכים משפטיים עוד לפני צו הפתיחה בהליכים ובהקשר זה תופנה  .28.2

 . 50בבקשה מס'  8.11.2019חלטה מיום תשומת לב בית המשפט הנכבד לה

למרבה הצער, גם בנושא כספי העיקולים, ולמרות שבהקשר זה ניתנו החלטות ברורות של בית המשפט  .28.3

יחה בהליכים וגם לאחר מכן כמפורט לעיל, נציגות מגדלי תל אביב שהיא הנכבד הן במסגרת צו הפת

לא קיימו את ההחלטה ומסרבים  –יקולים קבוצה של אנשים המחזיקה בידיה כספים שהיו כפופים לע

 לקיימה. 

וביקשו לחייב את חברי  5.3.2020בנסיבות אלה נאלצו הנאמנים לפנות לבית המשפט הנכבד ביום  .28.4

 ). 98פי פקודת ביזיון בית המשפט (בקשה -ההחלטה וזאת על הנציגות בביצוע

   בלתי נפרד הימנו.לדו"ח זה ומהווה חלק  15מצורף כנספח (ללא נספחיה) העתק הבקשה 

    15נספח 
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כספי העיקולים שהוחזקו בידי נציגות מגדלי תל אביב, לא הועברו לידי הנאמנים עד עצם היום הזה.  .28.5

 . 28.7.2020קבועה לדיון ליום נגד הנציגות לפי פקודת ביזיון בית המשפט בקשת הנאמנים 

להליכים המשפטיים הנ"ל גבו הנאמנים ולפעולות הרבות בסופו של דבר, והודות סיכום האמור לעיל הינו ש .29

סכומים מסוימים כמפורט לעיל הממתינים להעברה מגזברות לקופת הנאמנות את כל כספי העיקולים למעט 

ידי נציגות מגדלי תל אביב, אשר מתעקשת עדין להחזיק בסכומים, -הסכום המוחזק עלבתי המשפט ולמעט 

 .בעניינם יה ועומדתוובקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט הנכבד תל

  

 

 הסדרים פרטניים   .ג

ידי לוזון נכסים, החברה לא קיבלה על עצמה פרויקטים חדשים, -מאז רכישת השליטה בחברה עלכאמור לעיל,   .30

וחדלה מביצוע חלק מהפרויקטים שהיו בביצוע באותה עת. אין חולק כי בסמוך למועד תחילת הליכי חדלות 

דים משל עצמה, תזרים המזומנים שלה נסמך באופן מוחלט על הזרמות בהפירעון שלה, לחברה לא היו כמעט עו

כספים והחלטות של בעלת השליטה קבוצת לוזון, וחלק משמעותי מפעילות החברה (הכוונה לאותן פעולות 

 ידי רום גבס ו/או עובדים של רום גבס ו/או קבוצת לוזון.-שבוצעו) בוצע בפועל על

יים הנוגעים לפרויקטים השונים, הליכים משפט 130-תה החברה צד לכבמועד מתן צו הפתיחה בהליכים הי .31

מול מזמינים, דיירים, רשויות, קבלני משנה,  וזאת לצד סכסוכים ומחלוקות כמעט בכל פרויקט שבו היתה צד

עסק בהתנהלות במסגרת  אין חולק כי בסמוך למועד קריסתה, עיקר הפעילות של החברה. חברות ביטוח ועוד

ופתיחה בהליכים משפטיים נוספים. נבהיר שחלק ניכר מן הרבים הנ"ל, הדיפת תביעות רבות הסכסוכים 

הסכסוכים נוגע לאירועים ו/או תקלות שארעו או שהחלו לפני רכישת השליטה בקבוצת דורי על ידי לוזון 

 ים.רה אשר התפטרו או פוטרו לפני שננכסים, והיו מעורבים באירועים נושאי משרה ועובדים של החב

 .₪ 1,372,415,657 של בסכום כוללתביעות חוב  במסגרת הליכי חדלות פירעון אלה הוגשו לנאמנים .32

להבטחת התחייבויות החברה, אוטונומיות בחלק מהפרויקטים נמסרו למזמיני העבודה ערבויות בנקאיות  .33

בטחת ובחלק מהמקרים מחזיקה החברה ערבויות (בסכומים נמוכים משמעותית) של קבלני משנה לה

מצפים ומנפיקי הערבויות מחזיקי הערבויות מבקשים לחלטן התחייבויות שנתנו בקשר לעבודות שביצעו. 

רק מבקש את  –יות, וכך איש איש לנפשו את חילוט הערבולמנוע שהנאמנים יפעלו על חשבון כלל הנושים כדי 

של זמן ומשאבים שתהיה שלו וללכת, תוך התעלמות מוחלטת מטענות הצדדים האחרים ומהעלות העצומה 

 כרוכה בבירור הטענות עד שיקוב הדין את ההר.

שלושה צדדים שכל אחד מהם (בטוח בצדקתו) לפחות  ברוב המוחלט של הפרויקטים עומדים זה מול זה למעשה   .34

עומד על שלו: מזמין הדורש טיפול בליקויי בניה ובדק וטוען לנזקים, חברה הטוענת להפרשי תמורה או סכומים 

כל אחד אומר ף שלא תחולט.  , ומנפיק ערבויות המבקש להשתחרר מערבותו ומעדימהיזם  ים המגיעים להאחר

 "כולה שלי". 

ה שמוטב להגיע להסדר קונקרטי לגבי כל פרויקט על בסיס מתווה שבו כל תהנאמנים לכל הצדדים היהמלצת 

כמה כמובן שכל צד רשאי לעמוד אחד מהצדדים יוותר על חלק מתאוותו תמורת וודאות על היתר. בהעדר הס

י חדלות הפירעון. כך או כך, לאיש מן הצדדים אין טעם לצפות במגבלות של דינהמשפטיות על זכויותיו 

מקורות המיועדים לכלל הנושים על מנת לקדם או להיטיב עם נושה ספציפי או ב יאפשרו שימוששהנאמנים 
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ו הנאמנים לא אחת, למרות הלחצים הכבדים ביותר הדגישכפי שקבוצה ספציפית של נושים או פרויקט ספציפי.  

ובכפוף להוראות כב' בית המופעלים על ידי צדדים שונים בתיק זה, הנאמנים פועלים בצורה מסודרת ושקולה,  

ותוך ראיית טובתם של כלל  המשפט יקפידו לנהוג בשוויון ובנאמנות תוך שמירה על עקרון ההליך הקולקטיבי

  חד.הנושים במאו

ומתוך מחויבות למטרות הליכי חדלות הפירעון ובראשן ניהול הליך קולקטיבי יעיל  עיל,לעקרונות דלתאם הב .35

לטובת כלל הנושים והשאת קופת הנושים כדי להגדיל את שיעור פירעון החוב, הנאמנים משקיעים ימים ולילות 

ה פרטניים שיהיה בהם י פשרלהסדרבעבודה אינטנסיבית ומורכבת ביותר על מנת לנסות ככל האפשר להגיע 

גם כדי לשרת את הצדדים להם שיקבלו וודאות ותוצאות ברורות ומיידיות וגם לשרת את כלל הנושים בהפחתת 

סכום החוב, בכניסה של כספים לקופת הנאמנים ובהפחתה של סכומי החוב הנתבעים. מלאכה קשה זו נעשית 

כשהנאמנים עצמם פטיים והליכי ביניים ללא הרף,  ים משהליכ  בצורה מקצועית ומקיפה ביותר, תוך כדי ניהול

רסן של פרקליטים מסוימים, שמבחינתם המטרה (של הצלת כספי -חשופים ללא הרף להשתלחויות חסרות

 לקוחותיהם) מקדשת את כל המילים וכל האמצעים.

שפט ית המטות בלמרות הלחצים הכבדים הנ"ל, הנאמנים פועלים לפי סדרי עדיפויות התואמים את החל .36

מהותם של ניסיונות הסדר אלה הנה הסדרה   הנכבד, את צו הפתיחה בהליכים ואת מטרות חוק חדלות פירעון.  

כוללת של יחסי החברה כלפי היזמים והדיירים בכל אחד מהפרויקטים השונים, באופן שימצה את זכויות 

אשר התנהלו ביניהם ערב ניים הפרט וטענות הצדדים באופן סופי וכולל, הן במסגרת ההליכים המשפטיים

פתיחת ההליך, הן במסגרת הליך חדלות הפירעון ותביעות החוב, והן אלה הנוגעים לחילוט או שחרור ערבויות 

אוטונומיות. ערך משמעותי נוסף הטמון בהסדרים אלה, הנו הסדרה או צמצום בהסכמה של הטענות הנוגעות 

 ת ביחס לזכויות הצדדים בלוח זמנים יעיל ומהיר יחסית. וודאוצירת לאחריות בדק או ליקויי בניה כלשהם, וי

וותר על מקצת יחלק מטענותיו בנוגע לפרויקט הספציפי ו  יזנח  הצדדיםשלושת  כל אחד ממוצע שבמודל זה, אכן  

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

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

  שיוכל לכסות על עלותם הרבה. 

  

 קבוצת גינדי  .1.ג

כפי שניתן לקרוא בבקשת ההקפאה ובדו"ח הנאמנים הראשון, אחד הסכסוכים העמוקים והמורכבים ביותר  .37

קבוצת גינדי. בהקשר זה תופנה תשומת לב בית המשפט הנכבד שלהם היתה החברה צד היה מול חברות שונות ב

בפירוט, עובר לתחילת  כפי שניתן לקרוא שםלדו"ח הנאמנים.  VIIועד  IIלפרקים לבקשת ההקפאה ובין היתר 

פרויקטים שכל אחד מהם   –הליכי חדלות הפירעון ביצעה החברה שישה פרויקטים עבור חברות בקבוצת גינדי  

  קף עצום.חלוקות בסכומי עתק ותביעות משפטיות בהיהוליד סדרה של מ

הפרויקטים השונים, נטען כי מצד אחד, החברה טענה שגינדי נותרה חייבת לחברה סכומים שונים במסגרת  .38

חילטה שלא כדין ערבויות בנקאיות, וכן עילות תביעה נוספות של החברה נגד גינדי (ומדובר ברשימה חלקית 

 ולא ממצה).

ות הפירעון הוגשו נגד החברה תביעות בסכומי עתק בגין מעשים ומחדלים הקשורים ר להליכי חדלמצד שני, עוב .39

ידי ספקים שביצעו -והן על ידי לקוחות (דיירים)-ידי גינדי, הן על-, וזאת הן עללפרויקטים השונים שיזמה גינדי

ון, מספר ההליכים עבודות שונות בפרויקטים של החברה וטוענים שלא קיבלו את כספם. אם ספרנו נכ
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הליכים  18-לא פחות מ היהבקשר עם פרויקטים של גינדי שהתנהלו ערב פתיחת ההליכים דנן המשפטיים 

דין חלקי נגד החברה אשר -דין או פסק-ואף זאת לאחר שחלק מההליכים המשפטיים הסתיימו בפסק שונים,

 מסוגלת לבצע מחמת חדלות פירעון שלה. לא היתההחברה 

טענות רבות שפירטה  ₪ 222,039,357 לות פירעון אלה הגישה גינדי תביעת חוב בסךרת הליכי חדבנוסף, במסג .40

ביותר של פעילות החברה, חלק בתקופת הניהול של קבוצת לוזון, אך חלקה לתקופה ארוכה  בהתייחסביותר, 

  נוגע גם להתחייבויות שונות שהחברה קיבלה על עצמה (לכאורה) בתקופה שקדמה לכך. 

מ ארוך על בסיס המתווה הנ"ל ולאחר שטענות ועמדות הצדדים נשקלו לעומק וביסודיות, ובשים לב מו"  לאחר .41

וכים בהליכים השונים, כמו גם הזמן והמשאבים שידרשו לניהולם, הסכימו הצדדים לסיכונים ולסיכויים הכר

 ). 102(בקשה מס'  23.3.2020על פשרה אשר הוגשה לאישורו של בית המשפט הנכבד ביום 

לדו"ח זה  16מצורף כנספח  102העתק הסדר הפשרה שהוצג לאישור בית המשפט הנכבד במסגרת בקשה 

  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 16נספח 

 כדלקמן:עיקרי ההסדר עם קבוצת גינדי היו  .42

לשם סילוק, סופי, מלא ומוחלט של כל התחייבויות גינדי   - תשלום יתרות תמורה בחלק מהפרויקטים .42.1

דות בשום טענה, תביעה או י החברה בקשר עם תשלומי התמורה בחלק מהפרויקטים, ומבלי להוכלפ

  ., בצירוף מע"מ כדין₪ 8,200,000דרישה, גינדי תשלם לחברה סכום כולל של 

ערבויות  הנאמנים תשחרר ותחזיר לידי גינדי בנוסף על האמור לעיל, – בנקאיות ערבויות שחרור .42.2

חשוב להדגיש, כי אין מדובר בשחרור טכני של ערבויות . ₪ 11,873,549בנקאיות בסכום כולל של 

בנקאיות שבו רק הבנק המנפיק יוצא נשכר והחוב הנטען כלפי מחזיק הערבות עומד בעינו. אלא מדובר 

יצר חוב מקביל  שלאון מהחברה, שכן ביטול הערבויות בוצע במסגרת הסדר בהפחתה אמיתית של סיכ

ועימו חלקים מתביעות החוב המותנות במקרה זה מופחת גם סכום הערבויות ( לגורם כלשהו. להיפך.

שהגישו הבנקים מנפיקי הערבויות) וגם החוב כלפי המזמין שנטען כי מובטח בערבות, כך שיתר הנושים 

 ם מזה. נהנים גם מזה וג

ל תביעת חוב ההסדר כולל ויתור מלא, סופי ומוחלט מצד גינדי ע – ויתור של גינדי על תביעת החוב .42.3

נושי החברה בהיותו  יתרויתור אשר כשלעצמו משרת את  -₪  222,039,357שהגישה בסכום עתק של 

 כשלעצמו כשישית מהיקף תביעות החוב שהוגשו נגד החברה במסגרת תיק זה. 

הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ נאות להסכים שבכפוף לפירעון – ויתור של שני בנקים על חלק מהחוב .42.4

ירעון מקופת הנאמנים פ  הבנק יוותר ולא יתבע  -מיליון ₪   3.4-בסך כ  11.3.20שהסתכמה ביום  הלוואה  

א' ₪. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נאות להסכים שבכפוף   516-הלוואה נוספת שהגיעה באותו מועד לכ

 ₪) הבנק 700,000להעברת התקבולים שיתקבלו מגינדי בהתאם להסדר הנ"ל בקשר עם פרויקט ויז'ן (

 ' ₪. א 500יוותר ולא יתבע מקופת הנאמנים פירעון של יתרת החוב בגין פרויקט זה בסך של 

ביצוע ההסדר יביא לסיום סופי ומלא של כל   –  ויתור מצד גינדי על טענות וזכויות בנושא בדק ואחריות .42.5

ים והליכים מחויבויות של החברה בנושאי בדק, ליקויי בניה, אחריות וכיוצ"ב, לרבות כל הוצאות, הפסד

 ארוכים בקשר לפרויקטים של גינדי, על חוסר הוודאות הקשורים בהם. 
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תנהל בעצמה ועל חשבונה את הליכי ההגנה גינדי  -  גינדיו החברהבתביעות של צדדי ג' כנגד  ייצוג .42.6

תנהל ותסדיר על חשבונה וכן  יםפרויקטהעם  בקשרגינדי   כנגדאו יוגשו /ו שהוגשובתביעות השונות, 

ו/או שיוגשו נגד גינדי  ו/או החברה, ככל שיוגשו, בנוגע לפרויקטים   ים משפטיים התלויים ועומדיםהליכ

לא תחזור ו/או תגיש תביעות כספיות ו/או תביעת חוב במסגרת תיק חדלות הפירעון של ו נשוא ההסדר

נגדה, ככל  החברה, ולא תגיש הודעות צד ג' נגד החברה בקשר עם תביעות אחרות ו/או נוספות שיוגשו

 שיוגשו, בכל עניין שהוא. 

ן הדדי מלא ומוחלט בין ההסדר מהווה כתב סילוקי - סילוק סופי של תביעות בין החברה לבין גינדי .42.7

בקשר הישירים להסדר הצדדים וכן ויתור הדדי וסופי על דרישות, טענות ותביעות בין הצדדים 

 לפרויקטים.

), ונתן לו 102קשה ההסדר בין הנאמנים לבין קבוצת גינדי (ב אישר בית המשפט הנכבד את 29.3.2020ביום  .43

 תוקף של פסק דין. 

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 17צורף כנספח העתק החלטת בית המשפט הנכבד מ

 17נספח 

תביעת החוב של בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד ההסדר בוצע והסכומים נגבו לקופת הנאמנים כמוסכם.   .44

כמו כן שוחררו סכומים הופחתו.    )₪  1,016,000-כ  של  כולל  בסכום(של הבנקים הנ"ל    בוטלה, תביעות החוב  גינדי

, וניתנו הודעות מתאימות בהליכים המשפטיים הרבים שנוהלו מול מיליוני ₪ מתוך ערבויות בנקאיותשל 

 . החברה בהקשר לפרויקטים הנ"ל

 

 ברגרואין  .2.ג

 ברגרואין רזידנטיאל בע"מ חברתשיזמה שימשה קבלן מבצע בפרויקט בין יתר הפרויקטים שביצעה, החברה  .45

דירות, פסאז' מסחרי  110-קומות ו 32להקמת פרויקט מגורים הכולל מגדל מגורים בן ") ברגרואין(להלן: "

פרויקט " (בפרק זה להלן: אביב-) בתל6937בגוש  46 -ו 45(חלקות מס'  36ומבנה משרדים ברחוב רוטשילד 

החברה ידי -הסכם לביצוע עבודות בניה על 10.11.2010ובין החברה לבין ברגרואין נחתם ביום  ")ברגרואין

 .בפרויקט

ערבות בנקאית  24.1.11מסרה החברה לברגרואין ביום  הנ"ל פי ההסכם-להבטחת מילוי התחייבויותיה על .46

₪. ערבות   26,100,000סך  ") על  בנק דיסקונטאוטונומית שהוצאה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "

לישראל בע"מ ע"י ברגרואין לטובת בנק לאומי    27.6.2013הוסבה ביום   מיליון ₪, 31-זו, שערכה הנוכחי הוא כ

 ").הבנקאית הערבותה (להלן: "הצדדים ובהתאם להוראותיבהסכמת 

דיירים רבים וקבלני ),  חברת ברגרואיןנותרו מאחור מזמינה (גם כאן  בפרויקטים רבים אחרים של החברה,  כמו   .47

ביותר נגד החברה, בסכומים המצטברים למאות מליוני ₪ (!), ובין היתר משנה שטוענים טענות שונות רבות 

מנגד, כמפורט  ם בביצוע, טענות על ליקויי בניה, אחריות בדק, חובות שנותרו לתשלום ועוד.טענות על איחורי

הגיעה להסכמה עם ברגרואין על  2015ן היתר טענה שבשנת להלן, לחברה היו טענות שונות נגד ברגרואין, ובי

לא שולמה ואשר ל החברה מהפרויקט, ולטענתה נותרו לברגרואין חובות כלפיה בגין תמורה אשר יציאתה ש

 לברגרואין היה אסור לעכבם ו/או לקזזם גם אם היו או יהיו לה טענות נגד החברה. 
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החלו בשעתו בהליך גישור בפני כב' השופט (בדימוס) רגרואין החברה ובנוכח עוצמת המחלוקת בין הצדדים,  .48

  הופסק בעקבות תחילת הליכי חדלות הפירעון בתיק זה. הגישוראבי זמיר, אך 

שניתן היה לקרוא בבקשת ההקפאה שהגישה החברה, וכפי שניתן לקרוא בהרחבה גם בדו"ח הנאמנים כפי  .49

הגדולות והמשמעותיות של החברה בשנות פעילותה הראשון, פרויקט ברגרואין הוא אחת מההסתבכויות 

ר בהיקף של האחרונות. כפי שהוצג לבית המשפט הנכבד בפירוט, בין הצדדים טענות הדדיות שונות ורבות ביות

עשרות מיליוני ₪ ויותר מכך, המגיעות שנים רבות לאחור, קשורות לגורמים שמזה שנים אינם עובדים בחברה 

ייחסות להיקף תביעות וטענות אשר עצם בדיקתן כרוך בהוצאות עתק אשר עשויות ואינם קשורים אליה, ומת

 להסתבר כ"כסף טוב אחרי כסף רע".

הפרות יסודיות את התחייבויותיה על פי הסכם הביצוע ובגינן נגרמו לה נזקים החברה הפרה  לטענת ברגרואין,   .50

על סך של  14.11.19ם ברגרואין ביום ו/או זכאות לפיצויים, כמפורט בתביעת החוב שהוגשה לנאמנים מטע

 36 -היא זכאית לקבל מהחברה סך של כ כי, ברגרואין טענהזה  בכלל"). תביעת החוב₪ (להלן: " 291,158,992

מיליון ₪ (נומינאלי) בגין עבודות שלא בוצעו על ידי החברה ושהתמורה בגינן שולמה לחברה; וכן בנוסף היא 

מיליון ₪ נוספים אשר שילמה, במקום החברה, לקבלני משנה  20 -מ זכאית לקבל מהחברה סך של למעלה

ברגרואין,   טענההיו להיות משולמים על ידי החברה. עוד ובנוסף    וספקים לשם השלמת הפרויקט, ואשר אמורים

, דירות המכר חוק פי עלבגין איחורים ו/או  הביצוע הסכם להוראת בהתאםמוסכם  לפיצוי גםזכאית  היאכי 

 חשופה  היא  כיאת התחייבויותיה למתן שירותי אחריות ותיקונים לתקופת הבדק והאחריות,  ה הפרה  כי החבר

 שהנם נוספות והוצאות נזקים עוד, וכן נגרמו לה ספקים או/ודיירים  מאת נוספות עתידיות יעותותב לטענות

   .החוב תבהרחבה בתביע כמפורט והכל, ברגרואין לשאת נאלצהאותם  החברה באחריות

ח והחשבון האחרון של המפקח, שלטענתה הוא הסמכות המכריעה בקשר "ברגרואין כי  לפי הדו טענהד וע

לטענות ודרישות לפי הסכם הביצוע, נכון למועד עזיבת החברה את הפרויקט נותרה החברה חייבת לה עשרות 

ויים, מתן אחריות לתקופת ליוני ₪ (לא כולל פיצויים בגין איחורים, עלויות השלמת הפרויקט, תיקונים, ליקימ

 ידי החברה.-מכל וכל על הוכחשוהבדק והאחריות ועוד). טענות אלה 

בבסיס תביעת החוב שלה אינה משקפים את  ועמדותחשיבים שביצעה ברגרואין , כי החברה טענה מנגד .51

בודות כחישה את טענות ברגרואין בדבר תשלום סכומים במקום החברה ו/או לשם ביצוע עההמציאות, החברה  

קויי בניה ככל כי על ברגרואין להתנהל מול קבלני משנה בעמידה על תיקון לי וטענהשתמורתן שולמה לחברה, 

כי ברגרואין לא היתה ואינה רשאית לקזז סכומים שהגיעו ומגיעים לחברה  טענהשהיו או שיהיו. החברה 

גע לליקויים בעבודות ו/או שירותים כהפרשי תמורה כנגד טענות שיש לה, ככל שיש לה, כלפי קבלני משנה בנו

  על טענות אלה. חלקה מכל וכלשביצעו. ברגרואין 

בו הוסכם כי ש  פשרה  להסדר  הגיעו  הצדדים  2015בחודש דצמבר    לטענת החברה,בדו"ח הנאמנים,  כפי שהוזכר   .52

הוסכם   תצא מהפרויקט תוך וויתור הדדי על טענות כספיות ביחס לתקופת הבניה והתמורה, ובמסגרתו  החברה

החברה,  שתעביר מיליון ₪ ישירות לקבלני המשנה והספקים, בהתאם לרשימה 12שברגרואין תשלם סך של 

החברה כי ברגרואין שילמה  טענהעוד  וזאת עבור השלמת כל העבודות בפרויקט עד להוצאת תעודת גמר.

על היה ל. לפיכך לא שילמה כל –סכומים לחלק מקבלני המשנה, אולם חלק מהסכומים שהתחייבה לשלם 

מכל  הוכחשואלה  טענות גם. מיליון ₪ לפחות 9-בסך של כנותרו לתשלום שלשלם לחברה סכומים  ברגרואין

. ברגרואין טענה, בין היתר, שהסכם נטען כאמור לא נכרת ולא נחתם, ובכל מקרה אחריות ברגרואיןידי  -וכל על

י המשנה והספקים ולא במקום, והחברה הפרה החברה לתקופת הבדק והאחריות, היא בנוסף לאחריות קבלנ

  גם התחייבותה זו. 
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 100-נותרה חייבת לה סך של כ ברגרואין 2015עובר להסכם הנ"ל משנת  כי, טענה עוד החברהנזכיר, כי  עוד .53

 סך, ועוד  ה אושרותשלטענבגין חשבון פאושלי וחריגים   היו"ח שמיליון    40-של כ  סך  מתוכו  כאשר"ח,  שמיליון  

שלא היתה , התארכות ביצוע למרות שהיה צריך לאשרם אושרו לאון ש"ח בגין חריגים שמילי 60 -של כ

היה על ברגרואין  2015החברה טענה כי אילולא ההסדר בין הצדדים משנת  .בזה יוצאוכבאחריות החברה 

טוענת שר  , אברגרואיןידי  -מכל וכל על  הוכחשואלה    טענותלשלם לחברה סכומים אלה שאותם לא שילמה. גם  

, ובין היתר הפנתה לחשבון הסופי של המפקח בין היתר כי מדובר בטענות שאינן משקפות את המציאות

 .ולהסכמים שבין הצדדים המפריכים לטענתה את כל טענות החברה

חשוב לציין, כי למרות הזמן הרב (מאוד) שהנאמנים הקדישו לחקר העניין, כמו גם חיפושים בחומר שנתפס  .54

ב" המוכיחה את הנטען, ויש ורת עם הנהלת החברה לשעבר, עד היום לא נמצאה איזו "ראיית זהבחברה ותקש

להניח שבירור הטענות ההדדיות ייקח שנים ויעלה הון רב. בשים לב לגלגולי החברה וניהולה כמתואר בדו"ח 

צגה של ראיות, הנאמנים, מיותר להוסיף, כי הנאמנים נמצאים בנחיתות קשה ביותר מבחינת יכולת השגה וה

השתנתה הבעלות על מניות   2016ב. נזכיר, כי בתחילת שנת  ובמיוחד כשמבוקש להוכיח טענות נגד מסמכים בכת

 החברה, בעלת השליטה הוחלפה, לאחר מכן כמעט כל עובדי החברה התפטרו או פוטרו.

אשר לא ידוע אם  במצב דברים זה, ככל שיתנהלו הליכים, יידרש סיוע משמעותי ביותר מצדדים שלישיים .55

דומות שגם בהן נטענו טענות דומות), עדויות של עדים שונים יסייעו ועד כמה (חלקם היו מעורבים בפרשיות 

שיהיה צורך לאתר ולתחקר, וכן שירות של מומחים אשר עלותם לכל הצדדים המעורבים תהיה עצומה וספק 

  אם תצדיק את ההוצאה. 

מקורות שהינם על חשבון נושים מסוימים כדי לעשות שימוש בשאים הנאמנים אינם ר בהקשר זה נזכיר, כי

לשפר את מעמדו של נושה ספציפי בפרויקט אחר או של קבוצת נושים ספציפיים. במילים אחרות: בתוך הכאוס 

של טענות, תביעות, דרישות, הליכים משפטיים, דרישות חילוט וכיוצ"ב, הנאמנים פועלים בצורה מסודרת 

המהווה נכס של כלל הנושים כדי להיטיב נושה ספציפי או קבוצה ספציפית ישתמשו במקור כספי  ושקולה, ולא  

וכמובן של נושים. עקרון זה, שהינו בסיסי בהליכי חדלות פירעון, מנחה את פעילות הנאמנים בכל החזיתות, 

וגעים לפחות מיליון ₪ ונ 300-גם כאן, כאשר החובות הנתבעים מן החברה במסגרת הפרויקט מגיעים לכ

 רבות של פרטים ואינטראקציות מלפני שנים רבות.  לעשרות

הגיעו הנאמנים וברגרואין להסדר שהוגש לאישורו של בית המשפט הנכבד ביום על רקע הדברים הנ"ל,  .56

להסדיר באופן מלא, סופי ומוחלט את יחסי החברה עם ברגרואין, , ואשר נועד 127במסגרת בקשה  17.6.2020

והנוגע לפרויקט שיזמה ברגרואין כמפורט להלן, להביא ייתכן לגבייה של  ן סופי את כל הקשורלסגור באופ

סכום משמעותי ביותר לקופת הנאמנות, וזאת ביחד עם מתן פיתרון לדיירי הפרויקט בכל הנוגע לאחריות בדק. 

ובת כלל הנושים, , ההסדר לא רק שמביא פוטנציאל גבייה משמעותית לקופת הנאמנים לטשהוסבר בבקשהכפי  

א שההסדר כולל גם ויתור על רובה המוחלט של תביעת החוב של ברגרואין והסדרה של תביעות אל

 פוטנציאליות נוספות בהיקף כולל של מאות מיליוני ₪ (!) ואף בכך משרת את כלל הנושים של החברה. 

כים או הוצאה ו/או הלי/משחרר את החברה מכל פעילות ו 127נשוא בקשה בנוסף, כמפורט להלן, ההסדר 

 מבטיח לכל הצדדים המעורבים, ובפרויקט של ברגרואיןאחריות בדק או ליקויי בניה משפטיים הקשורים ב

תוך צמצום העלויות המיותרות הכרוכות במינוי  ות הצדדים בלוח זמנים יעיל ומהיר,וודאות ביחס לזכוי

כל  לכסות על עלותם הרבה.רו ערך מוסף שיוכל מומחים וניהול הליכים משפטיים ארוכים ומתישים שלא ייצ

זאת בצד גבייה משמעותית ביותר של כספים לקופת הנאמנים, כך שבמקום שהפרויקט יהפוך להיות בור בלתי 

  נדלה של הוצאות, הוא יהפוך להיות מקור הכנסה לטובת כלל הנושים.
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י לחלט את הערבות הבנקאית, והניסיונות נציין, כי לבנק דיסקונט היו טענות שונות נגד זכותו של בנק לאומ

לפיכך ההסדר הוגש בין לא צלחו.  -גם עם בנק דיסקונט ערב ההסכמה עם ברגרואין להסדיר את המחלוקת 

תגבה ובין אם לאו, ואם תגבה  הצדדים לו בלבד, תוך קביעה כי ההסדר יחול ויחייב בין אם הערבות הבנקאית

  בהקשר זה ההסדר מדבר בעד עצמו.בין אם תגבה במלואה או בחלקה, ו –

לדו"ח זה  18מצורף כנספח  127העתק הסדר הפשרה שהוצג לאישור בית המשפט הנכבד במסגרת בקשה 

  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 18נספח 

ידי ברגרואין -בהמשך להסדר האמור הוציא בנק לאומי דרישה נוספת לחילוט הערבות הבנקאית וכן הוגשה על .57

 שנושאה חילוט הערבות הבנקאית.  128בקשה מס' ובנק לאומי 

שהעלה טענות שונות שעיקרן התנגדות   בנק דיסקונטמצד  הוגשה התנגדות להסדר    128-ו  127בתגובה לבקשות   .58

 קבוצת לוזון  מאתבקשת הצטרפות  22.6.2020כמו כן הוגשה לתיק ביום הערבות הבנקאית. של הבנק לחילוט 

שהנאמנים לא נתנו עליו את דעתם לפני  ביצוע הפרויקט ויש בידיה מידעאשר טענה שהיא היתה מעורבת ב

ירדנו  ההגעה להסדר (עמדת קבוצת לוזון נוסחה כמובן בסגנון בוטה ומשתלח, אך זו היתה תכלית הבקשה אם

 לסוף דעתה).

יך כדי קבוצת לוזון להצטרף להל, בחלוף חודש מאז הוגשה בקשת אמש מעט לפני חצותעד חשוב להדגיש, כי  .59

ו/או מי מנושאי המשרה לשעבר בחברה, לא טרחו להעביר לעיון הנאמנים ולו  קבוצת לוזון, להתנגד לפשרה

קבוצת פנתה    17.7.2020ביום שישי  מסמך חדש ו/או נוסף אחד הנוגע לבקשה ו/או להסדר הפשרה. יודגש, כי רק  

לטענתה אפילו לא ראתה כשהטיחה  אל הח"מ בבקשה לקבל העתק מלא של תביעת החוב, שאת נספחיה לוזון

  .ות המתייחסות לתביעת החוב של ברגרואיןאמנים האשמבנ

למרבה הצער, אין זו הפעם הראשונה שקבוצת לוזון רואה לנכון להשתלח בנאמנים ולהציג אמירות בוטות 

בד מסתבר כביכול. אולם בדיע-וחריפות נגד הנאמנים, תוך כדי העלאת טענות על איזה "ראיות זהב" שבידיה

 אובייקטיבית. שהטענות לא שיקפו מציאות

על היקף חילוט הערבות  ועם בנק לאומי להסדר עם בנק דיסקונטוברגרואין הגיעו הנאמנים  22.7.2020ביום  .60

הבנקאית, ובנק דיסקונט הסיר את התנגדותו להסדר. הסכמה זו עם בנק דיסקונט, אשר בית המשפט הנכבד 

ין הנאמנים לבין ברגרואין כמפורט בבקשה לטה, לא שינה את יתר תנאי ההסדר בהתבקש ליתן לה תוקף של הח

 .זה ו/או בנוגע לחילוט הערבות בסכום שעליו הוסכם, ובנק דיסקונט הסיר כל טענה בנוגע להסדר 127

לדו"ח  19מצורף כנספח  22.7.2020העתק ההסכמה בין הנאמנים, ברגרואין, בנק לאומי ובנק דיסקונט מיום 

  חלק בלתי נפרד הימנו.ומהווה  זה

 19נספח 

לקבוצת לוזון אין כל אינטרס ישיר בפרויקט זה המקנה לה זכות עמידה מיוחדת בנוגע  נזכיר, בכל הכבוד, כי .61

-אין מעמדגם לקבוצת לוזון, גם אם היא נושה כטענתה (דבר הטעון בדיקה), לעומת נושי החברה.  להסדר זה

, בפרויקט מורכב זהובמיוחד לאור העובדה שכל הצדדים הנוגעים ה, ות אלבנסיב .יתר למנוע הסדרים בתיק

קרי החברה, בנק דיסקונט, בנק לאומי, ברגרואין והנאמנים הגיעו להסכמות המביאות להפחתת הסכום הכולל 

קיימת מיליון ₪ (!), וזאת בנוסף לגבייה של סכומי עתק לקופה,  300-של תביעות החוב בקשר לפרויקט זה ב

 .127לאשר את ההסדר שצורף לבקשה  טרס בראיית כלל הנושיםדקה ואינהצ
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ביולי (אמש) שיגרה קבוצת לוזון באמצעות המייל את  23-ל 22כאמור לעיל, מעט לפני חצות הלילה שבין  .62

 ויתייחסו לאחר העיון.  החומר שהוגשהתייחסותה לתביעת החוב שהגישה ברגרואין. הנאמנים יבחנו את 

  

 שרביב  .3.ג

לבצע פרויקט "השרון העליון" שיזמה חברת   2010יקטים שביצעה, החברה קיבלה על עצמה בשנת  ר הפרובין ית .63

 8-10יח"ד ברח' גולדה  128קומות כ"א, הכוללים  18לבניית שני בניינים בני ") שרביב(להלן: "שרביב בע"מ 

₪. בשלהי  85,500,000 על סך ת עמדה). תמורת העבודו6407בגוש  155, 153, 152, 149, 90בהוד השרון (חלקות 

, ובה גם אישררו חתמו הצדדים על תוספת להסכם שעסקה בעיקר בלוח הזמנים לסיום העבודות 2012שנת 

 .תנאים שונים הנוגעים לסעדים שיעמדו למזמין במקרה של הפרת ההסכם

קה על שהונפ ונומיתפי ההסכם מסרה החברה לשרביב ערבות בנקאית אוט-להבטחת מילוי התחייבויותיה על .64

"). תוקפה של הערבות הבנקאית הוארך מעת לעת, ולימים מנורהידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן: "

 2010מיליון ₪, בצירוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים החל ממדד פברואר  3-סכומה הופחת ל

 . ")הערבות₪)(להלן: " 3,657,082-(הסכום המשוערך להיום הוא כ

) בע"מ 1997כי לפי מיטב ידיעת הנאמנים, הערבות הוצאה לבקשת החברה וחברת רום גבס חיפוי וקירוי (  ין,נצי .65

"), היינו שבמקרה של חילוט הערבות רשאית מנורה לחזור לרום גבס ולגבות ממנה את סכום רום גבס(להלן: "

 הערבות.

ים. אלא שכמו שבפרויקטים רבים אחרים ידי החברה, והדירות נמסרו לדייר-אין חולק כי הפרויקט בוצע על .66

זמינה (שרביב) ודיירים רבים שטוענים טענות שונות רבות הנוגעות בעיקר לליקויים של החברה, נותרו מאחור מ

הנאמנים אינם סבורים שיש בידם בבניה. יצוין, שרוב הטענות הועלו על הכתב בצורה של תלונות ומכתבים (

לכב'   רו לחברה לפני קריסתה), וחלקן בדרך של תביעות משפטיות שהוגשותמונה ממצה של כל הטענות שהועב

יואב עדי  58058-01-18ת"א -ו בלק נ' שרביב ואח' 48261-03-17ת"א בית משפט השלום בתל אביב במסגרת 

כמו כן הוצגו בפני רה עובר לתחילת הליכי חדלות הפירעון. תביעה נוספת הסתיימה בפש. שרם נ' שרביב ואח'

 וטענות מצד דיירים בפרויקט. וכן התקבלו הודעות על ליקויים ביבנים טענות נוספות של שרהנאמ

חתמו החברה ושרביב על זכרון דברים שנועד להסדיר את המחלוקות שהיו ביניהם באותה עת.   14.6.2016ביום   .67

לשרביב פיצוי  ין היתר כי אם החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה, יהיה עליה לשלםב נכתבבמסגרת מסמך זה 

 ו תרופה העומדים לשרביב מכח ההסכם ועל פי כל דין. מיליון ₪, וזאת בנוסף לכל סעד א 7.5מוסכם בסך 

והודיעה , ")החוב תביעת: "להלן(₪  7,500,000לאחר מינוי הנאמנים הגישה שרביב תביעת חוב על סך  .68

 שבכוונתה לממש את הערבות שבידיה להטבת נזקיה.

התביעות המשפטיות שהיו תלויות ועומדות נגד שרביב, ושרביב נדרשה לשלם ו פסקי דין בשתי  בינתיים, גם ניתנ .69

אלף ₪. לטענת שרביב היא קיבלה פניות מעשרות דיירים נוספים הדורשים ביצוע מיידי  155-סכום כולל של כ

מי דיות נוספות וסכוענות ותביעות עתישל תיקון ליקויי בנייה בדירות וברכוש משותף, ולטענתה היא חשופה לט

 הפיצוי ועלויות ניהול התביעות יעלו על סכום הערבות המוחזקת בידה. 

קיבלה על עצמה אחריות כלפי רוכשי הדירות, בין היתר, הצדדים, החברה ההסכמים בין לטענת שרביב, לפי  .70

, לתקנים, , התאמות למפרטיםלבצע עבודות, לרבות התחייבות בקשר עם כל ההתחייבויות החלות על מוכר

לפיכך, טוענת שרביב, . 1973-(דירות), תשל"גלפי חוק המכר  תיקון ליקויים, אחריות ובדקובכלל זאת לדין, 
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החברה הינה האחראית הבלעדית לכל נזק או דרישה או תביעה של רוכשי הדירות ו/או הרשויות ו/או צדדים 

העבודות, בדק ואיחורים (לרבות בגין טיב חלות עליה בהסכם שלישיים בגין הפרת התחייבויות או הוראות ש

במסירה) והיא מחויבת לפצות ולשפות את שרביב בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו ויגרמו לה (לרבות 

 הוצאות משפטיות) כתוצאה מתביעות ו/או דרישות כאמור.

שו תנים, כאלו שהתגבנזקים קיימים ומולטענת שרביב, סך הנזקים בגין התנהלות החברה בפרויקט (חובות ו .71

ש"ח (כמפורט בין היתר בתביעת החוב ובתביעות המשפטיות). הסכום   7,500,000ושטרם התגבשו) מסתכם לסך  

 האמור משקף לטענת שרביב סכום פיצוי מוסכם שהיא זכאית לקבל מאת החברה גם ללא הוכחת כל נזק.

הערבות הבנקאית, הציעו ל להיפגע ממימוש  הגורם היחיד שעלועל רקע מצב הדברים הזה, שלפיו רום גבס היא   .72

מראש לחברת רום גבס להסכים להסדר שלפיו היקף התביעות הנוגעות לפרויקט זה מתוך קופת הנאמנים 

מסכום הערבות, ואם רום גבס סבורה שביכולתה לעמוד בהתחייבויות החברה בסכום  90%-הנאמנים יוגבל ל

הצעה זו לא עצמה ולפי שיקול דעתה המקצועי. ן הכרוך בכך על את הסיכוי וסיכו רום גבסתיקח  –קטן יותר 

 התקבלה. 

לאישור בית הגיעו הנאמנים ושרביב להסדר אשר הוגש בנסיבות אלה, ובהינתן האינטרס של כלל הנושים,  .73

יחסי החברה שר נועד להסדיר באופן מלא, סופי ומוחלט את ), וא116(בקשה  28.4.2020ביום המשפט הנכבד 

בלבד), לסגור באופן סופי את כל הקשור והנוגע לפרויקט הנ"ל בין החברה ב (ובין צדדים אלה עם שרבי

והנאמנים לבין שרביב, להביא לויתור על טענות מצד שרביב בדבר חובות של החברה בהיקף של מיליוני ש"ח, 

קט בכל הנוגע פתרון לדיירי הפרוילהביא לשחרור חלק מסכום הערבות הבנקאית, וכל זאת ביחד עם מתן 

 ות בדק.לאחרי

לדו"ח זה  20מצורף כנספח  116העתק הסדר הפשרה שהוצג לאישור בית המשפט הנכבד במסגרת בקשה 

  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 20נספח 

  אלה עיקרי ההסדר שהוצע: .74

מתוך  90%-השווה ל סךשרביב תחלט, כפיצוי סופי, מלא ומוחלט בגין נזקיה,  – הבנקאיתערבות ה .74.1

 . יתרת הערבות תבוטל, תוחזר לידי מנפיקת הערבות, ולא תחולט.)₪ 3,291,374הערבות הבנקאית (

שרביב תוותר באופן סופי מלא ומוחלט על תביעת החוב שלה במסגרת תיקי חדלות הפירעון (היינו על 

 מיליון ₪ לבין סכום הפשרה הנ"ל).  7.5מלוא ההפרש בין סכום תביעת החוב בסך 

החברה ו/או קופת הנאמנים יהיו משוחררים מכל טענה, חבות, דרישה או תביעה בנוגע   –  ותסילוק תביע .74.2

קט, ובכלל זאת מוותרת שרביב על כל טענה, תביעה או דרישה הכלולה בתביעות המשפטיות ו/או לפרוי

 הפעלת החברה על ידי הנאמנים. כמו גם על תביעות ודרישות כספיות בקשר עם תקופת  בתביעת החוב,

ו שרביב תנהל ותסדיר על חשבונה הליכים משפטיים התלויים ועומדים ו/א - ניהול הליכים משפטיים .74.3

 שיוגשו נגד שרביב, ככל שיוגשו, בנוגע לפרויקט.

שרביב תטפל בעצמה ועל חשבונה בכל דבר ועניין הנוגע לליקויי בניה ו/או  - אחריות בדק וליקויים .74.4

ל טענה, תביעה או דרישה אחרת הנוגעת להסכמים ו/או הפרויקט תיקוני בדק ו/או רישום זכויות ו/או כ

 דרישות של רוכשי יחידות בפרויקט.הנ"ל, לרבות טענות, תביעות או 
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מהיקף  50%-גם כאן, אפשר לראות מייד, מדובר בהסדר מעולה מבחינתם של הנושים, הפחתה של למעלה ב .75

עניין נוסף הקשור שחרור מלא של החברה מכל תביעת החוב, חיסכון של חילוט חלק מהערבות הבנקאית, ו

 כל עניין אחר.לפרויקט זה ו/או לטענות בדק ו/או אחריות או 

אף הגדילה והגישה בקשה משל עצמה הסדר המוצע. רום גבס הגישו התנגדויות לאישור הרום גבס ומנורה  .76

ש לא הסכים עימה על פרט לאשר הסדר חלופי (כך!), הגם של"הסדר" שהיא הציעה אין שום צד פרט אליה ואי

 ). 118כלשהו המופיע שם (בקשה 

אז,  או .1.7.20לאחר דחיות טכניות של מועד הדיון בבקשות הנ"ל קבע בית המשפט הנכבד את הדיון ליום  .77

רק ערב   לטענתושהיא איתרה ומצאה  הדיון, הודיע ב"כ רום גבס כי בידי מרשתו איזו "ראיית זהב"  דקות לפני  

דר הפשרה להתקשר בהס  שלאזכויות החברה ולהוכיח שנכון וצודק    כדי לשנות מקצה לקצה אתהדיון, ויש בה  

תיארה רק  , אלאהמדובריםבאותו מעמד את הראיות או המסמכים המציאה עם שרביב. הואיל ורום גבס לא 

ופו של ציינה כי מדובר במידע שתעביר בנפרד, הסכימו הצדדים לדחיית הדיון לגוכללי ביותר אותן באופן 

 ההסדר.

במהלך תקופת הדחייה קיימו הנאמנים סבב שיחות נוסף עם נציגי רום גבס והן עם נציגי שרביב ואיפשרו לכל 

  חסותו.אחד מן הצדדים להציג את טענותיו והתיי

קיים בית המשפט הנכבד דיון במעמד הצדדים. כפי שהודיעו הנאמנים לבית המשפט הנכבד,  13.7.20ביום  .78

הדיון ולשיחות שערכו הנאמנים עם שני הצדדים (שרביב מצד אחד ורום גבס מצד שני), לא הוצגה   למרות דחיית

המחלוקת שמבקשת רום גבס לעורר הינה מנים על ידי רום גבס כל "ראיית זהב" כנטען, והובהר כי עיקר לנא

אשר  –להסכמות  בכלל משפטית. גם במסגרת דיון זה ניסה בית המשפט הנכבד לגשר ולבדוק אפשרות להגיע

לא נוצרו. הואיל וב"כ רום גבס דרש לחקור את מצהירי שרביב, בית המשפט הנכבד דחה את המשך הדיון ליום 

  . 19.7.2020ראשון, 

, הגישה רום גבס 16.7.2020והנה, יום עבודה אחד לפני המועד המיועד לדיון, בשעות הערב של יום חמישי  .79

שני תצהירים נוספים כדי להוכיח את טענותיה. בהמשך לבקשה זו,  בקשה חדשה. הפעם היא מבקשת להוסיף

הנכבד את המשך הדיון שפט , דחה בית המ18.7.2020אשר הנאמנים ושרביב לא ידעו עליה עד מוצאי שבת, 

 . 27.7.2020בבקשות ליום 

ליום  נציין, כי נוכח הידברות בין הצדדים הוסכמה הארכת מועד להגשת התגובות לבקשת רום גבס עד .80

26.7.2020. 

  

 הסדרים נוספים  .4.ג

מנהלים הנאמנים זה מכבר משאים ומתנים עם צדדים   ,הנ"להנוגעים לשמונה הפרויקטים  בנוסף על ההסדרים   .81

קטים נוספים של החברה על מנת לנסות ולקדם ככל האפשר הסדרי פשרה על בסיס עקרונות דומים לפרוי

קופת הנאמנים, גביית כספים בהיקף רב ככל שניתן, והבטחת שישרתו את כלל נושי החברה, תוך חיסכון כספי ל

הסדרים אלה תורמים  .יקף ההתדיינויות המשפטיות לטובת כל הצדדיםוודאות לכל הצדדים תוך הפחתת ה

 באופן מובהק להרחבת מאסת הנכסים והגדלת שיעור הפירעון לכלל הנושים.

ניתן יהיה להגיע להסכמות, תוגשנה ההסכמות כפי שהיה בהקשר של ההסדרים דלעיל, בכל מקום שלגביו  .82

 רה לעיון ואישור מראש של בית המשפט הנכבד כתנאי מתלה לתוקפה של כל פשרה. בצורה סדו
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  הליכים משפטיים   .ד

 עיכוב הליכים   .1.ד

הקפאת הליכים היתה מאז ומעולם אחד המאפיינים של הליכי חדלות פירעון אשר נועדו להבטיח הליך שוויוני   .83

תוך מתן אפשרות לבעלי התפקיד להתמקד בהשאת הערך של קופת הנשייה עבור כלל הנושים,  וקולקטיבי,

) לחוק, כמו גם החלטתו 5(29ר זה, הוראתו של סעיף ומקבילים. בהקש להבדיל מניהול הליכים נפרדים

 המפורשת של בית משפט נכבד זה, היו חלק טבעי וצפוי מכניסתה של החברה להליכי חדלות פירעון. 

עם צו חדלות הפירעון והוראות בית המשפט שניתנו במסגרתו א שבתיק זה גורמים רבים שהתקשו להשלים  לא .84

משותף להם הר הן בפני בית המשפט הנכבד והן בפני בית המשפט העליון, שתופעה שגררה הליכים רבים ביות  -

יבי המתנהל במסגרת התיק היה רצונם של אותם גורמים לקבל יחס "מיוחד" או "חריג" לעומת ההליך הקולקט

 שבכותרת.

במישרין שנגעו  הליכים משפטיים    130-נזכיר כי ערב פתיחת הליכי חדלות הפירעון בתיק זה היתה החברה צד לכ .85

ובעקיפין לפרויקטים הכוללים יחד מאות רבות (לפחות) של יחידות דיור, עשרות רבות של ספקים, מזמינים 

הולם של ההליכים המשפטיים כרוך באלפי שעות עבודה מול ם ומלואו. ניכל אחד עול  -  וצדדים שלישיים שונים

דין של הצדדים הרבים המייצגים, ובזמן ארוך מאוד -כומי עתק לעורכיבתי המשפט בכל רחבי הארץ, תשלום ס

של התדיינות משפטית, וכל זאת עוד לפני הבהרת המשמעויות של תוצאות ההליכים המשפטיים הקיימים על 

 ישיים.צדדים של

החברה הדין המטפלים (בייצוג -מאז מינויים פעלו הנאמנים לבחינת הליכים אלו, בין היתר, אל מול עורכי .86

ובייצוג הצד שכנגד), וכן פעלו ופועלים ליידע את הערכאות השונות על אודות צו הקפאת ההליכים, בין באופן 

ו שיש מקום רים בהליכים שהוקפאו סברכאמור, חלק מהצדדים הקשוישיר ובין באמצעות עוה"ד המייצגים. 

ם, חלק בבקשות החרגה לבית חלק באמצעות הגשת ערעור על צו הפתיחה בהליכי –להמשיך בהתדיינות 

המשפט הנכבד, וחלק (כמו בתיק התובענה הייצוגית) באמצעות התעלמות מהצו וניסיון "להתגבר" עליו 

 באמצעות מותב אחר ובניגוד לחוק. 

 

   העליון בית המשפטערעורים ל. 2ד.

בנושא הקפאת  העליוןליכים, הוגשו מספר בקשות רשות ערעור לבית המשפט הפתיחה בהמאז ניתן צו  .87

 , כמפורט להלן:ההליכים

ביום  - יזמות אורבנית בע"מ נ' א.דורי בניה בע"מ 2011מטרופוליס (פ.א.א.)  7708/19רע"א  .87.1

 27.10.2019ית משפט נכבד זה מיום חלטת בהגישה מטרופוליס בקשת רשות ערעור על ה 20.11.2019

בית המשפט סגרת הערעור התבקש כב' במבבקשת החברה לפתיחת הליכים ומתן סעדים זמניים. 

לבטל את ההחלטה בכל הנוגע להקפאת חילוט הערבות הבנקאית האוטונומית שהנפיק בנק  העליון

ת זכויותיה על פי ערבות הבנק הפועלים בע"מ למטרופוליס, ולהורות כי מטרופוליס תוכל לממש א

ט העליון את הבקשה, ופסק בין דחה כב' בית המשפ 2.1.2020ם כלפיה. לאחר תשובת הנאמנים, ביו

כי אין די מידע בידי הנאמנים על מנת להעלות  ,מדובר בהחלטת ביניים מצומצמת בהיקפה היתר כי
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ממילא ניתן ות שניתנו על ידי החברה,  טענות בנוגע להתקיימות חריגים בנוגע לאיזו מהערבויות הבנקאי

 הצדקה למתן רשות ערעור. הצדלא היתה  הובנסיבות אלם צו פתיחת הליכים, יבינתי

  חלק בלתי נפרד הימנו.כלדו"ח זה  21כנספח  פתמצור החלטת כב' בית המשפט העליוןהעתק 

 21נספח 

אדלטק חברת רט בהמשך, מפוכ -דורי בניה בע"מ ) בע"מ נ' א.2006אדלטק אחזקות ( 7818/19רע"א  .87.2

תביעה כספית נגד החברה בקשר עם "דמי  2016הגישה בשנת  ")אדלטק(להלן: " בע"מ 2006אחזקות 

עובר  ).46859-07-16(מחוז מרכז)  ת"אייזום" שלטענתה הגיעו לה מהחברה בקשר לפרויקט דוראד (

ביום תינו לפסק דין. הגישו סיכומים והמ לפתיחת הליכי חדלות הפירעון הצדדים לאותו הליך

בדבר הקפאת ההליכים  27.10.2019על ההחלטה מיום הגישה אדלטק בקשת רשות ערעור  25.11.2019

 בית המשפטידי בית המשפט הנכבד בקשר עם החלטה זו. כב' -נגד החברה ועל הפסיקתה שניתנה על

ות הצדדים, יעת טענלאחר שמ. עיכוב ההליכים בכל הנוגע לאדלטקעל ביטול  התבקש להורות העליון

ם ניתן צו לפתיחת יהמשפט העליון את בקשת רשות הערעור, ופסק שבשים לב לכך שבינתידחה כב' בית  

הליכים, ואדלטק רשאית להגיש למותב חדלות הפירעון בקשה להחרגת ההליך, אין מקום לבקשת רשות 

 הערעור והיא נדחית.

  נו.לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימ 22העתק החלטת כב' בית המשפט העליון מצורפת כנספח 

 22נספח 

הגישו התובעים  16.12.2019ביום  - אח' נ' א.דורי בניה בע"מ 62-שפילמן שולמית ו 8364/19רע"א  .87.3

במסגרת צו הפתיחה  בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט נכבד זה בתביעת הדיירים הנ"ל

, לאחר שהצדדים הגישו 6.1.2020ביום  אמנים.ידי הנל כספי העיקוליםהעברת בכל הנוגע ל, בהליכים

כי אין מקום לעכב את טענותיהם בכתב, כב' בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור ופסק 

דינם בית המשפט הנכבד, שלפיה  את העברת הכספים לקופת הנאמנים וכי הנחת היסוד שעליה התבסס  

בהינתן דרכם של התובעים   ת מהדין. עוד קבע, כישל אותם סכומים להגיע לקופת הנאמנים, אינה חורג

 הנ"ל לברר את טענותיהם במסגרת הליכי חדלות הפירעון, אין מקום למתן רשות ערעור. 

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 23העתק החלטת כב' בית המשפט העליון מצורפת כנספח 

 23נספח 

 

 החרגה מהקפאת ההליכים בקשות . 3ד.

החרגה מאת צדדים שונים שביקשו לאפשר בקשות בית המשפט הנכבד גם ים הנ"ל הוגשו לבנוסף על הערעור .88

 להם להמשיך בהליכים המשפטיים נגד החברה מחוץ למסגרת חדלות הפירעון, כדלקמן:

ל) בבקשה עיל  20אביב (ראה סעיף  -פנו התובעים בתביעות הדיירים בקשר עם מגדלי תל  1.12.2019ביום   .88.1

(בקשה  לבית המשפט הנכבד בה עתרו להתיר להם להמשיך בניהול ההליכים המשפטיים מול החברה

מיליון ₪ בגין  12-, בו תבעו פיצוי מוסכם בסך כ. טענתם המרכזית של התובעים היתה כי ההליך)65

 , וכי חלקמורכב, התקיימו בו שישה דיוני הוכחות, מונה מומחה איחור במסירת הדירות לידיהם,

, כל שנותר היה הגשת סיכומים מטעם החברהמהצדדים שם כבר הגישו סיכומים. לטענת התובעים שם,  

ותו ביום אשר לפי הצהרת עוה"ד שייצג את החברה באותם הליכים (והזדרז להודיע על התפטר

סופית ) "ככל שבית המשפט הנכבד יורה על הגשת סיכומים מטעם א. דורי, הרי שטיוטה 28.11.2019



-25 - 
 

 מצד הח"מ מוכנה להגשה ותועבר לנאמנים הזמניים, ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, ככל שכך

יכים טעמים אלה הצדיקו לטענת התובעים הנ"ל את החרגת תביעות הדיירים מעיכוב ההל. יורה"

 .27.10.2019הקבוע בחוק ובצו הזמני שניתן ביום 

נאמנים שר של הדיון בהחרגה בטרם היה סיפק בידי ההנאמנים סברו שלא היה מקום לבקשה, הן בהק

להידרש לפרטי ההליך, והן בהקשר של ההוצאות העלולות להיות כרוכות בניהולו של ההליך, שאינן 

 יכולות לבוא על חשבון נושים של החברה שאינם קשורים בפרויקט זה.  

סק בית המשפט הנכבד כי ובשים לב לשלב המתקדם שבו מצוי ההליך, פ לאחר קבלת עמדת הממונה,

  . למבקשים להמשיך ולנהל את ההליך יש מקום ליתן היתר

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 24כנספח  ףמצור 65בבקשה  העתק החלטת בית המשפט הנכבד

 24נספח 

החברה (שמונו על ידי החברה עובר להליכי בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד הורו הנאמנים לב"כ 

מים ואלה הוגשו. לפי מיטב ידיעת רעון וטיפלו בהליכים אלה מראשיתם) להגיש את הסיכוחדלות הפי

הנאמנים טרם ניתן פסק דין בתובענה. הנאמנים כמובן ששומרים בשם החברה את כל הטענות 

 ליך.והזכויות, ובכלל זאת הטענות הנוגעות לדרך ניהולו של הה

ד בבקשה לאפשר לה להמשיך לנהל את התביעה פנתה אדלטק לבית המשפט הנכב 18.12.2019ביום  .88.2

בע"מ נ'  2006אדלטק אחזקות    46859-07-16 (מחוזי מרכז)  ת"אפית שהגישה נגד החברה במסגרת  הכס

 . )74(בקשה  א.דורי בניה בע"מ

ביום לאחר שהצדדים הציגו את טענותיהם בפני בית המשפט הנכבד, קבע בית המשפט הנכבד 

תהיות שהועלו על ידי הנאמנים במסגרת בירור הבקשה, וכי ירות בנוגע ליש למצות חק כי 30.3.2020

    חקירות אלה תבוצענה על ידי הנאמנים בטרם תינתן הכרעה סופית בבקשה.

ידי הערכאה הדיונית, והואיל -בעקבות מתן פסק דין על 12.7.2020ר ביום הליך זה נסג, כמפורט להלן

  והצורך בדיון בבקשה התייתר.

 אמארה נ' א.דורי בניה בע"מ 4836-06-19ונה בקשה להמשך ניהול הליך (סע"ש ניד 76שה במסגרת בק .88.3

חוב מהחברה  בית משפט נכבד זה נעתר לבקשה בכפוף לכך, שלא תותר גביית 14.5.2020ואח'), וביום 

, וכי יעדכן את הנאמנים בנוגע להתקדמות ההליך ותוצאותיו הליכי חדלות הפירעון דנןשלא במסגרת 

 פי הדרישה. על

  לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  25העתק הבקשה וההחלטה מצורפים כנספח 

  25נספח 

פלוני נ' א.דורי  7758-05-16התבקש בית משפט נכבד זה לאשר המשך ניהול הליך (ת"א  119בבקשה  .88.4

גביו הוגשה ), אך לאור עדכון המבקש בדבר הסדר פשרה אשר הושג בין הצדדים בתיק שלבניה בע"מ

 . 1.7.2020הבקשה, הורה בית המשפט הנכבד על מחיקת הבקשה ביום 

  לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  26כנספח  העתק הבקשה וההחלטה מצורפים

  26נספח 
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ת.מ. טלעדן בע"מ נ' א.דורי  34941-12-18נידונה בקשה להתיר המשך ניהול הליך (ת"א  131בבקשה  .88.5

  על הסף. בקשת ההחרגה אתבית המשפט הנכבד  דחה 28.6.2020ם ביו). בניה בע"מ

  לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  27העתק הבקשה וההחלטה מצורפים כנספח 

 27נספח 

המוסד  26958-05-19התבקש בית המשפט הנכבד לאשר המשך ניהול הליך (ת"א  81במסגרת בקשה  .88.6

הגשת תגובתם, פנו הנאמנים לחברת הביטוח איילון באשר   צורך). ללביטוח לאומי נ' א.דורי בניה בע"מ

לתנאי פוליסת הביטוח, לקבלת מידע ומסמכים על מנת שיהיה בידם לגבש עמדתם. אולם, המסמכים 

בית המשפט הנכבד לבקשת המוסד לביטוח  נעתר 31.5.2020הנדרשים לא הועברו לידי הנאמנים. ביום 

עד   תשובה כאמור לא הוגשה.  20.6.2020ליום    , שזו תוגש עדו כךשובתלאומי להארכת המועד להגשת ת

 .היום

  לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  28העתק הבקשה וההחלטה מצורפים כנספח 

  28נספח 

ללא כל קשר לתוצאות הבקשות הנ"ל, שרובן כאמור נדחו בהעדר עילה להחרגת המבקשים, מספרם הרב של  .89

 צורך למסור תגובות מפורטות לכל בקשה, צרך זמן רב ביותר שאותו ניתן היה לחסוך. ההליכים המשפטיים וה

  

 ערעור המים . 4ד.

בניין למגורים פרויקט "מגדלי הצעירים", הכולל  התקשרה החברה עם קבוצת רכישה להקמת    30.8.2011ביום   .90

בדרך בגין , 405-ו 383, 34ת חלקו 6110וכן גוש  6110בגוש  404חלקה  600ולמסחר במקרקעין הידועים כמגרש 

  .בעיר תל אביב בסמוך לנחל איילון

אירעה תקלה באחד מקידוחי ההחדרה בפרויקט הנ"ל ושטח הפרויקט הוצף. אירוע זה,  9.3.2015בתאריך  .91

חריהם הליכים משפטיים וסכסוכים רבים שרובם מתנהלים עד עצם היום הזה. בין וההצפה בעקבותיו, גררו א

") הוציאה לחברה חיובים בגין הרשות" או "רשות המים" -משלתית למים והביוב (להלןהיתר, הרשות המ

-בגין הזרמת מי התהום שפרצו באתר, בהתאם לחוק המים, התשי"ט 2016-ו 2015 היטלי הפקה עבור השנים

 19,945,926הוטל היטל הפקה בסך    ₪2016 ועבור שנת    10,835,191הוטל היטל הפקה בסך    2015ור שנת  עב.1959

 .₪  

יצוין כי החברה טענה לכל אורך הדרך כי לא היתה כל הצדקה להשית את החיוב עליה (להבדיל מהמזמין ו/או  .92

 גורמים אחרים שאין זה המקום לפרטם), וכן טענה טענות נגד החיובים עצמם. 

 י הנאמניםידי הנאמנים, בשלב זה אין ביד-הואיל והנושאים הרבים הקשורים בפרויקט זה עדין בבדיקה על .93

בהיטלי הפקה הוטל על שכם צפוי של פריצת מים וחיוב -לחוות דעת נחרצת בנוגע לשאלה הכיצד אירוע בלתי

לחברה דרישות תשלום בגין חיוב בהיטלי הפקה לשנים  הנפיקהרשות המים החברה. מכל מקום, אין חולק ש

שני הליכי חדלות הפירעון    תפני תחילזמן רב להחברה הגישה  בעקבות דרישות אלה,  ו,  כאמור לעיל  2015-2016

לבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית   53938-03-18והליך עח"ק    68872-11-16עררים במסגרת הליך עח"ק  

 הדין לענייני מים.
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התקיים דיון במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לעיכוב הליכי גבייה כנגד החברה וביטול   14.3.2017ביום   .94

בקופת בית  ₪ 1,000,000ם בהפקדת ערובה בסך זכויותיה, בכפוף להמרת העיקולילו על עיקולים שהוט

להארכת עיכוב הליכי גבייה כנגד החברה בכפוף נוספת  הגיעו הצדדים להסכמה דיונית    23.5.2018ביום    המשפט.

 ₪.   90,000של של סכום נוסף להפקדה 

בית המשפט את עיכוב הליכי הגבייה נגד  האריך 7.4.2019בהתאם להסכמות הדיוניות בין הצדדים, ביום  .95

 החברה עד למתן פסק הדין. 

ניתן צו לפתיחת  8.12.2019ערר נקלעה החברה להליכי חדלות פירעון וכידוע ביום העוד טרם הוכרעו הליכי  .96

 הליכים כנגד החברה. 

 11,700,117של  על סך ב לנאמניםתביעת חו(בשם רשות המים) הגיש המרכז לגביית קנסות  27.11.2019ביום  .97

  ההפקה הנ"ל. יבקשר עם היטל ₪

 להמשך ניהול הליכי הערר שנקטה בהם החברהפנו הנאמנים לבית המשפט הנכבד בבקשה  3.2.2020ביום  .98

 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה והורה כמבוקש. 4.2.2020ביום . )89(בקשה 

  פרד הימנו. חלק בלתי נלדו"ח זה כ 29העתק החלטת בית המשפט הנכבד מצורף כנספח 

  29נספח 

ביחס לעח"ק  ןהשגותיה של החברה במלוא התקבלוהתקבל פסק דין בהליכי הערר, במסגרתו  17.3.2020ביום  .99

לחיוב ביחס  של החברה נדחו טענותיה. עם זאת, ₪ 19,945,926ה החברה לתשלום של , בו נדרש53938-03-18

 ₪. 10,835,191.36לום  בו נדרשה החברה לתש 68872-11-16עח"ק נשוא 

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  30מצורף כנספח פסק הדין העתק 

  30נספח 

הגיש המרכז לגביית קנסות תביעת חוב מתוקנת על סך של , 18.3.2020ביום  ,הנ"ללאחר קבלת פסק הדין  .100

העברה זו בוצעה  –נים להבנת הנאמהמרכז לגביית קנסות.  הפיקדון מומש ע"יכי  עלה,₪, ממנה  9,768,755

 בניגוד לדין ובניגוד לצו הפתיחה בהליכים ועל המרכז לגביית קנסות להעביר את הסכומים לקופת הנאמנים.

קנסות לא ישיב את הסכום שנגבה במהלך הליכי חדלות הפירעון, יפנו הנאמנים בבקשה  ככל שהמרכז לגביית

 מתאימה לבית המשפט הנכבד. 

. בהמשך להמלצת עוה"ד שייצגו 53938-03-18עח"ק  מים ערעור על פסק הדין ברשות ההגישה   24.6.2020 ביום .101

במידת הצורך ו 68872-11-16עח"ק על פסק הדין ב, שוקלים הנאמנים הגשת ערעור את החברה בהליכים הנ"ל

בקשה לארכת בינתיים הגישו הנאמנים, בהסכמת הפרקליטות,  יפנו לבית המשפט הנכבד בבקשה מתאימה.

 בית המשפט העליון.כב' לערעור וערעור שכנגד, ל ד להגשת התשובהמוע

וניתן בו צו לסיכומי טענות,  4285/20המשפט העליון במסגרת ע"א  ערעור הרשות תלוי ועומד בפני כב' בית

  לדו"ח זה. 31כמפורט בהחלטה נספח 

 31נספח 

חשוב להדגיש, כי אין באמור כדי לפגוע בכל טענה או זכות של דורי כלפי המזמינים של הפרויקט וכן גורמים  .102

נושאים שנבדקים לעומקם על ידי הנאמנים. כפי שהודגש אף בגוף פסק הדין הנ"ל,   –אחרים שהיו מעורבים בו  
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 103שציין המותב הנ"ל (סעיף  . כפיבפרויקט והפקתם התהום מי לשאיבת הקשור בכל לבדה פעלה לא דורי

 לפסק הדין):

 הגורמים בין הפנימיים היחסים במישור כי ייתכןן, בנדו עמדה לקבוע מבלי"

 ולדרוש חלקם או האמורים הגורמים אל לחזור זכות לדורי תהא דורי לבין השונים

 ."עליה הוטלו אשר ההיטל בסכומי השתתפות או שיפוי

 

 תביעות ביטוח . 5ד.

תה מעורבת החברה בעת כניסתה להליכי חדלות יהרבות של ההליכים המשפטיים שבהם הי העשרותבין  .103

פירעון, התנהלו ומתנהלים מספר הליכים משפטיים שאותם יזמה החברה כתובעת כדי לעמוד על זכויותיה 

דיל כלפי קבלני משנה וחברות ביטוח. יודגש, כי הכוונה היא להליכים שבהם החברה היא התובעת (להב

 ההליכים לא עוכבו ואין מקום לעכבם. ,ליכים שנפתחו נגד החברה) ולפיכךמה

לקיים את התקשרות החברה עם עוה"ד ) להמשיך 139הגישו הנאמנים בקשה (בקשה  19.7.2020ביום  .104

אישור זה נדרש לצורך המשך כאמור בבקשה,  והמומחים שייצגו ומייצגים את החברה בתביעות בענייני ביטוח.  

ים המשפטיים שבהם פתחה החברה עובר להליכי חדלות הפירעון, ואשר הנאמנים מצפים כי יניבו ההליכ  ניהול

  הכנסה לקופת הנושים.

המדובר בעיקר בהמשך ניהולם של ההליכים הבאים, שבהם ייצג את החברה משרדו של ד"ר יעקב (קובי)  .105

 מומחה:חוות דעת של בקפלנסקי, והתביעה שהגישה החברה לוותה 

המתנהלת מאז חודש מרץ תביעה  -א. דורי בניה בע"מ נ' כלל חברה לביטוח ואח' 38454-03-17ת"א  .105.1

בגין  ₪,מיליון  32-קבלן ההשפלה בסך של כטכניקס  גראונדווטר סמטוכלל נגד חברת הביטוח  2017

תשלום רשות נוכח אירוע ההצפה, לרבות לעניין דרישת  מגדלי הצעירים נזקים שנגרמו באתר פרויקט

. חברת הביטוח הגישה הודעות לצדדים שלישיים נגד קבלן ההשפלה, רשות המים 2015לשנת המים 

 40הגישה החברה בקשה לתיקון כתב התביעה כך שסכומה יוגדל לסך של  2018וחברת הניהול. בשנת 

  .מיליון ש"ח וכן לצירוף נתבעים נוספים

תביעה   -  אנרגיה ושירותים בע"מ ואח'  איכות הסביבה  דיסריא. דורי בניה בע"מ נ' ו  69310-09-16ת"א   .105.2

ב.ס.ר  שימשה כקבלן משנה בפרויקט, ש₪ אשר הגישה החברה נגד חברת ורידיס 6,544,562על סך של 

נזקים שספגה החברה בקשר עם , בגין של החברה בפרויקטהמבטחת , , וכנגד חברת איילוןבצמרת

₪ כנגד החברה, בגין   7,349,831ל סך של  . במסגרת ההליך, הגישה ורידיס כתב תביעה שכנגד עהפרויקט

(תביעה שכנגד זו  עבור עבודות שביצעה כקבלן משנה בפרויקטשלטענתה החברה הייתה חייבת לה  חוב  

 1.הוגשה גם כתביעת חוב במסגרת תיק חדלות הפירעון)

ישה ₪ שהג 3,306,160על סך של  התביע -הראל חברה לביטוחא. דורי בניה בע"מ נ'  8867-09-15א "ת .105.3

 .במסגרת פרויקט נווה צדק על המים בגין הצפה בחניוניםנגד הראל החברה 

 
שפירא ידי משרד עו"ד -ידי עו"ד הס או משרדו אלא על-ינו מטופל עלבשל הצהרה בדבר ניגוד עניינים פוטנציאלי נושא זה א 1

  בלבד.
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יצוין כי על שולחנם של הנאמנים סוגיות רבות ביותר הנוגעות לטיפול ועמידה על זכויות מול חברות ביטוח,  .106

 רות הנאמנים עם עוה"ד ואחד המומחים הנ"ל כדי לאפשרולצורך כך התבקש בית המשפט הנכבד לאשר התקש

 התייעצויות מקצועיות ושקילת אפשרויות פעולה בצורה מקצועית ויעילה. 

 

 מטרופוליס. 6ד.

") מטרופוליסמ (להלן: ""בע  אורבנית  יזמות  2011.)  א.א.פ(  מטרופוליסנחתם הסכם ביצוע בין    17.2.2015ביום   .107

 ,ב המעלות בגבעתייםברחו ") בקשר עם פרויקט שיזמה מטרופוליסנופים(להלן: "לבין נופים פרויקטים בע"מ 

בקשר עם הסכם זה הנפיק בנק הפועלים בע"מ ואשר נופים התחייבה כלפי מטרופוליס לפעול בו כקבלן ביצוע. 

ת לטוב החברה (דורי)ש"ח מחשבונה של  2,112,200") ערבות בנקאית אוטונומית בסך בנק הפועלים(להלן: "

הליכים משפטיים מספר זו היתה ועודנה נושא ל "). ערבותהערבות הבנקאיתמטרופוליס (להלן בפרק זה: "

לא  –כל ניסיונות הנאמנים להביא את הצדדים לעניין להסכמות או פשרות בנושא למרבה הצער , ובתיק זה

 צלחו. 

הגישה מטרופוליס בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט נכבד   20.11.2019לעיל, ביום    86.1כמפורט בסעיף   .108

מטרופוליס  7708/19בקשת החברה לפתיחת הליכים ומתן סעדים זמניים (רע"א ב 27.10.2019זה מיום 

ות מאת כפי שפירטנו לעיל, לאחר הגשת כתבי הטענ.  יזמות אורבנית בע"מ נ' א.דורי בניה בע"מ)  2011(פ.א.א.)  

את בקשת רשות הערעור  דחה, קיבל כב' בית המשפט העליון את עמדת הנאמנים ו2.1.2020הצדדים, ביום 

  .לעיל 21כנספח  ףצורה קבהחלטה שהעת

בקשה מס' פנתה מטרופוליס לבית המשפט הנכבד וביקשה רשות לחלט את הערבות הבנקאית ( 6.2.2020ביום  .109

ם בהתאם להסכם בין נופיהיא רשאית לחלט את הערבות כערבות בנקאית אוטונומית  לטענת מטרופוליס,    ).90

אוטונומיות של הערבות הבנקאית אין מחובתה להוכיח את נזקיה , ונוכח ה17.2.2015לבין מטרופוליס מיום 

בלת עמדת מתקיימים התנאים לחילוט הערבות. לבקשת הנאמנים, ולאחר קבנסיבות ש או זכויותיה

 וכן התבקשהלבקשה  כצדנופים  על צירופה של 4.3.2020מטרופוליס והבנק, הורה בית המשפט הנכבד ביום 

 .10.6.2020ם הוגשה (לאחר קבלת הארכה מבית המשפט הנכבד) ביום תגובת נופילמבוקש.  תגובתה

לדו"ח   33  -ו  32כנספחים  ) וההחלטה על צירוף נופים כצד לבקשה מצורפים  90העתק בקשת מטרופוליס (בקשה  

  זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

 33-32נספחים 

עסקינן "ל, בה הובהר, כי הגישו הנאמנים תגובה לגופה של המחלוקת בנושא הפרשה הנ 2.7.2020ביום  .110

ב"נסיבות מיוחדות" בלשון המעטה כמובן; נסיבות שכל אחד מן הצדדים המעורבים נראה כמגלה טפח ומסתיר 

טפחיים. ניכר, כי כל אחד מן המתדיינים חותר לתוצאה מושלמת מבחינתו, מגלה רק את הפרטים המתאימים 

ורפלים, והכל כדי להותיר את קופת החברה בחסרון מבחינתו במסגרת הליך זה תוך הותרת חלקים אחרים מע

מיוחדות אלה, עמדת הנאמנים בנסיבות  ר.  כיס, ואת הנאמנים עם זכויות תביעה ופערי מידע בלתי ניתנים לגישו

הינה כי מן הדין ומן הצדק שבית המשפט הנכבד יפעיל את הסמכויות המוקנות לו לפי החוק כדי למנוע מצב 

כי חדלות הפירעון על ידי מי מן הצדדים באופן שיעשיר את אחד הצדדים על חשבון החברה שבו ינוצלו לרעה הלי

 שפט הנכבד להורות לפי אחת מהאפשרויות הבאות: שלא כדין ולא במשפט. בהתאם יתבקש בית המ

דחיית בקשת מטרופוליס לחילוט הערבות הבנקאית, אם מחמת העובדה שערבות זו לא נועדה  .110.1

 -ופים ואין לפרשה ככזו ו/או מחמת הנסיבות המיוחדות כמפורט בתגובה; אולהבטיח חובות של נ
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ב באותו פסק דין בתשלום מלוא הסכום מתן פסק דין שלפיו הערבות הבנקאית תחולט ונופים תחוי .110.2

 לחוק הערבות; 9פי הערבות לקופת הנאמנים, בהתאם לסעיף -שישולם על

  כחלק בלתי נפרד הימנו.לדו"ח זה ו 34העתק עמדת הנאמנים מצורף כנספח 

  34נספח 

הגישה  19.7.2020הגיש בנק הפועלים בקשה להוסיף תגובה לתגובת הנאמנים, וביום  14.7.2020ביום  .111

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד בנק הפועלים הגיש הגשת תשובתה. למטרופוליס בקשה לדחיית מועד 

 זכות תשובה למטרופוליס.  כתב טענות נוסף שעליו יגיבו הנאמנים, ולאחר מכן תינתן

  

 הליכים אחרים . 7ד.

ללא קשר להליכים דלעיל, עוד קודם לכניסת החברה להליכי חדלות הפירעון, הוגשו מטעם החברה שני עררים  .112

) לוועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית ראשון לציון,  2015והשני לגבי שנת  2013-2014(האחד לגבי השנים 

בו שימשה החברה קבלן מבצע ראשי של בנית אגף  ב"קניון הזהב". המדובר בפרויקטבקשר לחיובי ארנונה 

חדש בקניון, ואשר לטענת עיריית ראשון לציון, הייתה החברה "מחזיקה" בו, לצרכי חיוב בארנונה, החל מ 

. לאור זאת, הנפיקה העירייה לחברה חיוב בתשלום ארנונה החל מאותו מועד. דרישת התשלום 1.1.2013

₪. החברה הגישה ערר, בטענה כי   400,000ועמדה על סך של    2013-2015ם  מקורית של העירייה התייחס לשניה

, עוד קודם למתן צו פתיחת ההליכים, נדחה הערר ע"י 1.12.2019לא החזיקה בנכס בתקופה האמורה. ביום 

השטחים הרלוונטיים, אשר ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית ראשון לציון, למעט טענה הנוגעת לגודל 

, ומחייבת את תיקון סכום החיוב. הנאמנים ממתינים לשומה מעודכנת כדי להעריך את המשמעות התקבלה

, קיימת החלטת ביניים המבקשת לדעת האם להחיל 2015הכספית של ההחלטה. באשר לערר שהוגש לגבי שנת  

לצורך  נים ממתינים לקבל שומה מעודכנתגם על ערר זה. הנאמ 2013-2014את ההחלטה בערר לגבי השנים 

קבלת החלטה לגבי החלטת ביניים זו. בהקשר זה יוער, כי לחברה כתב שיפוי מחב' דירות יוקרה בע"מ על סך 

 .₪25.4.2017 בהתאם להסדר גישור שנחתם עמם בקשר לפרויקט, ביום  150,000של 

  ווה חלק בלתי נפרד ממנו.לדו"ח זה, ומה 35העתק ההחלטה הדוחה את הערר מצורף כנספח 

 35 נספח

  

 משנה  שהוציאו קבלניערבויות    .ה

שעיקר הפרויקטים שלה בוצע באמצעות התקשרות עם יזמים מצד אחד ועם קבלני כאמור למעלה, בחברה  .113

מזמיני אמת מצד -ניתן היה לצפות שהרוב המוחלט של טענות )back-to-back( משנה לביצוע העבודות מצד שני

דבר שלא קרה בשנים   -  ידי קבלני המשנה שביצעו בפועל את העבודות או יתבע מהם-או יוסדר עלעבודות יטופל  

שקדמו להליכי חדלות הפירעון. יתירה מזו. לאחרונה, ובעוד הנאמנים מנסים להגיע להסדרים רחבי היקף ו/או 

להם ערבויות להאיץ בנאמנים לשחרר לברר את היקף החבויות בפרויקטים השונים, החלו קבלני משנה 

ידי החברה במשך שנים, כאילו הטענות בדבר ליקויים בפרויקטים השונים כלל אינם -בנקאיות שהוחזקו על

מעניינם, והנה אף הם רק רוצים להחריג את עצמם וללכת לדרכם כשהחברה תישאר להתמודד בעצמה עם 

 .הטענות שאולי נוגעות גם אליהם
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(הנוגעת לעלות הארכת כבוד לקבלני המשנה, הפגיעה הצפויה בהם לדעת הנאמנים, ובכל הייאמר מייד, כי  .114

אשר בסופו של דבר יטפלו גם קידום הסדרים כלליים ורחבי היקף, בשל המתנה להערבויות שבידי החברה) 

הכופה  לפגיעה בכלל הנושים בשל הצורך להקדים ולהידרש לעניינם של אלה באופן סהיא פעוטה ביח ,בעניינם

מזמינים ולעתים גם צדדים שלישיים להקדיש זמן רב ביותר לצורכי בדיקות ובירורים על חשבון על הנאמנים, ה

רק טיפה  היא קבלני המשנהשאלת שחרור הערבויות של קידום הנושאים המהותיים המשרתים את הכלל. 

 בלן כזהכל ק שאלת טיב העבודות שביצע, לרבות בים העניינים הדורשים טיפול בכל אחד ואחד מהפרויקטים

קבלני , דומה שהניסיון של שנים רבותבערבויות שהוצאו לפני  משעסקינן. שבגינו ניתנה ערבותובפרויקטים 

אינו יכול לחכות להסדרת כלל העניינים הנוגעים כביכול להציג את שחרור הערבויות כדחוף ו המשנה הפונים

  תי ראוי.נראה על פניו בל –לפרויקטים אלה 

ה זה בלתי צודק ומנוגד לדיני חדלות הפירעון לאפשר שחרור הערבויות הבנקאיות להבנת הנאמנים, יהי

המוחזקות על ידי החברה בשלב ראשון, ואז יוטלו על קופת הנאמנים חיובים הקשורים באותן עבודות או 

  באותה אחריות שאותן באו הערבויות להבטיח. 

  להיום: ויים ועומדים בהקשר זה נכון אלה ההליכים התלמכל מקום, 

בקשה מטעם קבלן משנה, פולקובסקי בע"מ, אשר ביצע עבודות בפרויקט "בלו" (עבודות התקנת  – 121בקשה  .115

שלטים) לשחרור ערבות המוחזקת אצל החברה לטובת הבטחת ביצוע העבודות בפרויקט. לטענת  קבלן המשנה, 

מטעם הנאמנים, עמדו הנאמנים . בתגובת שהוגשה 2015ר בשנת העבודות נסתיימו לשביעות רצון החברה כב

על העובדה כי טרם הושלמו הבדיקות הנדרשות בפרוייקט, ובפרט הערבויות השונות. לעניין קבלן המשנה הפנו 

הנאמנים תשומת לבו לכך, כי מעיון בהסכמים השונים שצירף לבקשתו נראה כי הערבות נמסרה להבטחת 

בית המשפט הנכבד לאפשר לנאמנים שהות על מנת  בפרויקט. לגופה של הבקשה, נתבקש עבודותשורה של 

להשלים את בדיקותיהם בנוגע לפרויקט, בו בוצעו עבודות רבות על ידי קבלני משנה רבים, לרבות ניהול מו"מ 

ירתם יום לטובת השלמת חק 60העניק בית המשפט לנאמנים שהות בת  14.07.2020עם היזם. בהחלטה מיום 

 בנושא.

טרה בע"מ, קבלן משנה של עבודות אינסטלציה ומיזוג אוויר לשחרור ערבויות בקשת אלק – 124בקשה  .116

בערבויות אשר מוחזקות על ידי החברה בקשר  ביחס 2.6.2020המוחזקות בידי החברה. הבקשה הוגשה ביום 

ם את תגובתם לבקשה, וביקשו הגישו הנאמני 30.6.2020לעבודות שהתבצעו בחמישה פרויקטים שונים. ביום 

אף הסבירו על המגעים אותם הנאמנים מנהלים מול עם מזמינים שונים כדי להגיע לפתרון רוחבי וכולל, ו  לעמוד

אין בשלב זה אפשרות לשחרר את הערבות לכל קבלן משנה בכל פרויקט ופרויקט שבו הייתה החברה כי 

מיצוי הליכי מו"מ נאמנים ונתן בידי הנאמנים ארכה לנעתר בית המשפט לבקשת ה 12.7.2020מעורבת. ביום 

. הנאמנים יגישו עדכון והתייחסות 13.9.2020עד ליום  הסדרים והתייחסות לבקשהעם היזמים לצורך גיבוש 

 לדברים במועד האמור. 

בקשה מטעם פלרין, קבלן משנה בתחום התקנת דלתות, להחזיר לידיו ערבויות בנקאיות  – 137בקשה  .117

עד תוגש , תגובת הנאמנים 19.7.2020ת המשפט הנכבד מיום שמוחזקות על ידי החברה. בהתאם להחלטת בי

 .9.8.2020ליום 

ומבקש טיפול מהיר  גם בקרב קבלני המשנה הנ"ל, כל אחד רואה את עצמו יחיד ומיוחד –כפי שניתן לראות  .118

בעניינו, בחוסר אכפתיות מוחלט למשמעויות העלולות להיות ביחס להסדרים הרוחביים הכלליים יותר. האם 

בקדימות לקבלני משנה בעלי ערבויות לעומת נושים אחרים? האם ר שסדרי העדיפויות של הנאמנים יופנו סבי

נה המשלימים עם הקולקטיביות של ההליך נכון לייצר עדיפות לאלה שמגישים בקשות לעומת קבלני מש
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100% 

א יהיה צורך לדון לב למיצוי ההסדרים הפרטניים? שאלות אלה טרם הגיעו לדיון, ונקווה של-וממתינים בתום

 בהן. 

לבין יזמים ודיירים מתנהלים מגעים לטובת גיבוש הסדרים  הנאמניםבין כמפורט בהרחבה לעיל,  -כך או כך  .119

נעשות ובמסגרת זו פתרונות כוללים "רוחביים" בקשר לכל פרויקט בו הייתה מעורבת החברה,    למצוא  במטרה

מכל מקום, אם יידרשו, ישנו הנאמנים את סדרי . המשנה ניתנת התייחסות גם לנושא ערבויות קבלניבדיקות ו

 ת בית המשפט הנכבד ויעשו את אשר יורה.העדיפויות כמצוו

בלא  של קבלני משנה יכולים לאשר שחרור ערבויותאינם  הנאמניםוכל עוד ניתנה הוראה אחרת, בשלב זה  .120

הצדדים המעורבים בו. לפיכך, על בדיקה יסודית של מערך ההסכמים והיחסים בכל פרויקט ופרויקט, על כל 

משנה לשחרור ערבויות כי בשלב זה אין הם יכולים להיעתר לבקשה  פי רוב, משיבים הנאמנים לפניות קבלני

לשחרור הערבות, וככל שהדברים יתבהרו ויבדקו, ויתברר כי ערבויות אלו לא נדרשות, אלו תשוחררנה. כמו 

 הערבות. כן, מתבקשים קבלני המשנה להאריך את תוקף

  

 פרויקט דוראד   .ו

לצורך הקמה ותפעול של תחנת כוח  2002") היא חברה שנוסדה בשנת דוראד(להלן: " דוראד אנרגיה בע"מ .121

 ").הפרויקט" או "חותחנת הכ": בפרק זה (להלן פרטית לייצור חשמל, על דרך של שימוש בגז טבעי

 היו בשעתו כדלקמן:  בעלי המניות של דוראד .122

  ;")זורלו(להלן: " Zorlu Eneji Elektrik Uretim A.Sחברת  .122.1

   ;")אדלקום(להלן: " מקבוצת חב' אדלסבורג בע"מ,אדלקום  .122.2

  ;")דורי אנרגיה(להלן: "מקבוצת דורי  א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ .122.3

  ;")שתא"אאשקלון (להלן: " -שירותי תשתיות אילת  .122.4

צד שלישי אשר מחזיק ביתרת מההון המונפק, ו  50%בהיקף של    דורי קבוצה,  ובעלות המניות של דורי אנרגיה הי .123

 ההון המונפק. 

, היתה בעלת השליטה בחברה, שינתה את שמה לקבוצת לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ לימים, אשר דורי קבוצה .124

החברה מהון המניות של  100%ולאחר שביצעה מהלך של "מיזוג משולש הופכי" בנוגע לחברה הפכה לבעלת 

 ), כך:דורי בנייה(

  

  

  

  

  

  

  ון יזמות קבוצת עמוס לוז

  ואנרגיה בע"מ 

 קבוצת א. דורי בע"מ): (לשעבר

 בניה בע"מ א. דורי  
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50% 

18.75% 
18.75% 

  

                                                                                                      

  

  

  

                                                                             

  

שר עניינו מינויה של זורלו כקבלן הראשי , או סמוך לכך, התנהל משא ומתן בין דוראד לזורלו א2008בשנת  .125

  לצורך ביצוע עבודות ההקמה של תחנת הכח. 

כקבלן  החברהבמסגרתו תשמש , , לעניין התקשרותן בהסכםלחברהזורלו דין ודברים בין גם התנהל  ,במקביל .126

  בפרויקט.  האזרחיות קבלניותהודות עבהביצוע  צורךמשנה של זורלו ל

מסמך אשר כותרתו "דמי ייזום", ובמסגרתו נקבע, בין היתר,  החברה ואדלטקידי נחתם על  24.11.2008ביום  .127

מכל סכום אשר יתקבל מזורלו,  5%-תהא זכאית לקבל תמורה בגין שירותי ייזום בסכום השווה ל  אדלטקכי 

 . ")הסכם הייזום המקורי" (להלן: תחת התנאים הנקובים באותו מסמך

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  36נספח העתק הסכם הייזום המקורי מצורף כ

 36 נספח

, ועוד בטרם נחתם הסכם בין דוראד לזורלו, הופסק המשא ומתן, ככל הנראה עקב המשבר ביחסי 2010בשנת  .128

  טורקיה ("אירועי המרמרה").  -ישראל 

ריקאית התקשרות עם קבלן הקמה חלופי, לרבות חברה אמ אפשרותדוארד בחנה נוכח מצב הדברים החדש,  .129

"), העוסקת אף היא בהקמת תחנות כח, הן בעצמה והן WGן: "(להל  Wood Group Power Solutions Inc -בשם

  באמצעות חברות קשורות.

מסמך נוסף תחת הכותרת "דמי ייזום", אשר עניינו תשלום דמי   אדלטק והחברה, נחתם על ידי  19.7.2010ביום   .130

תו תנאים הנקובים באובהתאם ל, WG-מכל תשלום שיתקבל מ 5%בהיקף של  החברה לאדלטקייזום על ידי 

 ). "העדכני הייזוםהסכם " (להלן: מסמך

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 37העתק הסכם הייזום העדכני מצורף כנספח 

 37 נספח

משנה של לבין דורי קבוצה לפיו תשמש דורי קבוצה כקבלן  WGנחתם מזכר הבנות בין  2010בחודש אוקטובר  .131

WG  לביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בתחנת הכוח בכפוף להתקשרותה שלWG  .בהסכם ההקמה 

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 38העתק מזכר ההבנות מצורף כנספח 

 38נספח 

Zorlu enerji elektrik 

Uretim 
אנרגיה  א. דורי   אדלקום בע"מ 

 בע"מ 

שירותי תשתיות  

אילת אשקלון בע"מ  

 דוראד אנרגיה בע"מ 

  " דוראד "
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תשמש  WGהסכם למתן שירותי הקמה, במסגרתו נקבע כי  WG, נחתם בין דוראד לבין 2010בחודש נובמבר  .132

  הראשי.  ןלכקב

אשר  WGחברת בת של  –") GTS(להלן: " .GTS Power Solutions Ltd-נחתם בין דורי קבוצה ל 24.2.2011ביום  .133

 ,ה האזרחיות בפרויקט, על ידי דורי קבוצההוקמה לשם ביצוע העבודות בפרויקט, הסכם לביצוע עבודות ההנדס

 $ (שישים ושניים מיליון דולר ארה"ב)  62,000,000. התמורה בהסכם הועמדה על סך של  GTSשל    כקבלן משנה

 .")הסכם הקבלן" (להלן:

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 39העתק הסכם הקבלן מצורף כנספח 

 39נספח 

 החברה לקחה על עצמה, במסגרתו החברה, נחתם הסכם קבלנות משנה בין דורי קבוצה לבין 8.9.2011ביום  .134

קבוצה לצורך ביצוע עבודות ההנדסה האזרחיות בפרויקט עבוד דורי קבוצה של דורי  "משנה ןקבל"כלשמש 

פועל את כל התחייבויות שבו החברה תבצע ב back-to-back, באופן שנחזה על פניו למעשה כחוזה )GTS (ועבור

$ (חמישים ושניים  52,000,000הועמדה על סך של  לחברההתמורה החוזית  דורי קבוצה לפי הסכם הקבלן.

, היינו עשרה מיליון דולר פחות מהתמורה הקבועה על מה שנראה כתמורה על אותה עבודה ון דולר ארה"ב)מילי

 .")סכם קבלנות המשנהה" לדורי קבוצה לפי הסכם הקבלן (להלן:  GTSשתשלם 

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 40העתק הסכם קבלנות המשנה מצורף כנספח 

 40נספח 

 ונמשכו מספר שנים.  2011ל תחנת הכוח החלו עוד בשנת עבודות ההקמה ש .135

הגישו  2013בשנת הסתכסכו, וויתר הצדדים  WG הנאמנים הראשון,כפי שדיווחו הנאמנים בפרק ד' של דו"ח  .136

מיליון דולר בקשר לשירותי ביצוע והנדסה אזרחית שביצעו  55בסך של  WGתביעה נגד  ודורי קבוצה החברה

מוצדק ונעשה שלא -בלתיהיה  שלטענתן  החברות מאתר הפרויקט  של  , וסילוק ידן  כוחבמסגרת פרויקט תחנת ה

 כדין.

 ייצור רישיון עם, מכן לאחר כחודש לפעול החלה והיא, 2014 באפריל הסתיימה תחנת הכח בינתיים, הקמת .137

  .שנה 20 של לתקופה ואספקה

בדורי  השליטה את גלוב גזית כרהמ, הנ"ל בעיצומם של הליכים המשפטיים, 2016בינואר כאמור למעלה,  .138

 ."מבע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס לקבוצת דורי קבוצה של שמה שונה העסקה לאחר. ללוזון נכסים קבוצה

על סך של  החברהנגד לכב' בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) תביעה כספית אדלטק הגישה  2016ביולי  .139

לטק הגיע לה בהתאם להסכמי היזום שנחתמו עם (בערכי קרן), שהוא הסכום שלטענת אד₪  15,250,000

(להלן:  בע"מ) בע"מ נ' א. דורי בניה 2006אדלטק אחזקות ( 46859-07-16ת"א (מחוזי מרכז)  - החברה

 .")האחרת התביעה"

כפי שהנאמנים הסבירו בתגובות שהוגשו בהליכים השונים בתיק זה, קיימים נושאים רבים המצריכים חקירה  .140

באמצעות דורי (קבוצת לוזון  פרויקט דוראד. מכל מקום נזכיר, כי חברה אחות של אדלטק ו  ובדיקה בהקשר של

ידוע שקיימות ביניהם מחלוקות נוספות, ואלה מתבררות בהליכי   ,בחלק ממניות דוראד  ותעדין מחזיק  )אנרגיה

רק חלק ממערכה   בוררות שהנאמנים אינם חלק מהם ואינם מכירים את פרטיהם. היינו ברור שהעניין הנ"ל הוא

בהקשר זה נזכיר, כי אחת ם). ימשפטית המתנהלת בקשר לפרויקט, שאינה חשופה בפני הנאמנים (בינתי
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עניין   –יעה האחרת היתה שתביעה הזו היתה חלק ממערכה בין קבוצת לוזון לבין אדלטק  מטענות החברה בתב

 שהנאמנים טרם גיבשו לגביו דעה ונחקר בפני עצמו. 

שהנאמנים התרו , וזאת למרות נדחו –לקבל העתקים של כתבי הטענות של הצדדים שם  בקשות הנאמנים

 לפי החוק ולפי החלטות בית המשפט הנכבד. שהוקנו להםדבר סמכויות החקירה והזכירו את 

לונדון, נמשכו שנים ארוכות והתנהלו ב WGההליכים המשפטיים בין החברה וקבוצת דורי לבין  -כך או כך  .141

ע דווח כי המועד למתן פסק הבוררות נקב 2017מיליון ₪. בחודש יולי  20-כם הגיעה לעלות ניהולש נטען כאשר

מיליון ₪  67-, אלא שלמרות הסתמכות החברה בספרים על קבלת כספים בהיקף של כ2018לחודש ינואר 

הבוררות המלא   . פסק2018  ביוני  27ביום  כתוצאה מההליך, מתן פסק הבוררות נדחה, ופסק בוררות חלקי ניתן  

 . 2018ניתן רק בנובמבר 

' לדו"ח הנאמנים הנ"ל. כדי שלא לחזור על הדברים בהקשר זה נפנה את תשומת לב בית המשפט הנכבד לפרק ד .142

 קבלן המשנהנזכיר רק את השורה התחתונה שלפיה לא ברור עד היום איזה סכום קיבלה החברה מתוך הסכם  

נושא זה  זים, ניכויים או התחשבנויות אחרות עם צדדים אחרים).הנ"ל (להבדיל מתשלומים בדרך של קיזו

דורש המשך חקירה ודרישה רצינית, ולמרות שהנאמנים בודקים וחוקרים את העניין, גם חקירה זו טרם 

 מוצתה.

חשוב לציין, כי התמיהה המצריכה הסבר מתחזקת עוד יותר למקרא הסכם קבלנות המשנה שנחתם בין דורי 

  בו, שבו נכתב כך: 5.4לעיל, ובמיוחד סעיף  40, נספח 8.9.2011חברה ביום קבוצה לבין ה

"ידוע לצדדים כי לצד שלישי, אשר איננו קבלן משנה בפרויקט, תביעות, שעילתם הנטענת 

טרם חתימת הסכם זה, לקבלת סכומים בקשר עם הפרויקט, תביעות השנויות במחלוקת 

כי במידה ותהיינה לקבלן המשנה בקשר  עם הצד השלישי. מוסכם במפורש בין הצדדים

וזה זה עלויות עדיפות של תשלומים לצד השלישי הנ"ל, הקבלן יהא לפרויקט ו/או ח

אחראי לתשלום עלויות אלו על חשבונו באם וככל שתהיינה וזאת עד לסכום שלא יעלה 

 בתוספת מע"מ. הקבלן וקבלן המשנה ישתפו פעולה בניסיון  $US 3,100,000במצטבר על 

משנה לא ישלמם ללא קבלת לייתר את העלויות העקיפות כאמור, ובכל מקרה קבלן ה

אישור הקבלן מראש ובכתב. עוד מוסכם כי כל תביעה ו/או דרישה בגין ו/או בקשר לעלויות 

העקיפות הנ"ל שתופנה לקבלן המשנה תטופל בלעדית על חשבון והבאחריות הקבלן אשר 

או  הוצאה ו/או נזק שיהיו לו (באם וככל שיהיו) בגין ו/  ישפה ויצפה את קבלן המשנה על כל

בקשר לתביעה ו/או דרישה כאמור, וזאת כאמור עד לסכום שלא יעלה במצטבר על 

3,100,000 US$  ".בתוספת מע"מ  

, עובר למועד שבו חתמה החברה על הסכם קבלנות המשנה שבו היא לוקחת על עצמה 2011היינו, כבר בשנת  .143

האם שלה כאמור שם, היה ברור לצדדים שם שקיימת -בפרויקט במקום ועבור החברה לבצע את העבודות

הייזום אם דרישה של אדלטק לתשלום דמי הייזום, ודורי קבוצה התחייבה לקחת על עצמה לשלם את דמי 

דבר שלא עשתה. לנאמנים טרם נמסר   –מיליון דולר בצירוף מע"מ    3.1יקבע שיש לשלמם עד סכום התקרה של  

 3.1ר "רשמי" כיצד נקבע הסכום האמור, אולם חישוב פשוט מעורר לפחות השערה סבירה שהסכום של הסב

קבוצה -הקבלן שעליו חתמה דורימיליון דולר הוא בפשטות מכפלה של סכום התמורה החוזית שנקבעה בהסכם  

 .5%מיליון דולר) כפול  WG )62עם 

כאמור הסדירה את תשלום דמי היזום הנ"ל לאדלטק, וזו  מכל מקום, כאמור לעיל, דורי קבוצה לא שילמה ולא  

 נגד החברה.   האחרת את התביעה 2016הגישה בשנת 
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שך מספר שנים בפני כב' בית המשפט כפי שדווח לבית המשפט הנכבד בשעתו, התביעה האחרת התנהלה במ .144

תיהם, ונכון למועד המחוזי (מחוז מרכז), הוצגו בה ראיות וטיעונים רבים, שני הצדדים סיכמו את טענו

 , מועד מינוי הנאמנים, המתינו הצדדים למתן פסק דין בתביעה האחרת.27.10.19

בית המשפט העליון כב' ערעור ל הגישה אדלטק בקשת רשות צו הפתיחה בהליכיםובעקבות  18.12.19ביום  .145

גישו הנאמנים ה 24.12.19. ביום )7818/19רע"א ( בתביעה האחרת בדבר המשך ניהול ההליכים המשפטיים

לאחר עיון בתשובת הנאמנים לבקשת רשות הערעור וכן  25.12.2019 ביוםתגובתם לבקשת רשות הערעור. 

בית המשפט כב'  .  צו פתיחת ההליכיםנוכח    וזאת,  בקשת אדלטקבעמדת הממונה, דחה בית המשפט העליון את  

ר המשכו של הליך משפטי, "מטעמים לאש רשאיחדלות פירעון  שלבית המשפט כב' כי קבע בין היתר, העליון 

 .מיוחדים שיירשמו", ובקשה לאשר המשך ניהול ההליך נגד החברה אכן הוגשה

וההחלטה מיום   7818/19, תגובת הנאמנים במסגרת רע"א  7818/19העתק בקשת רשות הערעור במסגרת רע"א  

ו"ח זה ומהווים חלק בלתי לד(בהתאמה)  43-ו 42, 41מצורפים כנספחים  7818/19במסגרת רע"א  25.12.19

  נפרד הימנו.

 43-41נספחים 

) עתרה אדלטק לאפשר לה להמשיך 74במסגרת בקשה חדשה שהגישה אדלטק לבית משפט נכבד זה (בקשה  .146

  את ניהול התביעה האחרת והנאמנים התנגדו לכך מהטעמים שפורטו בתגובה. 

נכבד כי יש לאפשר לנאמנים למצות חקירות , קבע בית המשפט ה30.3.2020לאחר סבב תגובות ותשובות, ביום  

לצורך כך ובהתחשב במצב . ת שהועלו על ידם אשר יבוצעו בטרם תינתן הכרעה סופית בבקשה דנןבנוגע לתהיו

 שיום למיצוי הליכי חקירה בעניין, כאשר בתום פרק הזמן האמור תוג 100החירום ניתנה לנאמנים ארכה בת 

 רה ועמדתם המשלימה.הודעת הנאמנים ביחס להליכי החקי

  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 44) מצורף כנספח 74 (בקשה 30.3.20העתק ההחלטה מיום 

 44נספח 

צדדים למסמכים וביצוע חקירות ובדיקות וכן נשלחו זימונים לחקירות המשיכו באיתור ובדיקת  הנאמנים .147

 רלוונטיים.

 24.5.20ביום רת על ידי בית משפט נכבד זה, אלא שלמרות צו עיכוב ההליכים, ובטרם ניתנה החלטה אח .148

) הלית סילש (כב' בית משפט המחוזי מרכז, כב' השופטת התקבלה אצל הנאמנים הודעה שהערכאה הדיונית

 בתביעה האחרת.  נתן פסק דין

  ה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.לדו"ח ז 45העתק פסק הדין בתביעה האחרת מצורף כנספח 

 45נספח 

, שלמרות הפתעת הנאמנים ממתן פסק הדין חרף צו עיכוב ההליכים, ולמרות שפסק הדין רלהיאמניתנת האמת   .149

פסק הדין עצמו מספק תשובות, ולמעשה קביעות משפטיות, בנושאים שונים שעמדו  -קיבל את רוב התביעה 

 גיעוגם עם המסמכים והנתונים שאליהם ה לכאורה לנאמנים כמתיישביםבסימן שאלה, והנראים בדיעבד 

  .ונזכרו גם בתגובת הנאמנים לבקשה שבכותרת הנאמנים

עסקינן בפסק דין ארוך, מנומק ומפורט, המבוסס על קביעות עובדתיות שניתנו לאחר שמיעת עדים ובחינת  .150

ו הנאמנים ועודם סבורים שאין מקום ראיות רבות. לאחר בחינת הדברים ומשמעותם עבור החברה, סבר

לא יהיה בכך כדי  –רה מזו. הנאמנים סברו שאם יוגש ערעור על פסק דין מסוג זה לערעור על פסק הדין. יתי
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ידי הערכאה -להועיל. ערכאת הערעור לא תשנה ממצאים עובדתיים בסיסיים שנבדקו באריכות ונקבעו על

 בות.  הדיונית לאחר שמיעת עדים ובחינת ראיות ר

הנאמנים), כי במהלך בירור התביעה האחרת ניתנה ידי -ידי אדלטק ונבדק על-יצוין (כפי שנטען בשעתו על .151

 3.1ידי קבוצת לוזון עד סכום של -לאדלטק התחייבות מאת קבוצת לוזון בנושא תשלום הסכומים שיפסקו על

 מיליון דולר + מע"מ. 

 5.4זון עולה בקנה אחד ממילא עם ההתחייבות שלה לפי סעיף  מיותר לציין, כי ההתחייבות הנ"ל של קבוצת לו

  דלעיל.   40סכם קבלן המשנה, נספח לה

 (בהתאמה)  47-ו  46העתק התחייבות קבוצת לוזון ופרוטוקול בית המשפט בתביעה האחרת מצורפים כנספחים  

  לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

 47-46נספחים 

דמי היזום  באשר לתהיות שהעלו הנאמנים במסגרת תגובתם בתיק דנן באשר לזהות הגורם שנדרש לשלם את .152

, מעניין גם לראות את הכרעת כב' בית המשפט WGלעומת התאגיד שהתקשר פורמלית בהסכם הקבלן עם 

 פניהם כבעלי משמעות רבה גם לתיק חדלות הפירעון דנא. -לפסק הדין, אשר נראים על 112ועד  92בסעיפים 

  -לפסק הדין, שלפיו 94כך לדוגמא פסיקת כב' בית המשפט בסעיף 

 . WGענת הנתבעת, דורי קבוצה היא זו אשר התקשרה בהסכם עם "אכן, כט

אולם, בעובדה זו, אין בהן כדי לשנות את התמונה העובדתית אליה נחשפתי ואשר על פיה ו

היה ברור לכל המעורבים, מלכתחילה, כי כלל העבודות הקבלניות נשוא ההסכם בין דורי 

לי הנתבעת ונציגים מחברות שונות יבוצעו על ידי הנתבעת.  היו אלו מנה WG-קבוצה ל

ת זהות החברה הפרטנית מתוך הקבוצה אשר תתקשר עם בקבוצת א. דורי אשר בחרו א

WG  ,(אלא על ידי הנתבעת) כגורם ביניים בלבד, העבודות לא בוצעו על ידי דורי קבוצה

  והייתה זו התובעת אשר נתנה את שירות הייזום/תיווך לצורך אותה התקשרות."

  לפסק הדין): 95(סעיף ובסמוך 

על ידי הנתבעת נלמדה ממספר לא בפועל כוונת ומטרת הצדדים באשר לביצוע העבודות "

  "מבוטל של מסמכים ועדויות, כפי שיפורט להלן;

  שם: 100או בסעיף 

"מצאתי כי ההחלטה בדבר הגדרת זהותה של החברה הפרטנית, מתוך החברות השונות 

, נעשתה על ידי בעלי התפקידים WGו של יום עם בקבוצת דורי, אשר תתקשר בסופ

 השונים בתוך קבוצת החברות של דורי, ועל פי שיקול דעתם. 

 יזום העדכני"כל זאת, כאשר הם מודעים לפעילות התובעת, כמו גם להוראות הסכם הי

 ועוד. 

הנמצאים בחקירה  פרשת פרויקט דוראד אינה סגורה מבחינת תיק חדלות הפירעון, ויש עניינים רבים נוספים .153

וההכרעות העובדתיות שאליהן הגיע   במסגרת התביעה האחרתשהוגש  הרב  ועדין מצריכים בירור. אולם החומר  

על הדברים, וזאת, שוב מבלי לקבוע מסמרות בכל  עשויות אף להקלבמסגרת פסק הדין הנ"ל כב' בית המשפט 

 עניין הנוגע לתיק חדלות הפירעון. 
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ניהול התביעה האחרת הקפידה קבוצת לוזון להפנות שוב ושוב להפרדה תאגידית  יושם אל לב, כי במסגרת .154

ראה בינה לבין החברה, והטיעון בנושא ההבחנה בין החברות היה אחד מהטיעונים של החברה בבית המשפט (

של פסק הדין). זאת למרות שניתן היה להניח ולצפות, כי אם היינו עוסקים בקבלן משנה  5סעיף ו' בעמוד 

"רגיל", שנתבע על סכום עתק כזה, הרי שקבלן משנה "רגיל" היה מגיש מייד הודעת צד ג' נגד קבוצת לוזון, בין 

מה  –מקרה דנן לא הוגשה הודעת צד ג' להסכם קבלן המשנה, המצוטט לעיל. ב 5.4היתר נוכח הוראות סעיף 

ו להעלות תנאים להתחייבותה שלכאורה מאפשר, ולו ברמה הטכנית, לקבוצת לוזון, להתכחש בדיעבד ו/א

 המפורשת בהסכם קבלן המשנה, והדברים ברורים.

קבוצת פי דרישת אדלטק ניתנה התחייבות ישירה של  -על,  לעיל  , כאמורבמקרה דנן, ויתכן שמחמת אותה סיבה

 מיליון דולר בצירוף מע"מ. 3.1לוזון כלפי אדלטק לשלם לאדלטק את הסכום שיפסק עד תקרה של 

₪ שהוא גם סכום תביעת החוב של אדלטק במסגרת תיק  15,250,000בתביעה האחרת עמד על  כתב התביעה .155

₪,  12,006,430של חדלות הפירעון דנן. בפסק הדין קבע בית המשפט הנכבד כי חוב החברה לאדלטק הינו בסך 

ום בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית "החל מחמישה ימים לאחר קבלת כל תשלום מתוך הסכ

הנקוב בידי הנתבעת, ועד ליום התשלום בפועל" (יושם אל לב שחלק מהסכומים ששולמו לחברה במסגרת 

 420,000אות התובעת בסכום של הפרויקט שולמו לפני שנים רבות). בנוסף חייב בית המשפט את החברה בהוצ

 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין. 

דין לא חייב את החברה בתשלום יתרת סכום התביעה, כמופיע גם בתביעת החוב בית המשפט הנכבד בפסק ה .156

תביעה   עוד עילתלאדלטק  ₪ בערכי קרן). לכאורה נותרה    15,250,000של אדלטק בתיק חדלות הפירעון (כאמור  

  שטרם מוצתה, ואשר בית המשפט הנכבד התייחס אליה בשלהי פסק הדין.

נושא זה, אדלטק הסכימה והתחייבה כלפי הנאמנים, כי במקרה שלא יוגש הבנות ב-כדי למנוע כל תקלות או אי

דולר ארה"ב  3,100,000-סך שווה ערך בש"ח לותעמידה על סכום תביעת החוב  את תיפחתתקן וערעור היא ת

כאמור לעיל. היינו, אם קבוצת  הפי התחייבות-גבה מקבוצת לוזון עלת דלטקבהפחתת הסכומים שאמע"מ  +

ד בהתחייבותה ותשלם את הסכום שהתחייבה לפי הסכם קבלן המשנה, הרי שתביעת החוב של לוזון תעמו

  . 0-אדלטק בתיק זה תופחת ל

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 48העתק הסכמת אדלטק מצורף כנספח 

  48נספח 

 .הנ"ל נסגרה 74בהינתן התוצאה הנ"ל, עדכנו הנאמנים את בית המשפט הנכבד ובקשה  .157

  

2ובענה הייצוגית הת  .ז
 

, הפכה במשך השנים לאחת 1998ידי דורי קבוצה בשנת -על כאמור למעלה, החברה דנא, שהוקמה והתאגדה .158

יקטים מרכזיים ובקנה מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, וביצעה עבודות קבלנות בהיקף עצום בפרו

 מידה גדול ביותר בכל רחבי הארץ.

 אביב.-צה למסחר בבורסה לניירות ערך בתלהונפקה דורי קבו 1993בשנת  .159

 
נוכח הודעת עו"ד איתי הס על אפשרות לניגוד עניינים בנושא זה, נושא זה מטופל בלעדית על ידי עו"ד עופר שפירא וצוות  2

  משרדו.
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בוצע ארגון מחדש בדורי קבוצה. במסגרת הארגון מחדש, רוכזו כל פעילות קבלנות הביצוע של  2008בשנת  .160

 קבוצת דורי תחת החברה. 

אביב. בהמשך -חברה לציבור, ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתלהונפקו גם מניות ה  2010בשנת   .161

 אביב. -החברה גם אגרות חוב שאף הן נסחרו בבורסה לניירות ערך בתלהנפיקה 

 הפכה גזית גלוב לבעלת השליטה היחידה בקבוצת דורי. 2011בשנת  .162

מיליון  27בדבר הפסד צפוי, הנאמד בטווח שבין  הפתיעה החברה את השוק בהודעה לבורסה 12.5.2014ביום  .163

  -ה). בהודעתה ציינה החברה, בין היתר, כימיוחס לבעלי המניות של החבר(מיליון ₪  37-₪ ל

עיקר ההפסד האמור נובע מהצטברות הוצאות בלתי צפויות הנדרשות להשלמת מספר "

תן היה לצפותן מראש. פרויקטים, אשר נודעו לחברה במהלך הכנת הדוחות הכספיים ולא ני

חזרים בגין נכון למועד דיווח זה, החברה בוחנת את האפשרויות העומדות בפניה לקבלת ה

ידי הגשת תביעות ביטוח ו/או בדרך של -ההוצאות כאמור, כולן או חלקן, וזאת בין היתר על

  .."גביה מקבלני המשנה שלה.

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנ לדו"ח זה 49מצורף כנספח  12.5.2014העתק הדו"ח המיידי מיום 

 49נספח 

פרסמה החברה את דו"חותיה לרבעון הראשון של שנת   26.5.2014עוד בטרם יבשה הדיו על ההודעה הנ"ל, ביום   .164

  -ועימם הודעה שלפיה 2014

 31דוחותיה הכספיים ליום את  (Restatement) החברה תיאמה בדרך של הצגה מחדש"

למפרע את ולשנה שהסתיימה באותו תאריך וזאת על מנת לשקף בהם  2013 בדצמבר

והרווח הנגזר מהן במספר פרויקטים בקשר   השפעת תיקון הטעות באומדן העלויות הצפויות

ואשר היו צריכים לקבל ביטוי באומדנים אשר  2014עם סכומים שהתגלו במהלך שנת 

  ..."2013שימשו לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 

 50מצורף כנספח  26.5.2014חברה כפי שפורסמו ביום העתק העמוד הרלוונטי מתוך הדו"חות הכספיים של ה

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנו"ח זה לד

  50נספח 

 הדהימה החברה בהודעה נוספת לבורסה:  27.7.2014ביום  .165

החברה מודיעה בזאת כי בעקבות ההפסד שרשמה בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 

, היא מבצעת תהליך של בדיקה כוללת בקשר עם הנתונים והאומדנים המשמשים 2014שנת  

ותיה הכספיים. על בסיס נתונים ראשוניים שהתבררו לאחרונה והטעונים אותה להכנת דוח

יימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות עדיין בדיקות נוספות, נראה כי ק

הצפויות של פרויקטים בביצועה של החברה לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה עד כה, 

. סטייה זו צפויה לגרום להפסד יון ש"חמיל 350מיליון ש"ח לבין  250בטווח הנאמד בין 

גרת בדיקה זו נבחנות המיוחס לבעלי המניות של החברה בסכום דומה לסכום הסטייה. במס

גם ההשלכות וההשפעות של הפסד צפוי זה על החברה, לרבות הצורך בהצגה מחדש של 

תוצאותיה הכספיות וההשלכות על עמידתה של החברה בהתחייבויותיה כלפי גורמים 

  .."מממנים.
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  .והימנומהווה חלק בלתי נפרד לדו"ח זה  51 מצורף כנספח 27.7.2014העתק הדו"ח המיידי מיום 

  51נספח 

, הודיעה החברה כי אם תוכניותיה ל"חיזוק מבנה 28.7.2014יום אחד לאחר מכן, במסגרת דו"ח מיידי מיום  .166

להשפעות מהותיות לרעה על החברה ועל  צפויה הסטייה באומדנים להביאההון" לא יבוצעו, הרי בין היתר "

  ".תוצאותיה העסקיות, לרבות על תזרים המזומנים שלה

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  52 כנספחמצורף  28.7.2014דו"ח המיידי מיום העתק ה

  52נספח 

דנים על פרסמה החברה "הבהרות נוספות בעניין השפעת הסטייה באומ 29.7.2014יום לאחר מכן, ביום  .167

החברה", שבהן, במשפטים מורכבים שבית המשפט הנכבד יוכל לקרוא להלן במקור, החברה מדווחת כי אם 

לפי התוכנית, יאומת, ואם מבנה ההון לא יחוזק  מיליון ₪ 350מיליון או  250הפסד של אכן האומדן של 

 (!). לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיההחברה... 

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  53 כנספחמצורף  29.7.2014העתק הדו"ח המיידי מיום 

  53נספח 

-הודיעה החברה על תיקון נוסף של הסטייה באומדנים, כשהפעם כבר גדלה והוערכה כבר על כ  28.8.2014ביום   .168

 מיליון ₪.  445

  .והימנ ומהווה חלק בלתי נפרדלדו"ח זה  54 כנספחמצורף  28.8.2014העתק הדיווח המיידי מיום 

  54נספח 

ת"צ הוגשו מספר בקשות לאישור תובענה כייצוגית במסגרת    2014בקשר עם האירועים הנ"ל, החל מחודש יולי   .169

-58065אביב) -, ת"צ (תל56158-07-14אביב)  -, ת"צ (תל55750-07-14אביב) -, ת"צ (תל57346-07-14אביב) -(תל

, נקבעו "התובענה הייצוגית"ד להלן שיכונו בקיצור יח. תובענות אלה, ))18998-07-14אביב) -, ת"צ (תל07-14

 "). מותב התובענה הייצוגיתיפו (להלן: "-לדיון בפני כב' השופטת רות רונן בבית המשפט המחוזי בתל אביב

יתר ונגד  לאישור תובענה כייצוגית כנגד החברה, 2014בדצמבר,  28שהוגשה ביום בקשה מאוחדת במסגרת  .170

בתקופה הרלוונטית, מנכ"ל החברה לשעבר, סמנכ"ל הכספים  בחברהדירקטורים , הנתבעים שם-המשיבים

, דירקטורים שלה בתקופה הרלוונטית, רואה החשבון המבקר של דורי קבוצהשלה בתקופה הרלוונטית, 

. התובעים בתובענה הייצוגית, בעלי מניות בחברה ובדורי קבוצה, טענו גלוב-החברה ושל דורי קבוצה וכן גזית

לפרסום דיווחים ודוחות לטענתם כתוצאה ממחדלי המשיבים שהובילו ים כספיים שנגרמו להם לטענתם זקלנ

כספיים הכוללים פרטים מטעים בנוגע למצבה של החברה, ו"באופן נגרר" ביחס למצבה של דורי קבוצה. לטענת 

והתקנות   1968-תשכ"חה  הפרה של סעיפים שונים בחוק ניירות ערך,  מעשי המשיבים ומחדליהם היו,  התובעים

בסיס לטענות בדבר קיפוח, אחריות בנזיקין מכוח עוולת הרשלנות בשל  היווכן הפרה של דיני החברות מכוחו, 

הפרת חובת הזהירות, הפרת חובה חקוקה, הפרת חובת תום הלב, העברת נטל ההוכחה למשיבים ואחריות של 

 רואה החשבון המבקר.

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  55 פחכנסהעתק הבקשה על נספחיה מצורף 

  55נספח 

כפי שניתן לראות, הטענות העובדתיות שנטענו במסגרת התובענה הייצוגית הן כאלה, שאם הן אמת, הרי  .171

כלפי תאגידים שמערכת עובדות זו מקימה בראש ובראשונה תביעה של החברה כלפי נושאי המשרה שבה ו/או 



-41 - 
 

קים הראשונים. מבלי להקל ראש בנזקים הנטענים לבעלי והחברה ונושיה הם הניז  נוספים. או במילים אחרות:

המניות, נראה בדיעבד (ואנו מתנסחים בזהירות רבה) שמעשים ומחדלים כאלה, אם נעשו, גרמו לחדלות פירעון 

 לוי. של החברה ולכאורה העמיקו את חדלות הפירעון גם לאחר הגי

, המליץ כב' מותב התובענה הייצוגית לצדדים 3.6.2019הייצוגית ביום  בדיון שהתקיים בפני מותב התובענה .172

להגיע להסדר של פשרה שלפיו ישולם לקבוצת התובעים (קבוצת בעלי מניות של החברה ושל דורי קבוצה) סכום 

בית המשפט בדרך של פשרה מכוח סמכותו   מיליון ₪, כאשר הסכום המדויק יקבע ע"י  35-מיליון ₪ ל  30של בין  

א לחוק בתי המשפט וגם החלוקה הפנימית בין המשיבים השונים תקבע בדרך זו". מבקשי 79פי סעיף ל

 4.7.2019התובענה הייצוגית הודיעו שהם מסכימים להצעה, ובית המשפט הנכבד הורה לצדדים להודיע עד יום  

 האם הגיעו להסכמה.

ומהווה חלק בלתי נפרד לדו"ח זה  56 כנספחמצורף  3.6.2019העתק פרוטוקול הדיון בתובענה הייצוגית מיום 

  .והימנ

  56נספח 

הודיעה חברת הביטוח המבטחת את החברה ואת דורי קבוצה (הפניקס) כי "בהתאם לסיכום  3.7.2019ביום  .173

י בניה, חברת הביטוח תישא בכל חבות שתושת ידי דור-₪ על  1,470,210שהושג עם החברות" בכפוף לתשלום סך  

 על דורי קבוצה בהליך הנ"ל, וזאת הן במסגרת של פשרה והן במסגרת פסק דין, ככל שינתן. על דורי בניה ו/או

תשומת הלב תוסב לכך  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  57 כנספחהעתק הודעת ב"כ הפניקס מצורף 

   ..."סוכם" שהחברה (דורי בניה) היא זו שתישא בתשלום שישרת את השארשאפילו בהודעה פשוטה זו 

  57נספח 

(לאחר המועד שקצב מותב התובענה הייצוגית לתשובה להמלצתו) הודיע ב"כ החברה למותב  7.7.2019ביום  .174

 3.6.19התובענה הייצוגית בשם החברה, "כי היא מסכימה להצעת בית המשפט, כאמור בפרוטוקול הדיון מיום  

האפשרות  1ן בכפוף לכך שתינתן למשיבה על שני רכיביה, בכפוף לכך שכל המשיבים יסכימו גם הם להצעה וכ

 להשלים טיעוניה ביחס לקביעות בית המשפט שעל הפרק...".

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  58 כנספחמצורף  7.7.2019העתק ההודעה מיום 

  58נספח 

ת שונות. כב' קיים מותב התובענה הייצוגית דיון במעמד הצדדים, בו התבקשו בקשות נוספו 30.7.2019ביום  .175

 תוקף של החלטה להסכמות, אלא קבע כדלקמן: לא נתןבית המשפט 

"מאחר שהצדדים הגיעו להסכמה במסגרת הליך של בקשה לאישור תביעה ייצוגית, ומאחר 

שביחס להסכמה כזו נדרש לפעול מכח הוראות חוק תובענות ייצוגיות, אני מורה לצדדים 

פשרה ברוח הדברים שהוסכמו בישיבת יום  להגיש לאישור בית המשפט נוסח של הסכם

  ובישיבת היום.  3.6.19

יפורסם ויועבר לתגובות והתנגדויות בהתאם להוראות חוק תובענות  הסכם הפשרה

  ייצוגיות.

  1.9.19ההסכם יוגש עד ליום 

 "1.9.19התיק יועבר לתזכורת פנימית ביום 

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  59 כנספחמצורף  30.7.2019העתק הפרוטוקול וההחלטה מיום 
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  59נספח 

בהתאם להחלטת מותב התובענה הייצוגית, הצדדים ניהלו מו"מ על נוסח הסדר הפשרה אולם לא מיצו אותו  .176

בזמנים שנקבעו. מו"מ זה נמשך זמן רב, הצדדים השונים העבירו הערות והסתייגויות לנוסח, הוגשו בקשות 

 נחתם עד עצם היום הזה. ארכה, אולם הסדר הפשרה לא 

, קיבלו הנאמנים מסמכים ומידע מהצדדים בנוגע 27.10.2019נאמנים זמניים ביום    עם מינוי הנאמנים לתפקיד .177

לתובענה הייצוגית והחלו בבדיקתם. יודגש, כי איש מהצדדים לא טען שהחברה היא צד להסכם פשרה סגור או 

ורכי שרה שנדון בין הצדדים, ואשר נאמר כי הן במו"מ לצחתום. להיפך. הוצגו לנאמנים טיוטות של הסדר פ

 הסדר. 

במקביל פנו יתר הצדדים לתובענה הייצוגית אל מותב התובענה הייצוגית בבקשה להאריך עוד את המועד  .178

, חברת דורי בניה", תוך ציון כי 1להגשת הסכם פשרה, בין היתר "לנוכח מינויים של נאמנים זמניים למשיבה 

נים שמונו כאמור, על מנת לקדם ולאפשר י זה, נערכה פניה הן אל חברת הביטוח והן אל הנאמ"לנוכח מינו

 חתימה על הסכם פשרה בנסיבות החדשות שנוצרו". 

 מועד להארכת) בהסכמה( ובקשה 30.10.19 מיום פשרה הסכם להגשת מועד להארכת) בהסכמה( בקשה העתק

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  60-61 כנספחים מצורפים 28.11.19 מיום פשרה הסכם להגשת

  61-60 יםנספח

גם הצדדים וגם מותב התובענה הייצוגית לא התייחסו להסדר הפשרה כמעשה עשוי, אלא יושם אל לב כי  .179

במפורש המתינו לעמדת הנאמנים, ואף ציינו שאם יבשיל המו"מ להסדר יהיה צורך באישור בית המשפט הנכבד 

מותב עיל, הורה כב' ל 60, על גבי הבקשה נספח 30.10.2019(מותב חדלות הפירעון). הנה בהחלטתו מיום 

 -התובענה הייצוגית, כי

"לאור הנסיבות שפורטו בבקשה ובהסכמת כל הצדדים, אני נעתרת לבקשה כמבוקש בה. 

. הצדדים יעדכנו את בית המשפט עד מועד זה אודות 1.12.2019התיק יועבר לתז"פ ביום 

 ".המגעים לפשרה

עים נשוא התובענה הייצוגית בכל נדגיש, כי ככל שהתקדמה בדיקת העניין ע"י הח"מ הסתברה מרכזיות האירו .180

הנוגע להליכי חדלות הפירעון בתיק הזה ולחקירה שעליה הורה בית המשפט הנכבד לבקשת הנאמנים במסגרת 

נות ובשרשרת של מעשים הליכי חדלות הפירעון. כפי שניתן להבין מסקירת האירועים דלעיל, עסקינן בטע

ות הפירעון, וודאי שמוקדם לדבר בהם על "פשרה" ו/או ומחדלים בעלי משמעות מהותית ביותר על תיק חדל

ויתור על טענות. כמו כן, בין היתר, אם אכן נעשו המעשים או המחדלים המיוחסים, הרי לכאורה הראשונים 

אמורים להיות נושי   -י המשרה או ביטוח נושאי משרה  בסדרי הנשייה לפירעון מכל פיצוי שישולם על ידי נושא

 תור בעלי מניותיה. החברה ורק בסוף ה

הודיעו הנאמנים לעוה"ד שייצג את החברה בתובענה   16.12.19ביום  לאחר מתן צו הפתיחה בהליכים בתיק זה,   .181

ניינים בשלב זה מעו אינם הנאמניםנוכח צו הפתיחה בהליכים הייצוגית עובר להליכי חדלות הפירעון, כי 

במסגרת הודעה  ך.לחתום בשם החברה על כל מסמשלא    ועוה"ד התבקש  להמשיך במו"מ לפשרה בהליכים הנ"ל

(משרד עו"ד גורניצקי ושות') כי יבקשו לקיים עימו פגישה בנפרד לאחר לימוד  החברהזו ציינו הנאמנים לב"כ 

 שך.יותר ולקבל החלטה על ההמ-החומר כדי להבין את הדברים טוב

  .וווה חלק בלתי נפרד הימנומהלדו"ח זה  62 כנספחמצורף  16.12.19העתק הודעת הנאמנים מיום 

  62נספח 
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בקשה לקביעת   25.12.19הגישו כל יתר הצדדים (תובעים ונתבעים) ביום   16.12.19לאור הודעת הנאמנים מיום  .182

 דיון בתובענה הייצוגית, "אליו יוזמנו הנאמנים שמונו לחברה...". 

ה מאת הח"מ לב"כ החברה (משרד לעיל, ששוגר 62באופן תמוה ביותר, לבקשה זו צורפה הודעת דוא"ל, נספח 

צקי) כעו"ד שייצג את החברה בהליך. תמוה לא פחות הוא שבאותה בקשה צוין כאילו "סוכם" עם גורני

דבר שלא היה ולא נברא, ועם זאת איש מן הצדדים לא טרח  –הנאמנים דבר מה בנוגע לאישור הסדר הפשרה 

חת הליכים ולפיו לא ניתן לפתוח או להמשיך בשום לעדכן את מותב התובענה הייצוגית בכך שניתן צו לפתי

 הליך נגד החברה. 

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  63 כנספחמצורף  25.12.19העתק הבקשה מיום 

  63נספח 

פנו הנאמנים למותב התובענה הייצוגית בבקשה לדחיית מועד הדיון. הנאמנים הודיעו למותב  15.1.2020ביום  .183

נתן בית המשפט הנכבד צו לפתיחת הליכים נגד החברה ומינה אותם  8.12.2019גית כי ביום התובענה הייצו

ד החברה שלפיו לא ניתן היתר צו בדבר הקפאת הליכים נג ביןפתיחת ההליכים כלל  צוכנאמנים של החברה, ו

צורך לבצע בשלב זה, ונוכח ההנאמנים אף עדכנו כי לפתוח או להמשיך בשום הליך נגד החברה או נכסיה. 

 כנדרששל הנסיבות והנתונים  בדיקהחקירה ודרישה לגופו של עניין, טרם היה סיפק בידי הנאמנים להשלים 

. הנאמנים הסבירו במסגרתו  שהוצעה  הפשרה  הצעת  שקילתהחלטה בדבר המשך ניהול ההליך ו/או    קבלתלשם  

ך בשום הליך נגד החברה ללא אישור פי הדין ובהתאם לצו לפתיחת הליכים, לא ניתן לפתוח או להמשי-כי על

מראש מאת בית המשפט של חדלות פירעון, ולנאמנים נדרש זמן נוסף כדי לבחון את נסיבות המקרה ומהותן 

 ה בשאלת המשך ניהול ההליך ו/או קביעת עמדה בנוגע לפשרה שהוצעה. של טענות הצדדים כדי לגבש עמד

  -)6ף בהתאם התבקש מותב התובענה הייצוגית (ראה סעי

"...לדחות את מועד הדיון, כדי לאפשר לנאמנים לגבש עמדה בסוגיות השונות הנובעות 

(הכוונה  התובעים-, ובמידת הצורך כדי לאפשר למבקשיםבהליך דנן כמתואר לעיל

להגיש למותב חדלות הפירעון בקשה להמשך ניהולו ע.ש.)  –לתובעים בתובענה הייצוגית 

לא ניתן ממילא להמשיך   -לפי הדין כל עוד לא תאושר    בקשה אשר  –של ההליך שבכותרת  

. יודגש, כי בהינתן צו הקפאת ההליכים, כמובן שאין לצדדים בניהולו של ההליך נגד החברה

אחרים בתיק זכות להגיע ל"הסכמות" שיחייבו את החברה או את נכסיה או זכויותיה, 

ים ו/או חברות ביטוח של מי מן הנתבע והנאמנים מתנגדים בשלב זה לכל הסדר שיוציא מי

 מן הנתבעים."

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  64 כנספחמצורף  15.1.2020העתק הבקשה מיום 

  64נספח 

כב' מותב התובענה הייצוגית בכלל לא התייחס לנושא עיכוב ההליכים ו/או לצורך  15.1.2020בהחלטתו מיום  .184

   -הליך, וקבע, כיבאישור בית המשפט הנכבד להמשך ניהול ה

"מדובר בתיקים ישנים מאוד שמן הראוי לקדם את הדיון בהם ולהשלימו. בנוסף מן הראוי 

עמדת יתר הצדדים להליך. יחד עם זאת, מאחר היה כי הנאמנים יצרפו לבקשה את 

שהדחייה המבוקשת אינה ממושכת, וכדי לאפשר לנאמנים לחוות את דעתם ביחס להצעת 

. הנאמנים ישלימו את הבירורים עד 10.00בשעה  20.2.2020ן ליום יידחה הדיו –הפשרה 

 מועד זה". 
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  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  65 כנספחהעתק ההחלטה בבקשת הנאמנים מצורף 

  65נספח 

לבית המשפט הנכבד, בשבתו כמותב חדלות גם לאחר ההודעה הנ"ל איש מהצדדים האחרים לתיק לא הגיש  .185

שה כנדרש לפי החוק להמשך ניהולה של התובענה הייצוגית. הנאמנים קידמו חקירה בנוגע לעניין, בק  הפירעון,

 לצד ניסיונות לבחון אפשרות להסדר חלופי כלשהו שלא קודם על ידי יתר הצדדים. 

ת קיים מותב התובענה הייצוגית דיון במעמד הצדדים, שגם בו לא נאות המותב הנכבד לעכב א  27.2.2020ביום   .186

יום מהיום". כמו   30דיון בתובענה, אלא הורה לנאמנים להודיע על עמדתם בדבר מתווה הפשרה המוצע "תוך  ה

 -כן הורה כב' מותב התובענה הייצוגית, כי

"אם לא תהיה הסכמה, יודעי (צ"ל: יודיע) על כך הנאמן לבית המשפט ויבהיר באיזה אופן 

  ".כיםהוא מבקש מבית המשפט לפעול ביחס להמשך ההלי

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  66 כנספחמצורף  27.2.2020העתק הפרוטוקול וההחלטה מיום 

  66נספח 

הגישו הנאמנים למותב התובענה הייצוגית הודעה, אשר אין לנו אלא לצטט אותה במלואה  2.4.20ביום  .187

 כדלקמן:

 ושיקום פירעון חדלות הליכים לפי חוקניתן נגד החברה צו לפתיחת  8.12.2019. ביום 1"

(להלן: "החוק"), הח"מ מונו לנאמנים לחברה, וכן ניתנו צווים  2018-ח"התשע, כלכלי

עבודי) ובין היתר הקפאת -כמפורט בהחלטת בית המשפט הנכבד (כב' השופטת איריס לושי

 הליכים נגד החברה. 

  להודעה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה. 1העתק הצו מצורף כנספח 

  1ח נספ

אם להוראות החוק, לא ניתן לפתוח או להמשיך . בהתאם לצו לפתיחת הליכים ובהת2

בניהול הליך משפטי כלשהו נגד החברה אלא לאחר קבלת אישור בית המשפט של חדלות 

לחוק). אישור כזה לא התבקש ולא ניתן לגבי התובענה  29הפירעון (ראה בין היתר סעיף 

  נגד החברה.ן אישור כאמור לא ניתן להמשיך בהליך שבכותרת, וממילא כל עוד לא נית

. עמדת הנאמנים היא שאין להמשיך בניהול ההליך נגד החברה, ואם תוגש בקשה כזו לבית 3

הנאמנים יתנגדו לה. יובהר, כי נושא התובענה כאן הוא אחד  –המשפט של חדלות פירעון 

שהחוק מאפשר המשך קיומו הנושאים הנחקרים על ידי הנאמנים, והנאמנים אינם סבורים  

שכן בשלב זה של הליך חדלות הפירעון -של הליך כזה במקביל להליכי חדלות פירעון, ולא כל

 טרם מוצתה החקירה הנ"ל. 

נכבד, הנאמנים מתנגדים להסדר הפשרה שעליו דובר בין הצדדים . לשאלת בית המשפט ה4

מים מתוך פוליסת הביטוח של עובר לתחילת הליכי חדלות הפירעון, מתנגדים לביצוע תשלו

החברה שלא בהסכמתם, ומודיעים בשם החברה כי אינם מוותרים על כל טענה, תביעה או 

ת הביטוח המבטחת את החברה דרישה נגד מי מן הצדדים להליך שבכותרת, לרבות חבר

ואת נושאי המשרה הנתבעים (להלן: "חברת הביטוח"). מיותר לציין, שהסכמה עקרונית 

ידי ב"כ החברה למתווה של הסדר (שלא נחתם והיה כפוף למו"מ) עובר להליכי -לשהובעה ע
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אינה מחייבת את הנאמנים ו/או את החברה במסגרת הליכי חדלות  –חדלות הפירעון 

 ן לשום דבר ולשום עניין. הפירעו

למניעת ספק, אם מי מן הצדדים האחרים (לרבות חברת הביטוח) יחליטו ו/או יסכימו להגיע 

דר עם התובעים בנוגע לנושא התובענה, הרי התקשרות כזו ו/או כל פעולה ו/או תשלום להס

יה שיבוצעו לפיה תהיה על אחריותם הבלעדית של המתקשרים ועל חשבונם בלבד, ולא יה

בה כדי לחייב את החברה ו/או את הנאמנים ו/או כדי לסלק כל טענות, תביעות או דרישות 

 מי מן הצדדים להליך שבכותרת, לרבות נגד חברת הביטוח". של החברה ו/או הנאמנים נגד 

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  67 כנספחמצורף  2.4.20העתק ההודעה מיום 

  67נספח 

בקשה  לבית המשפט הנכבדמיותר לציין, כי גם הודעה זו לא גרמה למי הצדדים לתובענה הייצוגית להגיש  .188

. (ראה לעיל) דים לתובענות אחרות שסברו שיש עימם "טעמים מיוחדים"להמשך ההליכים כפי שהגישו צד

ולהמתין לדיון הדרך שבה בחרו הצדדים לתובענה הייצוגית היתה להתעלם באופן מוחלט מהוראות החוק 

שנקבע בפני מותב התובענה הייצוגית, תוך שהנאמנים עומדים בין הפטיש לסדן, מצד אחד הוראות החוק ומצד 

שר בכל הכבוד אינו מתייחס להוראות החוק ו/או לצו הפתיחה בהליכים שניתן על ידי בית המשפט שני מותב א

 הנכבד. 

עמודים (!) ובה הם מתיימרים  10ובה מאוחדת המחזיקה תחת זאת הגישו כל הנתבעים בתובענה הייצוגית תג .189

חה בהליכים ולמרות הוראות לשכנע את כב' מותב התובענה הייצוגית להמשיך בניהול התובענה למרות צו הפתי

 החוק האוסרות זאת. 

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  68 כנספחהעתק תגובת הנתבעים מצורף 

  68נספח 

 מהתובעיםהתגובה הארוכה הנ"ל בדבר עמידה על המשך ניהול התובענה הייצוגית לא הגיעה יושם אל לב, כי 

(שהם קבוצת לוזון, רואי החשבון וכל נושאי המשרה). דווקא  יםהנתבעהייצוגיים אלא נחתמה על ידי כל יתר 

הם, משום מה, אינם רוצים שהליכי התובענה הייצוגית נגד החברה יעוכבו לאחר שהם הכינו "הסדר פשרה" 

שבו החברה (דורי בניה) באמצעות פוליסת הביטוח שלה משלמת את החשבון של כולם וגם מוותרת על זכויות 

   וטענות כלפיהם.

  .לדו"ח זה 69 כנספחמבקשי התובענה הייצוגית הציגו תגובה משלהם, וזו מצורפת -יצוין כי גם התובעים

  69נספח 

ומהווה חלק בלתי לדו"ח זה  70  כנספחהעתק תשובת הנאמנים לתגובות הנ"ל, אשר דוברת בעד עצמה, מצורף  

  .ונפרד הימנ

  70נספח 

תב התובענה הייצוגית בדבר העדר סמכות להמשיך ולנהל את הנאמנים למוהודעותיהם החוזרות והנשנות של  .190

 .16.6.20קבע כב' מותב התובענה הייצוגית דיון בפניו ליום  25.5.20לא הועילו, וביום  -התובענה הייצוגית 

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  71 כנספחהעתק ההחלטה מצורף 

  71נספח 
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והגישו הודעה נוספת, תוך שהם שוב מפנים  8.6.20שבו הנאמנים ביום בהינתן הוראות החוק ולמניעת שגגה,  .191

את כב' מותב התובענה הייצוגית להוראות החוק וצו הפתיחה בהליכים. באותה הזדמנות ביקשו הנאמנים 

שלא ניתן להמשיך כביכול מצד החברה ל"הסדר הפשרה" הנטען היא שאלה -להבהיר כי גם שאלת ההסכמה

בוד החוק אינו מאפשר כל המשך דיון בתובענה אחרת נגד החברה ללא אישור בית משפט בדיון בה, ובכל הכ

לדון גם בשאלת  –בכל הכבוד  –של חדלות הפירעון. בכלל זאת כב' מותב התובענה הייצוגית אינו מוסמך 

ההסכמה שניתנה או שלא ניתנה להסדר הפשרה (שכידוע מעולם לא נחתם ואף הוצג לנאמנים מלכתחילה 

 -)3מו"מ). בהודעה זו הבהירו הנאמנים (ראה סעיף כב

"למעלה מן הצורך, והגם שהדברים כבר נכתבו והובהרו היטב, הטענה החדשה, שלפיה 

", סותרת במפורש החלטות ברורות של מותב זה כביכול "החברה הפכה צד להסכם הפשרה

ראה (הרי אם ואת הוראות החוק, ויש בה כדי לנסות ולייצר מציאות שלא היתה ולא נב

לא היתה נשאלת שאלת הסכמת הצדדים  -היתה הסכמה והיה נכרת הסדר פשרה 

מלכתחילה). כמו כן אין חולק שהסדר טרם נכרת ופשרה טרם אושרה. התפלפלות הצדדים 

אינה אלא ניסיון לכפות  -האחרים לתיק זה בקשירתה של החברה להסדר שלא קיים 

יפוך מן האינטרסים שלה, וזאת על מנת לקדם "הסדר" על החברה בניגוד לרצונה ובה

אינטרסים זרים ופסולים שנועדו לעשות עושר ולא במשפט על חשבון החברה. מיותר 

נמצא לפי  1או התחייבויות של המשיבה  להוסיף כי כל דיון בשאלת זכויות, "הסכמות"

כבד, ובכל החוק בסמכותו הייחודית והבלעדית של מותב חדלות הפירעון של בית המשפט הנ

הכבוד אינו יכול לעמוד לדיון בפני מותב אחר ללא אישור כב' בית המשפט של חדלות פירעון 

  )."2018-, תשע"חלחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי 279-ו 29(ראה בין היתר סעיפים 

  , שם):5ובסמוך (סעיף 

פשרה,  "הנאמנים יוסיפו ויזכירו כי משהובהר לבית המשפט הנכבד, בטרם אישר הסדר

שהנאמנים שמונו לחברה מתנגדים להסדר פשרה, אין כל צדק, ולהבנת הח"מ, בכל הכבוד 

אחר הראוי לבית המשפט הנכבד גם אין סמכות, לכפות פשרה על חברה חדלת פירעון ל

שניתן צו הקפאת הליכים. כמו כן, פוליסת ביטוח שעשתה החברה מהווה רכוש שלה וחלק 

דיעו שאינם מסכימים לשימוש בפוליסה הזו לטובת הפשרה ממאסת נכסיה, והנאמנים הו

  האמורה"

  .והימנומהווה חלק בלתי נפרד  לדו"ח זה    72    כנספחמצורף וההחלטה בה    8.6.20העתק הודעת הנאמנים מיום  

  72נספח 

הנ"ל, כב' מותב התובענה   72כפי שניתן לראות מההחלטה שניתנה בדבקית על העמוד הראשון של הבקשה נספח  

 ייצוגית לא ראה לנכון להתייחס להודעה על עיכוב ההליכים גם הפעם, וקבע כי טענות הצדדים ישמעו בדיון.ה

) קיבלה מענה לדו"ח זה 73(ראה נספח  10.6.2020גם בקשת הבהרה נוספת שהוגשה על ידי הנאמנים ביום 

 דומה. 

 73נספח 

ת. בשים לב להחלטות שניתנו, ומפאת כבודו של התקיים דיון בפני כב' מותב התובענה הייצוגי 16.6.20ביום  .192

מותב התובענה הייצוגית, הופיע הח"מ לדיון. כפי שניתן לראות בפרוטוקול הדיון, כב' מותב התובענה הייצוגית 

 בנושאים שונים.  ניהל דיון שלם, איפשר לב"כ התובעים ויתר הנתבעים לטעון באריכות
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  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  74 כנספחף מצור 16.6.20העתק פרוטוקול הדיון מיום 

  74נספח 

. כפי שניתן זה דו"חל 75נתן כב' מותב התובענה הייצוגית את ההחלטה המצורפת כנספח  18.6.2020ביום  .193

הייצוגית אכן אישר וקבע בסופו של דבר כי אין לו סמכות לראות, במסגרת החלטה זו כב' מותב התובענה 

ענה (ועל חלק זה כמובן שלא מבוקש לערער), אולם למרות זאת כלל בהחלטתו קביעות לגופו להמשיך לדון בתוב

  של עניין המתייחסות ל"הסכמה" שכביכול ניתנה על ידי החברה ל"פשרה" עובר למינוי הנאמנים.

 75נספח  

יש בקשה מאז ההחלטה הנ"ל, איש מהצדדים לתובענה הייצוגית עדין לא הג למעלה מחודשעד היום, בחלוף  .194

להתיר את המשך ניהולה של התובענה הייצוגית נגד החברה חרף הוראות החוק וצו  לבית המשפט הנכבד

 הפתיחה בהליכים. ככל שתוגש בקשה כזו, הנאמן יתייחס אליה בעיתה (יובהר כי הנאמן יתנגד לבקשה כזו,

 אם תוגש). 

ש הנאמן לכב' בית המשפט העליון בקשת רשות הגי  15.7.2020כך או כך, לאור הנסיבות המתוארות לעיל, ביום   .195

נקבע כי החברה קשורה  השלפילעיל,  75ערעור על חלק מההחלטה של כב' מותב התובענה הייצוגית, נספח 

. במסגרת הבר"ע עתר הנאמן לראות בבקשה )4889/20רע"א ( לכאורה ב"הסדר פשרה" בתובענה הייצוגית

 .ות כל חלקי ההחלטה למעט הקביעה בדבר עיכוב ההליכים נגד החברהכערעור, ולגופו של עניין להורות על בטל

  .וומהווה חלק בלתי נפרד הימנלדו"ח זה  76 כנספחהעתק בקשת רשות הערעור (ללא נספחיה) מצורף 

  76נספח 

  

  (איילון) תביעת ביטוח   .ח

כבד בהרחבה דווח לבית המשפט הנ ")איילוןחברה לביטוח בע"מ (להלן: "מאיילון נושא תביעת הנאמנים  .196

שם, לאחר מסכת תכתובות  כאמור .)36עד  27סעיפים  ,106(בקשה מס'  30.3.20מיום  4במסגרת דו"ח מס' 

ושיחות בנוגע לכיסוי הביטוחי של החברה וזכויותיה מול איילון פנו הנאמנים בבקשה לבית המשפט הנכבד 

בוטחים הנטענים על ידי נושים של להיקף אחריותה לנזקים מולהתייחס עניינית לבדוק לאיילון להורות 

 . )96(בקשה מס לאיילון הנאמנים  שלחוהדרישה ש יהחברה בתשובה למכתב

לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי  77בגדרי אותה בקשה הגיעו הנאמנים ואיילון להסדר שהעתקו מצורף כנספח 

  נפרד הימנו. 

 77נספח 

זמן רב בבדיקה והתייחסות לאירועים שדווחו בדיקת הנושאים השונים אורכת זמן, והנאמנים מקדישים  .197

למען הסדר הטוב נציין, כי במהלך התקופה מצד אחד ולמעקב ומתן תשובות להתייחסות איילון מצד שני. 

ל עיכוב שחל בטיפול תביעות הביטוח שהוגשו לה עדיין מצויות בבדיקה וזאת בשהודיעה איילון לנאמנים כי  

 עקב משבר הקורונה. 

כי לטענת איילון חלק מהתביעות שהוגשו לה אינן מכוסות על ידי פוליסות הביטוח, וטענות אלה עוד נציין,  .198

עמדת הנאמנים בנושא זה תימסר נבדקות לגופן על ידי הנאמנים. בהתאם למוסכם עם ב"כ חברת הביטוח, 

 עד אז שומרים הנאמנים על כלל טענותיהם וזכויותיהם.לאחר בחינת כלל החומר הרלוונטי, ו
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עניין נוסף בהקשר הביטוח הוא זכויות החברה לסכומי ביטוח בגין אירועים הקשורים בפרויקט החברה  .199

בדיווח שהגישו הנאמנים לבית המשפט הנכבד במסגרת אביב. בהקשר זה נזכיר, כי -ברחוב הארבעה בתל

לפתרון טענות  דלי הארבעה, הודיעו הנאמנים כי הם פועלים בכל הקשורבעניין פרויקט מג 56-ו 51בקשות 

 , קבוצת חג'ג', בנוגע לבעיות איטום ורטיבות הקיימות במספר מרפסות ביחידות דיור בפרויקט.מיתהיז

ומתן אישור לקדם מתווה לפתרון לבעיית האיטום  18.11.2019לאחר החלטת בית המשפט הנכבד מיום  .200

די קבלני משנה. לאחר ביצוע טופלו בעיות האיטום על י ,ין ודברים עם יזם הפרויקטוהרטיבות ולאחר ד

 התיקון, בהתאם להוראות הפוליסה. החזר עלויותהתיקון, הצדדים פועלים מול איילון לצורך 

הודיע ב"כ איילון לנאמנים כי חברת הביטוח קיבלה את אישור מבטחי המשנה  11.3.2020במכתב מיום  .201

. איילון דרשה כי על שטרי הסילוק , ובכפוף לחתימה על שטרי סילוק תביעות יועבר התשלוםלתשלום הנזק

יחתמו כלל בעלי היחידות הרלוונטיים בפרויקט. הנאמנים פנו ליזם הפרויקט לקבלת מלוא המידע הרלוונטי 

פני פרק זמן לא  בנוגע לבעלי יחידות הדיור, ופנו אליהם בעניין. מהלך זה צרך שעות עבודה רבות ונמשך על

שק ועל התנהלות כלל הגורמים הרלוונטיים, עקב משבר הקורונה. מבוטל, נוכח המגבלות המוטלות על המ

בסופו של יום, לא באופן בלתי סביר, הבעלים אינם מעוניינים לחתום על כתב סילוק שמשמעותו ויתור על 

 טענות עתידיות כלשהן בנוגע לנזקים הרלוונטיים.

ביצע את עבודות התיקון, ללא לאור זאת, הנאמנים פועלים מול ב"כ איילון להסדרת התשלום לקבלן ש .202

חתימה על שטרי הסילוק. להערכת הנאמנים, ועל סמך ההתייחסות שהועברה אליהם מב"כ איילון באופן 

הקרובים.  למועד הגשת דו"ח זה, המהלך עומד בפני השלמה, והתשלום יבוצע בימים עובריומי ממש -יום

את העבודות הרלוונטיות, ואשר אמור לקבל  הנאמנים עומדים בקשר שוטף גם עם קבלן הביצוע אשר ביצע

 תשלום המבוסס על הפיצוי מחברת הביטוח, כפי שסוכם במתווה ההסדר שתואר לעיל.

   כמובן שבמקרה של מחלוקת יפנו הנאמנים בבקשה מתאימה לבית המשפט הנכבד. 

לעיל  106ף נציין כי ההתקשרות שעתרו הנאמנים לאשר עם עו"ד ומומחה בנושא ביטוח, כמפורט בסעי .203

הנ"ל ועמידה על זכויות  96-ו 56, 51), דרושה בין היתר גם לצורך בחינת הפוליסות נשוא בקשות 139(בקשה 

  החברה מכוחן.

  

  הליכי מכר   .ט

בהמשך לבקשת הנאמנים ), 106(בקשה  4כפי שדיווחו הנאמנים לבית המשפט הנכבד במסגרת דו"ח  .204

הנאמנים פועלים זה מכבר לאיתור רוכש או ), 75(בקשה מס'  5.1.2020משפט הנכבד מיום ולהחלטת בית ה

משקיע פוטנציאלי שיהפוך לבעלים של כל מניות החברה, תוך העמדת משאבים מתאימים שיאפשרו לקדם 

 הסדר נושים לפי העקרונות דלהלן:

שתמע מכך, תמורת תשלום ממניות החברה על כל המ  100%במסגרת ההסדר יהיה המציע לבעלים של   .204.1

 .תמורה בסכום שייקבע

 לכל הפרויקטים שלא יוסדרו בהסדרים ספציפיים.   3ההסדר יציע שירותי בדק .204.2

 
לתנאים  (וסעיפים אלה בלבד) הכל בכפוף למגבלות ו  1973-רות), תשל"ג) לחוק המכר (די5(-)1(4התאמות כאמור בסעיפים  -שירות של תיקון איהכוונה ל  3

  .  ההתאמה הנטענת והחוזה עליו היא נסמכת-היתר למועד הפנייה, מהות איבין וכן בשים לב,  ,ר בדין ובפסיקה והקבועים למתן שירותים כאמ
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בהקשר זה נזכיר כי לפי המתווה הנדון בהקשר של ההסדרים הספציפיים, המזמינים יטפלו בעצמם 

פשרה כוללת סילוק סופי בכל נושא אחריות הבדק בפרויקטים נשוא ההסדרים הספציפיים. היינו ה

כלפי החברה בהקשר של קבלת הודעות בגין דרישות בדק, בדיקה או תיקון  של טענות או דרישות

ליקויים וכיוצ"ב. החברה לא תידרש אפוא לספק שירותי בדק בפרויקטים שהוסדרו בהסדרים 

 ספציפיים.  

  : מבין אלה אחד יהיהיפי בפרויקטים שלא יוסדרו באופן ספצ הבדק עבודות לביצוע מימון מקור

  -או; הביטוחי הכיסוי מתוך העלות תשולם, ביטוח בפוליסת מכוסה הנדרשת העבודה) אם 1(

על מתוך  יותוהעל ישולמו -להבטחת עבודות הבדק  בנקאית בערבות מחזיק הפרויקט יזם) אם 2(

  -או; עד גובה הערבות הבנקאית שנועדה לצורך כך מקור זה

היינו במקרה שהדייר/מזמין זכאי לשירותי בדק שאינם מכוסים בפוליסת  במקרים האחרים,) 3(

הביטוח ואינו מחזיק בערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודות כאלה (או שהתביעות עולות על סכום 

על בסיס ישלמו מזמיני העבודה את עלות התיקון לחברה  הערבות הבנקאית ו/או הביטוח (לפי העניין),  

ויאושר מראש כחלק מן ההסדר  והוצאות ממשיות אלה יהיו חובות (בלתי  עמחירון מקובל שיקב

  מובטחים) של החברה כלפי הגורם המשלם או זה שיישא בעלות העבודות. 

על מנת לשמור על מקצועיות ההחלטות בדבר זכאות לשירותי בדק, מחיר השירות, לוח זמנים לביצוע,  .204.3

בר הזכאות לשירותי בדק, כמו גם קביעת המחיר דולוודא יעילות מירבית של התהליך, ההחלטה ב

 המשפט בית' כבידי -עלהמתאים לשירותי הבדק הנדרשים בכל מקרה, ימסרו למהנדס בניין שימונה 

 ובהקשר זה יוצע, בין היתר, להחיל את הכללים הבאים: ")המומחה(להלן: "במסגרת ההסדר 

 מראש ותקבל, למומחה תפנה הרהחב בדק שירותי במסגרת לתיקון עבודות כל ביצוע לפני .204.3.1

 על  עבודות  לביצוע  תנאי  יהווה  המומחה  אישור.  והיקפן  העבודות  לביצוע  אישורו  את  ובכתב

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

 דיי על ומראש בכתב שיאושר להיקף מעבר שיבוצעו עבודותאו /ו המומחה מאת ובכתב

 .המומחה

 את ותחייב סופית תהיה בדק שירותי עם בקשר החברה לאחריות בנוגע המומחה הכרעת .204.3.2

 מומחה  של  כהכרעה  ועניין  דבר  לכל  הזכאים  ואת  העבודה  מזמיני  את,  הנאמנים  את,  החברה

  .מלכתחילה עליהם הוסכמה כאילו הצדדים את ותחייב), ערעור זכות(ללא  כבורר ולא

העסקת המומחה  עלויותלה של המומחה ושל ביצוע עבודות הבדק, כדי להבטיח עבודה יעי .204.3.3

, אולם ימומנו בסופו של דבר בדיוק לפי ישולמו על ידי היזם בכל פרויקט שישתמש בשירות

  האפשרויות שתוארו לעיל:

היזם יהיה רשאי לגבות את הסכום שישלם בפועל  –יזם מחזיק בערבות בנקאית אם ה )1(

ידו ונועדה להבטחת שירותי -עלרבות הבנקאית המוחזקת מתוך העשירותי הבדק  בגין

בלבד (בכל מקרה הכוונה היא שיישמר העיקרון שבו נושים  באותו פרויקטהבדק 

 בפרויקט אחד אינם מסבסדים נושים של פרויקט אחר).

ל כמפורט לעישלפי בדיקת המומחה שירותי בדק מסוימים מכוסים על ידי ביטוח  ככל )2(

 מתוך הביטוח. תכוסה  עלות שירותי הבדק –
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שלפי בדיקת המומחה שירותי בדק מסוימים מכוסים על ידי אחריות של קבלני  ככל )3(

תפנה החברה דרישת ביצוע לקבלני המשנה לפי העניין. במקרה של ביצוע בפועל   -משנה  

ר בשיעוידי קבלן משנה, החברה תהיה זכאית לתשלום -של עבודות או שירותים על

 על בסיס  תחושב(העלות    משנה  קבלני  ידי  על  שבוצעו  העבודות  צועבי  עלותמוסכם מתוך  

 .וכלליות הנהלה עליות לכיסוי), "דקל מחירון"

נציין כי במקרה שאף אחת מהאפשרויות הנ"ל לא תהיה ישימה, הרי שהיזם יעמוד ממילא 

בברירת המחדל הקבועה בחוק, ולפיה היזם כמוכר דירה מספק שירותי בדק לדיירים. 

בכפוף לזכויות היזם לפי החוק ולפי ההסכם עם החברה, היזם יוכל לתבוע כל סכום   כאמור,

 מובטחת מקופת הנאמנים. -בלתיששילם על חשבונו כתביעת חוב 

 דיווח באמצעותידה, -על שנבדקו בדק שירותי על לרבעון אחת לנאמנים תודיע החברה .204.3.4

 החלטת, שנטענהההתאמה -אי מהותהדירה, /הנכס זיהויהזכאים, /הפונים זכות שיכלול

 בקשר ושולם שנדרש הסכום את גם יכלול הפירוט. החברה ידי על הטיפול ואופן, המומחה

 .שירות כל עם

כאמור, חובות העבר של החברה (לרבות תביעות חוב המבוססות על הוצאות בגין שירותי בדק שלא  .204.4

סדרו במסגרת הסדר נושים. כמו ימומנו מתוך ערבויות בנקאיות ו/או תביעות ביטוח כאמור לעיל), יו

ישארו למרות כן יקבעו במסגרת ההסדר זכויות ונכסים שלא יכללו בעסקה עם המציע (היינו שי

 העסקה אצל הנאמנים), ובכללן זכויות תביעה כלפי נושאי משרה, צדדים קשורים וצדדים שלישיים. 

 הסדר במסגרת מהעסקה ושיוחרג, הזכויות והנכסים לכספים זכאי יהיה לא הרוכשבין היתר, 

 זכות  כל;  הסגירה  במועד  הנאמניםאו  /ו  החברה  בידי  שהיו  כפי  מזומנים  ושווי  מזומנים  ובהם,  הנושים

 החברה ידי על יבוצעואו /ו שבוצעו עבודות בגין לחברה שיגיעואו /ו המגיעים תשלומיםאו /ו לתמורה

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

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

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

 השגות, לפועל הוצאה הליכיאו /ו םמשפטיי הליכים במסגרת דרישה או תביעה, טענה כל לרבות

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

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

 תביעותאו /ו ביטוח פוליסות כוחמ החברה זכויות כל; הן באשר מס והטבות זכויות למעט, העסקה

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

 ביטוחי  כלפי  ועובדיה  החברה  זכויות  וכן,  העסקה  אישור  למועד  שעד  בתקופה  שעילתן)  פתיחתה  למועד

 הוצאות כיסוי, ההפעלה הוצאות לכיסוי נוסף כמקור ישמשו אלה כל. באלה וכיוצא קופות, מנהלים

 .החברה לנושי החברה חובות ופירעון ההסדר

לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. יודגש  78העתק נוסח הצעה שהוכן על ידי הנאמנים מצורף כנספח 

ים או כי מדובר בנוסח מוצע ובשלב זה הבהירו הנאמנים כי מתעניינים רשאים להציג הצעות הכוללות תיקונ

  מו"מ על ידי הנאמנים. תוספות למתווה הנ"ל, וזאת כדי לאפשר מרחב גדול יותר להגשת הצעות וניהול

 87נספח 

במהלך התקופה, ניהלו הנאמנים משאים ומתנים עם מספר גורמים. חלקם הביעו התעניינות ולאחר מכן  .205

הוודאות -כפה על המשק ואינסוגו, וחלקם התקדמו למו"מ מתקדם יותר. אולם מגפת הקורונה, הסגר שנ
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יכים ושיחות וכן לנסיגה מהעניין בעסקה הכלכלית הרבה שנוצרו בעקבות זאת, גרמו להשהייה של הל

 מורכבת כאמור. 

 –בעיתונים גלובס וכלכליסט  2020במאי,  12-ו 11נציין כי פרסומים אחרונים בהקשר זה נעשו בימים  .206

כמו כן פנו הנאמנים מיוזמתם למספר גורמים שעשויים היו לדו"ח זה.   79פרסומים שהעתקם מצורף כנספח  

 בתנאים הנ"ל.  מניות החברהלהתעניין ברכישת 

 97נספח 

, מן המתווה דלעיל נציין, כי במהלך התקופה הוגשה לנאמנים הצעה אחת המבוססת על עקרונות שונים .207

יה, ולפיכך ניהלו ומנהלים ואשר הנאמנים סבורים שאינם עולים בשלב זה עם האינטרסים של החברה ונוש

 ההצעה, וזאת במקביל לאיתור מתעניינים נוספים. עם המציעה שיחות במטרה לקדם שינוי ושיפור של 

"לשבת על  ורוכשים פוטנציאלייםהיערכות המשק כנגד מגפת הקורונה גורמת למתעניינים למרבה הצער,  .208

כאמור למעלה, הנאמנים פועלים עה מחייבת.  , הדבר השפיע על רמת הנכונות של מתעניינים להגיש הצהגדר"

שאליה ניתן יהיה התקשרות, ויעשו בכל מקרה כל מאמץ להביא בפני בית המשפט הנכבד הצעה לאישור 

 להתייחס באופן ספציפי. 

ם, כל מתעניין רואה באופן טבעי את נושא כפי שברור משיחות עם מתעניינים ורוכשים פוטנציאלייזאת ועוד.   .209

ויי בניה כנושא טעון, מורכב ובעיקר מרתיע בהינתן חוסר הוודאות באשר להיקף העבודות הטיפול בליק

כמו כן חוסר הוודאות הנוגע לטענות  שידרשו ויכולת הגביה של התמורה בגין שירותי אחריות כאמור.

דות במספר רב של פרויקטים מעורר אצל מתעניינים חשש אפשריות של גורמים שונים ביחס לביצוע עבו

 מהצורך בהוצאות קבועות גבוהות שיידרשו לשם התייחסות למספר רב של פרויקטים במקביל.

באופן טבעי, ככל שירבו ההסדרים הספציפיים הכוללים סילוק טענות ותביעות מצד יזמים ו/או מזמיני  .210

סדר, כך יקטן ויתוחם היקף שירותי הבדק שיידרשו במסגרת ההעבודה בין היתר בכל הנוגע לשירותי בדק, 

 וכך ייקל להגיע להסדר כזה וגדלים הסיכויים לאישורו. 

בהקשר זה אין מנוס כנראה מלחדש את המגעים השונים לאחר קידום הסדרים נוספים והקטנה משמעותית  .211

כאמור, וזאת בד בבד עם ציפייה   יותר של מספר הפרויקטים ומספר היחידות העשויות להידרש לשירותי בדק

  במשק תתפוגג באופן שיאפשר חידוש מו"מ לקראת הסדר כאמור. הוודאות השוררת -איש

  

  חקירות   .י

במקביל לעבודה הרבה המבוצעת על ידי הנאמנים כמתואר לעיל, פועלים הנאמנים בהתאם לסמכויות  .212

במטרה לחקור את ענייניה של החברה, את שהוקנו להם על פי החוק ועל פי החלטות בית המשפט הנכבד 

רכת ההתחשבנויות בינה לבין חברות אחרות בקבוצה, עניינים שונים הנוגעים נסיבות קריסתה, את מע

נושאים שלחלקם  -ושאלת קיומם של נכסים או זכויות של החברה הראויים לתביעה  לפרויקט דוראד

 ות קונקרטיות אחרות במסגרת ההליך.התייחסנו בהרחבה לעיל ולחלקם במסגרת דיווחים ובקש

דלעיל, ואשר חלק ממנה הוצג במסגרת התובענה  'זה, כי הפרשה המתוארת בפרק  בהקשר זה נציין ללא הרחב .213

 ה ומשמעויותיה יוצגו בפני בית המשפט הנכבד בנפרד. הייצוגית, היא פרשה מורכבת ומסועפת שחקירת

-רה היתה הבעלים של חברההחב  2015נזכיר, כפי שפורט כבר בדו"ח הנאמנים הראשון, כי בסוף שנת    בנוסף .214

) בע"מ. להבדיל מהחברה, אשר עסקיה קירטעו כבר אז, 1997בת רווחית ביותר בשם רום גבס חיפוי וקירוי (

) אינובייט בע"מ תזרים 50.1%ציבה ורווחית, וייצרה עם החברה הבת שלה (רום גבס תוארה כחברה י
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חברה הייתה בין היתר גם בעלים של מקרקעין מזומנים בהיקף של עשרות מיליוני ₪ במשך שנים. בנוסף, ה

ושל ציוד בניה. עובדתית, במועד מינוי הנאמנים אף לא אחד מהפריטים הנ"ל נמנו עם רכוש החברה. 

מיליארד ₪, שורה ארוכה של פרויקטים מלאי טענות כרימון,  1.3-תרו תביעות חוב בהיקף של כלנאמנים נו

ללא המקרקעין, וללא הציוד. גם מציאות זו דורשת חקירה  ללא עובדים מקצועיים, ללא חברות הבת,

 מעמיקה אשר הנאמנים וצוותיהם מקדישים להם משאבים משמעותיים. 

תיק חדלות הפירעון דנן הוא תיק חריג ובלתי שגרתי בכל קנה מידה. היקף תביעות החוב כפי שניתן לראות,  .215

ים הזמינים למימוש פעוט ביותר, והכספים שהיו מיליארד ₪, היקף הנכס 1.3שהוגשו בתיק עצום ועולה על 

התקופה ,  וכפי שפירטנו לעילבקופת החברה במועד קריסתה מבוטל ביחס להיקף ההתחייבויות שלה. בנוסף,  

שבה נוצרו החובות הנתבעים במסגרת הליכי חדלות הפירעון היא תקופה ממושכת וחריגה ביותר, ובמהלכה 

יותר בחברה, אלא גם השליטה בחברה עברה ידיים בעסקה אשר טיבה לא רק התחלפו נושאי משרה רבים ב

 טרם הובהר עד היום.

בניה שקרסו, וגם כאלה שהותירו אחריהן  כפי שכבר ציינו במקום אחר, בית המשפט הנכבד ראה חברות .216

חובות כבדים. אולם נאמר בלשון המעטה, כי חברה שבחדלות הפירעון שלה מוגשות תביעות חוב במאות 

היא חריגה ביותר, שלא לומר  -יונים שמקורם בפעילות ותקלות מלפני שנים רבות שלכאורה "טופלו" מיל

לוף השנים ותחלופה של בעלי מניות ונושאי משרה. הרי דורשת חקירה מעמיקה, למרות הקושי הנובע מח

עברו כספים, למה   עסקינן במאות מיליוני ₪ שנטען שעברו ו/או שולמו ו/או הועמדו, אולם לא ברור כלל לאן

  שימשו ולכיס של מי הגיעו.

נזכיר שחלק ניכר מהפרויקטים שבהם התקשרה החברה היו בהיקפים של מאות מיליוני ₪. אם החברה  .217

ידי רבים, כיצד המשיכה "לזכות" בפרויקטים שהסבו לה, לפי -יתה חברה כה כושלת כנטען בדיעבד עלה

 שאין מקור לכסותן?  הטענות בדיעבד, הפסדים והתחייבויות נוספות

חריגּות האירוע ומורכבותו נגזרות לא רק ממחיקת ההון בסכום של לפחות חצי מיליארד ₪ ממאזן החברה,  .218

ב של הגורמים המעורבים והקשורים, אלא גם (ואולי בעיקר) מכך שנטען שלאחר ולא רק ממספרם הר

יקף של מאות מיליוני ₪... ובכל זאת ידי גזית גלוב בה-שבוצעה המחיקה בוצעו הזרמות של הון לחברה על

  מיליארד ₪!  1.3החברה הגיעה עד הלום כשהיא נושאת תביעות חוב (ולא מאת גזית גלוב) בהיקף של 

רגישות החקירות בנושאים השונים, הנאמנים יעדיפו שלא להרחיב יתר על המידה בנושא החקירות  בהינתן .219

ותר כמצוות בית המשפט הנכבד, הגם שהחלק השני של ויסתפקו בעדכון כי מוקדש לעניין זה זמן רב בי

 טרם הוכרע וממתין להחלטה.   85עתירת הנאמנים בגדרי בקשה 

  

  סיכום  . יא

 פעילות הנאמנים במסגרת תיק זהלעיקר דו"ח זה נועד להציג בפני בית המשפט הנכבד תמונת מצב בנוגע  .220

כדי למצות כמובן  ואין בו    ,יקרי הדבריםבאופן טבעי הדו"ח סוקר את ע  .בתקופה שחלפה מאז הדו"ח הקודם

 את מכלול הפעילות והנושאים שבהם עסקו הנאמנים. 

שה מורכבת ביותר, והנאמנים זמינים ופועלים בחזיתות השונות והרבות כפי שניתן לראות, מדובר בפר .221

כי הגם  יודגש, מסביב לשעון, ותוך ניהולם במקביל של הליכים ונושאים רבים ביותר.מד יום ובמסגרתה 

שפעולות הנאמנים לגיבוש הסדרים פרטניים טרם מוצו, בית המשפט הנכבד יכול להיווכח, כי פעולות 

עד כה פירות מוצלחים ביותר עבור נושי החברה, הן בהפחתה מוסכמת של סכומי חוב ניכרים,   הנאמנים הניבו
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החברה ונושיה, והן בהגדלה של הן בהתמודדות עם תביעות וטענות צדדים שלישיים, הן בעמידה על זכויות 

ת כלל מאסת הנכסים לטובת כלל הנושים. לשם קידום הפעולות והשלמתן דרוש זמן נוסף, אשר ישרת א

  ידי המחוקק.-הנושים ואת מטרות הליכי חדלות הפירעון כפי שהוגדרו על

מנים לקדם בית המשפט הנכבד יתבקש אפוא להאריך את הצווים הקיימים לתקופה נוספת, ולאפשר לנא .222

את המשימות הרבות שהטיפול בהן נמצא בעיצומו לטובת החברה וכלל נושיה. קידום הפעולות ומיצוין 

דבר שנראה בתחילת ההליך   –הצעה להסדר בין החברה לנושיה באופן יעיל ובעל סיכוי הצלחה  יאפשר הגשת  

 . כקשה להשגה ודומה כי מנקודת מבט דהיום בעל סבירות גדולה להצליח

 

  

 

_________________                        _________________  

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

  נאמנים 

  מ"בע בניה דורי. של א

  )בחדלות פירעון(
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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




