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  17156-10-19חדל"ת                 בבית המשפט המחוזי

  74בקשה מס'                  יפו -אביב-בתל

  בפני  כב' השופטת               

  עבודי-איריס לושי 

  

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

        

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

  

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

  

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

  ארז דויד ואח' עו"ד ע"י ב"כ 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

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

  03-7766996; פקס: 03-7766999טל: 

 info@oshapira.comדוא"ל: 

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

  ממשרד עוה"ד אגמון ושות'

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

  03-6078666: פקס; 03-6078607: טל'

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

                       

  

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

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

  אביבא, תל 2מרח' השלושה 

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

  

  דו"ח עדכון מטעם הנאמנים
  ) מ "בע) 2006( אחזקות  אדלטק בעניין ההליכים משפטיים נגד  (

מתכבדים הנאמנים לעדכן את בית המשפט הנכבד  30.3.20בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

, )"אדלטק" (להלן: ) בע"מ2006אדלטק אחזקות ( לביןהחברה  ביןבדבר מצב ההליכים המשפטיים 

  כדלקמן:
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 יולי בחודש בישראל והתאגדההוקמה  , 512660341החברה, א. דורי בניה בע"מ (בהליך חדלות פירעון) ח.פ.   . 1

זרוע הביצועית כדי לשמש ה ")דורי קבוצת(להלן: "בע"מ קבוצת א. דורי האם שלה, -ידי החברה-על 1998

 . המובילות בישראלואחת מחברות הבניה הגדולות ל הותיקה, והפכה במשך השנים של קבוצת דורי

חשמל, על   תחנת כוח פרטית לייצור, וזאת לצורך הקמה ותפעול של  דוראד אנרגיה בע"מנוסדה    2002בשנת   . 2

 ").הפרויקט" או "חותחנת הכ"-" ודוראד(להלן בהתאמה: " דרך של שימוש בגז טבעי

 היו בשעתו כדלקמן:  בעלי המניות של דוראד . 3

  ;")זורלו(להלן: " Zorlu Eneji Elektrik Uretim A.Sחברת  . 3.1

   ;")אדלקום(להלן: " מקבוצת חב' אדלסבורג אדלקום בע"מ, . 3.2

  ;")דורי אנרגיה(להלן: "מקבוצת דורי  דורי תשתיות אנרגיה בע"מא.  . 3.3

  ;")שתא"אאשקלון (להלן: " -שירותי תשתיות אילת  . 3.4

מההון  50%בהיקף של  ")דורי קבוצהקבוצת א. דורי בע"מ (להלן: " ובעלות המניות של דורי אנרגיה הי . 4

 צד שלישי אשר מחזיק ביתרת ההון המונפק. המונפק, ו

חזיקה ה אשר בינתיים שינתה את שמה לקבוצת לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, כמפורט להלן,, דורי קבוצה . 5

 ), כך:דורי בנייההחברה (מהון המניות של  100%-ב(ומחזיקה עד היום)  2016 -החל מ

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                      

  

  

  

                                                                             

  

  

קבוצת עמוס לוזון יזמות  
  ואנרגיה בע"מ 

 קבוצת א. דורי בע"מ): (לשעבר

Zorlu enerji elektrik 
Uretim 

אנרגיה  א. דורי   אדלקום בע"מ 
 בע"מ 

שירותי תשתיות  
אילת אשקלון בע"מ  

 דוראד אנרגיה בע"מ 

  " דוראד "

 בע"מ בניה  א. דורי  
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, או סמוך לכך, התנהל משא ומתן בין דוראד לזורלו אשר עניינו מינויה של זורלו כקבלן הראשי 2008בשנת  . 6

  לצורך ביצוע עבודות ההקמה של תחנת הכח. 

 החברהבמסגרתו תשמש , , לעניין התקשרותן בהסכםלחברהדין ודברים בין זורלו גם התנהל  ,במקביל . 7

  בפרויקט.  האזרחיות קבלניותהודות עבהביצוע  צורךכקבלן משנה של זורלו ל

מסמך אשר כותרתו "דמי ייזום", ובמסגרתו נקבע, בין  החברה ואדלטקנחתם על ידי  24.11.2008ביום  . 8

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

 מזורלו, תחת התנאים הנקובים באותו מסמך. 

 ייזוםהסכם המסמך זה יכונה להלן: "לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  1ק המסמך מצורף כנספח העת

  ".המקורי

  1נספח 

, ועוד בטרם נחתם הסכם בין דוראד לזורלו, הופסק המשא ומתן, ככל הנראה עקב המשבר 2010בשנת  . 9

  טורקיה ("אירועי המרמרה").  -ביחסי ישראל 

התקשרות עם קבלן הקמה חלופי, לרבות חברה אמריקאית   אפשרותדוארד  בחנה  נוכח מצב הדברים החדש,   .10

"), 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  אדלטק והחברה, נחתם על ידי 19.7.2010ביום  .11

תנאים הנקובים בהתאם ל, WG-מכל תשלום שיתקבל מ 5%בהיקף של  החברה לאדלטקדמי ייזום על ידי 

  .באותו מסמך

 ייזוםהסכם המסמך זה יכונה להלן: "לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  2העתק המסמך מצורף כנספח 

  ".העדכני

  2 נספח

לבין דורי קבוצה לפיו תשמש דורי קבוצה כקבלן משנה  WGנחתם מזכר הבנות בין  2010בחודש אוקטובר  .12

 בהסכם ההקמה.  WGלביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בתחנת הכוח בכפוף להתקשרותה של  WGשל 

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  3העתק מזכר ההבנות הנ"ל מצורף כנספח 

  3נספח 

תשמש   WGהסכם למתן שירותי הקמה, במסגרתו נקבע כי    WG, נחתם בין דוראד לבין  2010בחודש נובמבר   .13

  הראשי.  ןכקבל

אשר   WGחברת בת של    –")  GTS(להלן: "  .GTS Power Solutions Ltd-ל  דורי קבוצהנחתם בין    24.2.2011ביום   .14

הוקמה לשם ביצוע העבודות בפרויקט, הסכם לביצוע עבודות ההנדסה האזרחיות בפרויקט, על ידי דורי 

$ (שישים ושניים מיליון  62,000,000. התמורה בהסכם הועמדה על סך של GTSשל  כקבלן משנה ,קבוצה

כי דורי קבוצה תוכל   GTS) הסכימה  IIIלפרק    11בהסכם הקבלן (ס'    .")הסכם הקבלן" (להלן:  דולר ארה"ב)

 לבצע את העבודות באמצעות החברה, כקבלן משנה.

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  4העתק הסכם הקבלן מצורף כנספח 

  4נספח 
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 החברה לקחה על עצמה, במסגרתו  החברה, נחתם הסכם קבלנות משנה בין דורי קבוצה לבין  8.9.2011ביום   .15

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

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

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

 -שנקבע בהסכם הקבלן ש, היינו עשרה מיליון דולר פחות מהתמורה (חמישים ושניים מיליון דולר ארה"ב)

GTS   המשנההסכם קבלנות " (להלן: , עבור אותה עבודהלדורי קבוצהתשלם(". 

  לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.  5העתק הסכם קבלנות המשנה מצורף כנספח 

  5נספח 

 ונמשכו מספר שנים.  2011עבודות ההקמה של תחנת הכוח החלו עוד בשנת  .16

 WG") דו"ח הנאמניםלהלן: " – 67(בקשה  5.12.2019מיום  1כפי שדיווחו הנאמנים בפרק ד' של דו"ח מס'  .17

מיליון דולר  55בסך של  WGהגישו החברה וקבוצת דורי תביעה נגד  2013בשנת הסתכסכו, ו ויתר הצדדים

החברות מאתר של  , וסילוק ידן  בקשר לשירותי ביצוע והנדסה אזרחית שביצעו במסגרת פרויקט תחנת הכוח

 מוצדק ונעשה שלא כדין.-בלתיהיה שלטענתן הפרויקט 

 ייצור  רישיון  עם,  מכן  לאחר  כחודש  לפעול  החלה  והיא,  2014  באפריל  הסתיימה  תחנת הכח  בינתיים, הקמת .18

  .שנה 20 של לתקופה ואספקה

. ע  לחברת  בדורי קבוצה  השליטה  את  גלוב  גזית  מכרה,  הנ"ל  בעיצומם של הליכים המשפטיים,  2016בינואר   .19

 לקבוצת דורי קבוצה של שמה שונה העסקה לאחר"). נכסים לוזון"מ (להלן: "בע והשקעות נכסים לוזון

 "). לוזון קבוצת" "מ (להלן:בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס

על סך של  החברהנגד לכב' בית המשפט המחוזי (מחוז מרכז) תביעה כספית אדלטק הגישה  2016ביולי  .20

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

) בע"מ נ' א. 2006אדלטק אחזקות ( 46859-07-16ת"א (מחוזי מרכז) תביעה זו,  לעיל. 1-3החברה, נספח 

 .היתה הנושא של הבקשה שבכותרת ")האחרת התביעה"מ (להלן: "דורי בניה בע

כפי שהנאמנים הסבירו בתגובות שהוגשו בהליכים השונים בתיק זה, קיימים נושאים רבים המצריכים  .21

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

, ידוע שקיימות ביניהם מחלוקות נוספות, בחלק ממניות דוראד ותעדין מחזיק )באמצעות דורי אנרגיה(

ברור שהעניין שהנאמנים אינם חלק מהם ואינם מכירים את פרטיהם. היינו  בוררות  ואלה מתבררות בהליכי  

. ים)יהנ"ל הוא רק חלק ממערכה משפטית המתנהלת בקשר לפרויקט, שאינה חשופה בפני הנאמנים (בינת

טרם נענו, וזאת למרות שאלה הותרו  –נאמנים לקבל העתקים של כתבי הטענות של הצדדים שם בקשות ה

 והוזכרו בדבר סמכויות החקירה של הנאמנים לפי החוק ולפי החלטות בית המשפט הנכבד.

אגב, אחת מטענות החברה בתביעה האחרת היתה שהתביעה הזו היתה חלק ממערכה בין קבוצת לוזון לבין 

  ניין שהנאמנים טרם גיבשו לגביו דעה ונחקר בפני עצמו. ע –אדלטק 

לונדון, נמשכו שנים ארוכות והתנהלו ב WGההליכים המשפטיים בין החברה וקבוצת דורי לבין  -כך או כך  .22

דווח כי המועד למתן פסק הבוררות  2017מיליון ₪. בחודש יולי  20-כם הגיעה לעלות ניהולש נטען כאשר

מיליון   67-, אלא שלמרות הסתמכות החברה בספרים על קבלת כספים בהיקף של כ2018נקבע לחודש ינואר  
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. פסק הבוררות 2018  ביוני  27ביום  ₪ כתוצאה מההליך, מתן פסק הבוררות נדחה, ופסק בוררות חלקי ניתן  

 . 2018ק בנובמבר המלא ניתן ר

מה בדיוק שולם ולמי, דורש עדין חקירה ודרישה  –המשמעות הכספית של ההליכים המשפטיים הנ"ל 

 רצינית, ולמרות שהנאמנים בודקים וחוקרים את העניין, חקירה זו טרם מוצתה. 

על  בהקשר זה נפנה את תשומת לב בית המשפט הנכבד לפרק ד' לדו"ח הנאמנים הנ"ל. כדי שלא לחזור .23

הדברים נזכיר רק את השורה התחתונה שלפיה לא ברור עד היום איזה סכום קיבלה החברה מתוך הסכם 

 חשבנויות אחרות עם צדדים אחרים).הביצוע הנ"ל (להבדיל מתשלומים בדרך של קיזוזים, ניכויים או הת

שאלה גדולה ביותר (בהנחה שהיה בסיס עלתה מיותר לציין, כי בין עשרות השאלות העולות מסיפור זה  .24

מה היה ההיגיון הכלכלי בהטלת "דמי הייזום"  –הייזום הנ"ל)  מימסחרי אמיתי וסביר להתקשרות בהסכ

דמי יזום, ההיגיון היה על מישהו לשלם ובהנחה שעל החברה, כאשר הסכם הקבלן נחתם עם דורי קבוצה, 

 ., שהרי היא זו שחתמה על הסכם הקבלן ולא החברהאומר שהיתה זו דורי קבוצה שתישא בתשלומים

חשוב לציין, כי התמיהה המצריכה הסבר מתחזקת עוד יותר למקרא הסכם קבלנות המשנה שנחתם בין 

  , שבו נכתב כך:בו 5.4ובמיוחד סעיף לעיל,  5נספח , 8.9.2011דורי קבוצה לבין החברה ביום 

"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 עם הצד השלישי. מוסכם במפורש בין הצדדים כי במידה ותהיינה לקבלן 

בקשר לפרויקט ו/או חוזה זה עלויות עדיפות של ע.ש, א.ה)  –(החברה המשנה 

יהא אחראי לתשלום ע.ש, א.ה)  –(קבוצת דורי תשלומים לצד השלישי הנ"ל, הקבלן 

עלויות אלו על חשבונו באם וככל שתהיינה וזאת עד לסכום שלא יעלה במצטבר על 

3,100,000 US$ את  בתוספת מע"מ. הקבלן וקבלן המשנה ישתפו פעולה בניסיון לייתר

העלויות העקיפות כאמור, ובכל מקרה קבלן המשנה לא ישלמם ללא קבלת אישור 

בגין ו/או בקשר לעלויות  הקבלן מראש ובכתב. עוד מוסכם כי כל תביעה ו/או דרישה

העקיפות הנ"ל שתופנה לקבלן המשנה תטופל בלעדית על חשבון ובאחריות הקבלן 

ו/או נזק שיהיו לו (באם וככל שיהיו) צה את קבלן המשנה על כל הוצאה  פאשר ישפה וי

בגין ו/או בקשר לתביעה ו/או דרישה כאמור, וזאת כאמור עד לסכום שלא יעלה 

  בתוספת מע"מ."   $US 3,100,000במצטבר על 

, עובר למועד שבו חתמה החברה על הסכם קבלנות המשנה שבו היא לוקחת על עצמה 2011היינו, כבר בשנת   .25

האם שלה כאמור שם, היה ברור לצדדים שם שקיימת -עבור החברהבפרויקט במקום ועבודות את הלבצע 

דורי קבוצה התחייבה לקחת על עצמה לשלם את דמי הייזום אם ודרישה של אדלטק לתשלום דמי הייזום, 

. לנאמנים טרם דבר שלא עשתה – מיליון דולר בצירוף מע"מ 3.1יקבע שיש לשלמם עד סכום התקרה של 

האמור, אולם חישוב פשוט מעורר לפחות השערה סבירה שהסכום כיצד נקבע הסכום    "רשמי"  נמסר הסבר

מיליון דולר הוא בפשטות מכפלה של סכום התמורה החוזית שנקבעה בהסכם הקבלן שעליו חתמה  3.1של 

 .5%כפול מיליון דולר)  WG )62קבוצה עם -דורי

סדירה את תשלום דמי היזום הנ"ל לאדלטק, וזו כאמור לעיל, דורי קבוצה לא שילמה ולא המכל מקום, 

  . נגד החברה את התביעה האחרת 2016הגישה בשנת 
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"מ (להלן: ע) ב92( טלציהאינס מערכות קורמן .ב.י הגישה קבלנית משנה של החברה, חברת 25.9.19 ביום .26

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

 ")הפירוק בקשתלהלן: " – 60447-09-19חדל"ת 

זמניים ובין היתר  לסעדיםהגישה החברה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, הכוללת עתירה  10.10.19 ביום .27

 הנכבד המשפט בית"). הליכים להקפאת הבקשה" הקפאת הליכים לצורך הצעת הסדר לנושים (להלן:

 .בבקשה דיון לקיום עד זמנים סעדים של שורה העניק

בית משפט הנכבד על הארכת תוקפם של הסעדים  27.10.19 ביוםלאחר דיון במעמד כל הצדדים, הורה  .28

לרבות סעד של  , קבע סעדים זמניים נוספים כמפורט בהחלטה,10.10.19הזמניים שנקבעו בהחלטה מיום 

 כנאמנים זמניים לחברה.  ,מינה את הח"מ, עוה"ד עופר שפירא ואיתי הסכן ו הקפאת הליכים,

על מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה, מתן צו  הורה בית המשפט הנכבד 8.12.2019ביום  .29

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

, ובכלל זאת צו להקפאת שונות הנוגעות לסמכויות הנאמנים ופעולות הנדרשות מאת צדדים שלישיים

 .הליכים נגד החברה

ח לבית המשפט הנכבד בשעתו, התביעה האחרת התנהלה במשך מספר שנים בפני כב' בית המשפט כפי שדוו .30

המחוזי (מחוז מרכז), הוצגו בה ראיות וטיעונים רבים, שני הצדדים סיכמו את טענותיהם, ונכון למועד 

 , מועד מינוי הנאמנים, המתינו הצדדים למתן פסק דין בתביעה האחרת.27.10.19

בית המשפט העליון כב' הגישה אדלטק בקשת רשות ערעור ל צו הפתיחה בהליכיםבעקבות ו 18.12.19ביום  .31

הגישו הנאמנים  24.12.19. ביום )7818/19רע"א ( בתביעה האחרת בדבר המשך ניהול ההליכים המשפטיים

עור וכן לאחר עיון בתשובת הנאמנים לבקשת רשות הער 25.12.2019 ביוםתגובתם לבקשת רשות הערעור. 

בית כב' . צו פתיחת ההליכיםנוכח  וזאת, בקשת אדלטקבעמדת הממונה, דחה בית המשפט העליון את 

לאשר המשכו של הליך משפטי,  רשאיחדלות פירעון  שלבית המשפט כב' כי קבע בין היתר, המשפט העליון 

 ."מטעמים מיוחדים שיירשמו", ובקשה לאשר המשך ניהול ההליך נגד החברה אכן הוגשה

במסגרת בקשתה שבכותרת עתרה התובעת לאפשר לה להמשיך את ניהול התביעה האחרת והנאמנים 

 התנגדו לכך מהטעמים שפורטו בתגובה. 

לאחר שנבחנו טענות הצדדים כי  ,קבע בית המשפט הנכבד ,30.3.2020ביום לאחר סבב תגובות ותשובות,  .32

הועלו על ידם אשר יבוצעו בטרם תינתן הכרעה עלה כי יש לאפשר לנאמנים למצות חקירות בנוגע לתהיות ש

יום למיצוי הליכי  100סופית בבקשה דנן ולצורך כך ובהתחשב במצב החירום ניתנה לנאמנים ארכה בת 

הודעת הנאמנים ביחס להליכי החקירה ועמדתם  שתוגחקירה בעניין, כאשר בתום פרק הזמן האמור 

 המתאימה מטעם הנאמנים.המשלימה, ולאחר מכן תוגש העמדה 

  לדו"ח זה לנוחיות בית המשפט הנכבד. 6מצורף כנספח  30.3.2020העתק ההחלטה מיום 

  6נספח 

צדדים למסמכים וביצוע חקירות ובדיקות וכן נשלחו זימונים לחקירות המשיכו באיתור ובדיקת  הנאמנים .33

במסגרת חקירותיהם, בחנו הנאמנים לעומקם את כתבי הטענות בתביעה האחרת, תצהירי  רלוונטיים.

העדות הראשית והמסמכים שהוגשו כראיות (האוחזים מאות רבות של עמודים), פרוטוקולי דיוני החקירות 
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ין מסמכים רבים נוספים הנוגעים למחלוקות בונבחנו על ידם וסיכומי הצדדים. כן התקבלו בידי הנאמנים 

 הצדדים ולפרשת דוראד באופן רחב.

 24.5.20ביום  ,בית משפט נכבד זהה אחרת על ידי ובטרם ניתנה החלטאלא שלמרות צו עיכוב ההליכים,  .34

הלית  (כב' בית משפט המחוזי מרכז, כב' השופטת התקבלה אצל הנאמנים הודעה שהערכאה הדיונית

 בתביעה האחרת.  סק דיןנתן פ) סילש

  לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 7מצורף כנספח תביעה האחרת בהעתק פסק הדין 

 7נספח 

, ולמרות שפסק צו עיכוב ההליכים חרףהפתעת הנאמנים ממתן פסק הדין  שלמרות, רלהיאמניתנת האמת  .35

פסק הדין עצמו מספק תשובות, ולמעשה קביעות משפטיות, בנושאים שונים  -הדין קיבל את רוב התביעה 

 עם המסמכים והנתונים שאליהם הגיעוגם שעמדו בסימן שאלה, והנראים בדיעבד לנאמנים כמתיישבים 

  .ונזכרו גם בתגובת הנאמנים לבקשה שבכותרת

עובדתיות שניתנו לאחר שמיעת עדים ובחינת עסקינן בפסק דין ארוך, מנומק ומפורט, המבוסס על קביעות  .36

אין מקום ראיות רבות. לאחר בחינת הדברים ומשמעותם עבור החברה, סברו הנאמנים ועודם סבורים ש

לא יהיה בכך כדי   –לערעור על פסק הדין. יתירה מזו. הנאמנים סברו שאם יוגש ערעור על פסק דין מסוג זה  

ידי הערכאה -ם עובדתיים בסיסיים שנבדקו באריכות ונקבעו עללהועיל. ערכאת הערעור לא תשנה ממצאי

 הדיונית לאחר שמיעת עדים ובחינת ראיות רבות.  

ידי הנאמנים), כי במהלך בירור התביעה האחרת ניתנה -ידי אדלטק ונבדק על-יצוין (כפי שנטען בשעתו על .37

די קבוצת לוזון עד סכום של י-לאדלטק התחייבות מאת קבוצת לוזון בנושא תשלום הסכומים שיפסקו על

 מיליון דולר + מע"מ.  3.1

לדו"ח זה  9-ו  8בתביעה האחרת מצורפים כנספחים   העתק התחייבות קבוצת לוזון ופרוטוקול בית המשפט

  ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

 9-ו 8נספחים 

מיותר לציין, כי ההתחייבות הנ"ל של קבוצת לוזון עולה בקנה אחד ממילא עם ההתחייבות שלה לפי סעיף 

 דלעיל.   5להסכם קבלן המשנה, נספח  5.4

הנאמנים במסגרת תגובתם בתיק דנן באשר לזהות הגורם שנדרש לשלם את דמי באשר לתהיות שהעלו  .38

, מעניין גם לראות את הכרעת כב' בית WGבלן עם היזום לעומת התאגיד שהתקשר פורמלית בהסכם הק

פניהם כבעלי משמעות רבה גם לתיק חדלות -לפסק הדין, אשר נראים על 112ועד  92סעיפים המשפט ב

 הפירעון דנא. 

  -לפסק הדין, שלפיו 94כך לדוגמא פסיקת כב' בית המשפט בסעיף 

 . WGעם "אכן, כטענת הנתבעת, דורי קבוצה היא זו אשר התקשרה בהסכם 

ואולם, בעובדה זו, אין בה כדי לשנות את התמונה העובדתית אליה נחשפתי ואשר על 

פיה היה ברור לכל המעורבים, מלכתחילה, כי כלל העבודות הקבלניות נשוא ההסכם 

יבוצעו על ידי הנתבעת.  היו אלו מנהלי הנתבעת ונציגים  WG-בין דורי קבוצה ל
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מחברות שונות בקבוצת א. דורי אשר בחרו את זהות החברה הפרטנית מתוך הקבוצה 

כגורם ביניים בלבד, העבודות לא בוצעו על ידי דורי קבוצה (אלא   WGאשר תתקשר עם  

תיווך לצורך אותה /על ידי הנתבעת), והייתה זו התובעת אשר נתנה את שירות הייזום

  התקשרות."

  לפסק הדין): 95ובסמוך (סעיף 

על ידי הנתבעת נלמדה ממספר בפועל כוונת ומטרת הצדדים באשר לביצוע העבודות "

  "לא מבוטל של מסמכים ועדויות, כפי שיפורט להלן;

  :שם 100או בסעיף 

"מצאתי כי ההחלטה בדבר הגדרת זהותה של החברה הפרטנית, מתוך החברות 

, נעשתה על ידי בעלי WGהשונות בקבוצת דורי, אשר תתקשר בסופו של יום עם 

 התפקידים 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. 

פרשת פרויקט דוראד אינה סגורה מבחינת תיק חדלות הפירעון, ויש עניינים רבים נוספים הנמצאים  .39

בית המשפט וההכרעות העובדתיות שאליהן הגיע כב' להחומר שהוגש  אולם  בחקירה ועדין מצריכים בירור.  

הדברים, וזאת, שוב מבלי לקבוע מסמרות בכל עניין הנוגע לתיק בירור המשפט עשויות אף להקל על בית 

 חדלות הפירעון. 

יצוין, כי במסגרת תכתובת של הנאמנים עם עוה"ד שייצגו את החברה בתביעה האחרת (משרד גורניצקי  .40

ושות') העלו האחרונים לבקשת הנאמנים "מספר רכיבים בפסק הדין שניתן לערער עליהם". הנאמנים לא 

כי מדובר בעניינים אשר הנאמנים סבורים שאין בצורה זהירה  את התכתובת שהינה חסויה. אך יציינו  יצרפו  

לקבלת ערעור עליהם. בנוסף, ובכל הכבוד, קביעות עובדתיות מסוימות של כב' בית המשפט  סבירסיכוי 

בורים שיש מקום בפסק הדין אולי אינן נוחות לקבוצת לוזון, אולם קביעות אלה אינן קביעות שהנאמנים ס

לערער עליהן, במיוחד כאשר מדובר בקביעות המבוססות על מסכת ראיות ארוכה ושמיעת עדים כמפורט 

  בסיכומי הצדדים בתביעה האחרת ובפסק הדין.

נאמר את הדברים בצורה ברורה: חלק מהקביעות העובדתיות בפסק הדין מעוררות קושי (ודורשות 

ת לוזון והסכומים שקיבלה במסגרת הפרויקט, אבל לחברה אין כל הסברים) בהקשר של עמדתה של קבוצ

 אינטרס לערער עליהן. 

עוד נביא לידיעת בית המשפט הנכבד, כי בשבוע האחרון (היינו ערב המועד האחרון להגשת ערעור) קיבלו  .41

 וזאת לטענתו לאחר הנאמנים מכתב מאת ב"כ קבוצת לוזון שביקשה לכוון את הנאמנים להגשת ערעור,

הובהר לב"כ קבוצת לוזון כי שיחה של קבוצת לוזון עם ב"כ החברה (כך!). תכתובת זו נמשכה גם לאחר ש

לנאמנים שיקול דעת ואינם סבורים שיש מקום לערעור. מטעמים שניתן להבינם לאחר קריאת פסק הדין, 

רד גורניצקי) בגין ב"כ קבוצת לוזון הציע כי מרשתו תישא בהוצאות ניהול הערעור ושכ"ט ב"כ החברה (מש

להסכם קבלן המשנה). הנאמנים הודיעו  5.4הגשת ערעור (דבר המופיע ממילא בצורה מפורשת בסעיף 

 שאינם רואים מקום להגשת ערעור. 
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ולמרות שניתנה לה הזדמנות נציין, כי למרות הסגנון התוקפני ביותר של התכתובת עם ב"כ קבוצת לוזון, 

גה כל שיקול ענייני שיצדיק שינוי עמדת הנאמנים. בנוסף, שאלת הנאמנים קבוצת לוזון לא הצילעשות כן, 

קבוצת   נענתה בשלילה, ואף בהצהרה, כי  –  קבוצת לוזון תישא גם בהוצאות שיפסקו לטובת הצד שכנגד  האם

  לוזון אינה רואה עצמה מחויבת לשלם את סכום פסה"ד. 

(בהינתן שנושא התכתובת הוא הליכים משפטיים מול צדדים שלישיים, ובהינתן שיקול דעת הנאמנים,  

הנאמנים נמנעים מלצרף את התכתובת לדו"ח הפומבי. אולם יוכלו לצרף את התכתובת כנספח חסוי לעיון 

 יראה זאת לנכון).בית המשפט הנכבד אם 

הפרדה תאגידית הפנות שוב ושוב ליושם אל לב, כי במסגרת ניהול התביעה האחרת הקפידה קבוצת לוזון ל .42

בינה לבין החברה, והטיעון בנושא ההבחנה בין החברות היה אחד מהטיעונים של החברה בבית המשפט 

כי אם היינו עוסקים בקבלן  ולצפות,זאת למרות שניתן היה להניח של פסק הדין).  5(ראה סעיף ו' בעמוד 

משנה "רגיל", שנתבע על סכום עתק כזה, הרי שקבלן משנה "רגיל" היה מגיש מייד הודעת צד ג' נגד קבוצת 

במקרה דנן לא הוגשה הודעת   להסכם קבלן המשנה, המצוטט לעיל.  5.4לוזון, בין היתר נוכח הוראות סעיף  

טכנית, לקבוצת לוזון, להתכחש בדיעבד ו/או להעלות תנאים מה שלכאורה מאפשר, ולו ברמה ה –צד ג' 

 להתחייבותה המפורשת בהסכם קבלן המשנה, והדברים ברורים.

פי דרישת אדלטק ניתנה התחייבות ישירה של קבוצת לוזון כלפי אדלטק לשלם -עלעם זאת, כאמור, 

 מע"מ.מיליון דולר בצירוף  3.1לאדלטק את הסכום שיפסק עד תקרה של 

₪ שהוא גם סכום תביעת החוב של אדלטק במסגרת  15,250,000כתב התביעה בתביעה האחרת עמד על  .43

תיק חדלות הפירעון דנן. בפסק הדין קבע בית המשפט הנכבד כי חוב החברה לאדלטק הינו בסך של 

ל ₪, בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית "החל מחמישה ימים לאחר קבלת כ 12,006,430

(יושם אל לב שחלק מהסכומים  תשלום מתוך הסכום הנקוב בידי הנתבעת, ועד ליום התשלום בפועל"

בנוסף חייב בית המשפט את החברה בהוצאות ששולמו לחברה במסגרת הפרויקט שולמו לפני שנים רבות). 

 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין.  420,000התובעת בסכום של 

בית המשפט הנכבד את החברה בתשלום יתרת סכום התביעה, כמופיע גם בתביעת דין, לא חייב בפסק ה

לכאורה נותרה עוד עילת תביעה ₪ בערכי קרן).    15,250,000החוב של אדלטק בתיק חדלות הפירעון (כאמור  

  שטרם מוצתה, ואשר בית המשפט הנכבד התייחס אליה בשלהי פסק הדין.

כלפי הנאמנים, כי במקרה שלא אדלטק הסכימה והתחייבה הבנות בנושא זה, -איכדי למנוע כל תקלות או 

דולר  3,100,000-סך שווה ערך בש"ח לעמידה על תוסכום תביעת החוב  את תיפחתתקן ויוגש ערעור היא ת

כאמור לעיל. היינו,  הפי התחייבות-גבה מקבוצת לוזון עלת דלטקבהפחתת הסכומים שא+ מע"מ ארה"ב 

פי הסכם קבלן המשנה, הרי שתביעת קבוצת לוזון תעמוד בהתחייבותה ותשלם את הסכום שהתחייבה לאם  

   .0-החוב של אדלטק בתיק זה תופחת ל

הסתיים, וניתן לסגור   –סיכום הדברים דלעיל הוא שנושא התביעה האחרת, כמו גם נושא הבקשה שבכותרת   .44

לעיל, והנאמנים יתייחסו לתביעת החוב בבוא  אדלטק תתקן את תביעת החוב בהתאם לאמוראת הבקשה. 

 העת.
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חקירות אשר  –כמפורט לעיל, כמובן שסגירת הבקשה אינה גורעת מהמשך חקירות הנאמנים גם בנושא זה   . 45

 ממצאיהן יוצגו בפני בית המשפט הנכבד בנפרד. 

  

 

  

                        __________________________________  

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

  נאמנים 

  מ"בע בניה דורי. של א

  )בחדלות פירעון(
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 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

  

 בע"מבע"מ נ' א. דורי בניה  2006אדלטק אחזקות   46859-07-16 ת"א
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 37מתוך  1

 הלית סילש  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 תובעת

 
 בע"מ 2006אדלטק אחזקות  

 על ידי ב"כ עוה"ד ברקמן וקסלר בלום ושות'
 

 נגד
 
 

 נתבעת
 

 א. דורי בניה בע"מ
 על ידי ב"כ ערוך הדין גורניצקי ושות' 

 
 

 פסק דין
 

 1וזאת , ₪ 15,250,000בהיקף של שכר ותה של התובעת לקבל מהנתבעת הליך זה עניינו שאלת זכא

 2חברת בתחנת הכוח של לביצוע עבודות קבלניות קבלן משנה בהסכם הנתבעת  ה שלהתקשרותכנגד 

 3 . התחייבות חוזיתמכוחה של דוראד אנרגיה בע"מ, ו

 4 
 5 עובדתי.  רקע

 6 
 7 
 8, נמנית על ( "התובעתו/או " "אדלטק)להלן: " ( בע"מ2006אחזקות )אדלטק  התובעת .1

 9 . בבעלות או בשליטת משפחת אדלסבורגקבוצת חברות 

 10 

 11(, נמנית על קבוצת הנתבעת"ו/או " ""דורי בנייה)להלן:  א. דורי בנייה בע"מ הנתבעת .2

 12 א. דורי. קבוצת  -, לשעבר עמוס לוזון חברות

 13 

 14הקמה ותפעול של תחנת כוח פרטית וזאת לצורך , בע"מדוראד אנרגיה נוסדה  2002בשנת  .3

 15" חותחנת הכ" -" ודוראד)להלן בהתאמה: " , על דרך של שימוש בגז טבעי. לייצור חשמל

 16 "(.הפרויקטאו "

 17 
 18 היו החברות המפורטות להלן: בזמנים הרלוונטיים בעלי המניות של דוראד, 

- Zorlu Eneji Elektrik Uretim A.S " :19 "(, זורלו)להלן 

 20 "(  אדלקום)להלן: " מקבוצת חב' אדלסבורג אדלקום בע"מ, -

 21 "(, דורי אנרגיה)להלן: " מקבוצת חב' א.דורי ות אנרגיה בע"מא. דורי תשתי -

 22 "(,שתא"אאשקלון )להלן: " -ושירותי תשתיות אילת  -
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 לוד-בית המשפט המחוזי מרכז
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   תיק חיצוני: 

  

 37מתוך  2

 1דורי אנרגיה הינן קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, ובשמה בעלות המניות של  .4

 2 , מההון המונפק 50%"( בהיקף של דורי קבוצהקבוצת א. דורי בע"מ; )להלן: " –הקודם 

 3 חזיק ביתרת ההון המונפק. צד שלישי אשר מו

 4 .דורי בנייה – מהון המניות של הנתבעת 100% -דורי קבוצה מחזיקה ב .5

 5 :כדלהלן לנוחות הקורא מצורף תרשים אחזקות .6

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

                                                                                    50%                               12 

 13 

 14 

 15 

 16 

                                                                           18.75%                                    18.75% 17 

 18 

 19 

 20 
 21 

 22מינויה של זורלו אשר עניינו לזורלו  דוראדבין , או סמוך לכך, התנהל משא ומתן 2008בשנת  .7

 23 . של תחנת הכחההקמה  ביצוע עבודותכקבלן הראשי לצורך 

 24במסגרתו  , בהסכםלעניין התקשרותן בין זורלו לנתבעת,  דין ודבריםגם התנהל  ,במקביל

 25 אזרחיותה קבלניותהעבודות הביצוע  צורךלתשמש הנתבעת כקבלן משנה של זורלו 

 26 בפרויקט. 

 27מסמך אשר כותרתו "דמי ייזום",  התובעת והנתבעתעל ידי  נחתם 24.11.2008יום ב .8

 28התובעת תהא זכאית לקבל תמורה בגין שירותי ייזום בסכום ובמסגרתו נקבע, בין היתר, כי 

 29מכל סכום אשר יתקבל מזורלו, תחת התנאים הנקובים באותו מסמך. )נספח  5%-השווה ל 

 30 ". המקורי יזוםיה הסכםמסמך זה יכונה להלן: " (. אדלסבורג ו של מרלתצהיר 3

קבוצת עמוס לוזון 
יזמות ואנרגיה 

 בע"מ
לשעבר קבוצת א. 

 דורי בע"מ 

Zorlu enerji 

elektrik Uretim 

  אנרגיה א. דורי  אדלקום בע"מ
 בע"מ 

שירותי תשתיות 
אשקלון בע"מ  אילת

 שתא''א

 דוראד אנרגיה בע"מ
 "דוראד"

 

100% 
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 37מתוך  3

 1הופסק המשא ומתן , ככל הנראה עוד בטרם נחתם הסכם בין דוראד לזורלו, ו, 2010בשנת  .9

 2 טורקיה )"אירועי המרמרה"(.  -משבר ביחסי ישראל העקב 

 3 לרבותהתקשרות עם קבלן הקמה חלופי,  אפשרותדוארד בחנה נוכח מצב הדברים החדש,  .10

 4העוסקת , "(WG)להלן: "  Wood Group Power Solutions Inc -בשם אמריקאית רהחב

 5 אף היא בהקמת תחנות כח, הן בעצמה והן באמצעות חברות קשורות.

 6על ידי התובעת והנתבעת מסמך נוסף תחת הכותרת "דמי ייזום", נחתם , 19.07.2010 ביום .11

 7מכל תשלום שיתקבל  5%אשר עניינו תשלום דמי ייזום על ידי הנתבעת לתובעת בהיקף של 

 8 (. אדלסבורג ו של מרלתצהיר 7ותחת התנאים הנקובים באותו מסמך. )נספח , WG-מ

 9 ". העדכני הייזוםהסכם מסמך זה יכונה להלן "

 10לבין דורי קבוצה לפיו תשמש דורי  WGנחתם מזכר הבנות בין  2010בחודש אוקטובר  .12

 11הכוח בכפוף  לביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בתחנת WGקבוצה כקבלן משנה של 

 12 (. אדלסבורגלתצהירו של מר  20בהסכם ההקמה. )נספח  WGותה של להתקשר

 13למתן שירותי הקמה, במסגרתו  הסכם WG, נחתם בין דוראד לבין 2010בחודש נובמבר  .13

 14על  הועמדה WGשירותיה של בגין החוזית  התמורההראשי.  ןתשמש כקבל WGנקבע כי 

 15 22)נספח ) שמונה מאות שבעים ושבעה מיליון דולר ארה"ב(.  877,000,000-סך של כ

 16 .(אדלסבורגלתצהירו של מר 

 17"( GTS)להלן: " .GTS Power Solutions Ltd -בין דורי קבוצה ל נחתם 24.2.2011ביום  .14

 18הסכם לביצוע עבודות  אשר הוקמה לשם ביצוע העבודות בפרויקט, WGחברת בת של  –

 19. התמורה בהסכם הועמדה כקבלן משנה ,על ידי דורי קבוצהההנדסה האזרחיות בפרויקט, 

 20 ו של מר לתצהיר 24)נספח $ )שישים ושניים מיליון דולר ארה"ב(.  62,000,000על סך של 

 21 ". "הסכם קבלן המשנה –הסכם זה ייקרא להלן  (.אדלסבורג

 22דורי בנייה,  -נה בין דורי קבוצה לבין הנתבעת קבלנות מש, נחתם הסכם 8.9.2011ביום  .15

 23ביצוע עבודות ההנדסה מונתה הנתבעת כקבלת משנה של דורי קבוצה לצורך במסגרתו 

 24(. התמורה החוזית לדורי בנייה  GTS)ועבור  האזרחיות בפרויקט עבוד דורי קבוצה

 25 $ )חמישים ושניים מיליון דולר ארה"ב(.  52,000,000הועמדה על סך של 

 26 ונמשכו מספר שנים.  2011תחנת הכוח החלו עוד בשנת עבודות ההקמה של  .16

 27 
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 37מתוך  4

 1 תמצית טענות התובעת בכתב התביעה

 WG ,2י בכתב התביעה טענה התובעת כי עבודות הקמת תחנת הכוח בוצעו בפועל על יד .17

 3 כאשר הנתבעת שימשה לה כקבלן משנה. 

 4העדכני, זכאית התובעת לקבלת  הייזום, כמו גם הוראותיו של הסכם בהינתן עובדות אלו .18

 5ה באותו הסכם, כמו גם להעתקי המסמכים המלמדים על היקף העבודות התמורה הנקוב

 6 רה אשר שולמה לידי הנתבעת בפועל, לצורך חישוב מדויק של שכרה. והתמו

 7, ובמסגרתו המשפטי, נדרשה התובעת להליך סירבה הנתבעת לעמוד בהתחייבויותיה עת .19

 8ונה העובדתית באשר עד להשלמת התמוזאת היתר לפיצול סעדיה, מתן הוסיפה ועתרה ל

 9ידי הנתבעת בגין הקמת תחנת הכוח, וכפועל יוצא כימות התקבלה על אשר להיקף התמורה 

 10 שכרה. 

 11 טענות הנתבעת תמצית 

 12י כל מטרתו בקשת הרשות להתגונן )אשר הפכה לכתב הגנתה של הנתבעת( נטען כבמסגרת  .20

 13להליכים משפטיים אחרים בהם נקטה דורי קבוצה  לשמש משקל נגד יאשל הליך זה ה

 14בשמה כיום קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ( כנגד מר אדלסבורג וקבוצת החברות )

 15 תם בפרויקט תחנת הכוח. אשר בשליטתו, לרבות התובעת, נוכח התנהלו

 16לצורך חיובה בתשלום סכום עת כי לא התגבשו התנאים לגופה של התביעה טענה הנתב .21

 17 הבאים: ו לתובעת, וזאת מהטעמים כלשה

 18העדכני, עליו מבססת התובעת את תביעתה, אינו בגדר הסכם תקף  הייזוםהסכם  .א

 19 מוסמכים בנתבעת. האורגנים האושר כדין על ידי ומחייב, וזאת מקום בו לא 

 20, לא ננקטו על ידה פעולות ייזום העדכני הייזוםבהסכם  בניגוד להתחייבויות התובעת .ב

 21כלשהן, אשר מכוחן או בשלן התאפשר לנתבעת לבצע את העבודות בפרויקט. משכך, 

 22 גם לא קמה לתובעת זכאות לקבלת תמורה כלשהי. 

 23לעניין זה ביקשה הנתבעת להדגיש כי אף בכתב התביעה לא נטען, וממילא לא הובאו 

 24ראיות כלשהן המלמדות על כי התובעת פעלה לצורך קידום התקשרותה של הנתבעת 

 25 , לא כל שכן כי הייתה ה"גורם היעיל" באותה עסקת תיווך נטענת. WGבהסכם עם 

 26 
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 1 

 2ובעת לאחר הגשת כתב התביעה, בסיס לטענה החדשה אשר הועלתה על ידי התאין  .ג

 3טרם  הייזום הוענקו לנתבעתשירותי ק על הסף, על פיה במסגרת הדיון בבקשה לסילוו

 4צופה פני הלשון ההסכם, ח וכנבין היתר, העדכני, וזאת  הייזוםההתקשרות בהסכם 

 5 עתיד. 

 6כי תינתן  הי, התחנת הכוח קטפרויכשותפה לכניסתה של דורי קבוצה תנאי מקדים ל .ד

 7 לה האפשרות לבצע את עבודות ההנדסה האזרחית במסגרתו. 

 8 , במסגרתעצמה בין היתר, מתצהירים אשר הוגשו על ידי נציגי התובעת ,עולה עובדה זו

 9את הנטען אחר המתנהל בין הצדדים בעניין תחנת הכוח, ויש לראות משפטי הליך 

 10 בהם, כהודאת בעל דין של התובעת בכך. 

 11אינו פועל יוצא של  בתחנת הכוח וע העבודות הקבלניותלעיל, ביצ בהינתן האמור

 12וצב טרם כניסתה הכי אם תנאי מקדים אשר , של התובעתייזום כלשהן פעולות 

 13 נכונים לקבלו.  כמו גם יתר בעלי המניות, היו לפרויקט ואשר דוראד

 14הנתבעת ביקשה להפנות את שימת הלב לעובדה כי גם לשיטת התובעת נכרת הסכם  .ה

 GTS 15העדכני בין התובעת לדורי בנייה, בעוד הסכם  קבלן המשנה נכרת בין  הייזום

 16עבור דורי  נטען כי התובעת ביצעה פעולות ייזום כלשהןודורי קבוצה, וממילא לא 

 17 קבוצה ביחס להקמתה של תחנת הכוח. 

 18כקבלן משנה של דורי קבוצה, לצורך ביצוע העבודות עובדתית, שימשה הנתבעת 

 19 . 8.9.2011הסכם אשר נכרת ביניהן ביום ו של  חומכוזאת בפרויקט, 

 20, היא לא שימשה כקבלן משנה WGכל התקשרות ישירה מול אין ולא הייתה  לנתבעת

 21  העדכני.  הייזוםהוראות הסכם שלה ולא ביצעה עבורה עבודות, בהתאם ל

 22כי אלא , WG -מלה תשלום כלשהו בי, אף לא ניתן להורות כי הנתבעת קכפועל יוצא

 23 דורי קבוצה בלבד. מלוא התמורה בגין ביצוע העבודות הקבלניות התקבלה מ

 24כל  אשרהנתבעת שבה והפנתה לעובדה כי דורי בנייה ודורי קבוצה הינן שתי חברות,  .ו

 25 אישיות משפטיות נפרדת. מהווה אחת מהן, 

 26 
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 1 העדים

 2 מטעם התובעת העידו העדים הבאים: .22

 3 בעל השליטה בקבוצת אדלטק.  – מר אוריה אדלסבורג

 4 .2003שנת שימש כמנכ"ל אדלטק מ – מר אורי וילד

 5 .2011שנת מיועץ המשפטי של אדלטק ה – עו"ד עמידן לויטן

 6 מטעם הנתבעת העידו העדים הבאים: .23

 7 .2014- 2016 ובין השנים 2008-2011שימש כמנכ"ל דורי בנייה בין השנים  – מר אסף מור

 8)ואשר קודם לכן  2008-2011כסמנכ"ל הנדסה בדורי בנייה בין השנים שימש  – מר אלעד כץ

 9 (.2006שימש כסמנכ"ל ביצוע בדורי בנייה, החל משנת 

 10ויו"ר דירקטוריון דורי בנייה בין  2011-2012בשנים  קבוצה דורימנכ"ל  – מר רונן אשכנזי

 11 .2011-2014השנים 

 12 המחלוקות בקליפת אגוז 

 13כלשהו מהנתבעת, נדרשתי  תשלוםשל התובעת לקבלת שאלת זכאותה לצורך ההכרעה ב .24

 14 לסוגיות המרכזיות הבאות: 

 15התקשרות הנתבעת , שירותי ייזום, אשר מטרתם לקדם האם ניתנו על ידי התובעת .א

 16זהות הגורם ביצוע העבודות האזרחיות בתחנת הכוח, ולצורך  WGשל כקבלן משנה 

 17 לו ניתנו, ככל וניתנו. 

 18האם היה בפעולות התובעת )ככל והיו כאלה( כדי להביא להתקשרות הנתבעת או דורי  .ב

 19 קבוצה בהסכם קבלן המשנה. 

 20 זכות קנויה לביצוע העבודות האזרחיות בפרויקט. , ממילא,האם עמדה לנתבעת .ג

 21 הודאה בקיומו של חוב מצד הנתבעת.  .ד

 22 שיעור דמי הייזום המגיעים לתובעת, ככל ומגיעים.  .ה

 23 

 24 הייזוםחזרה בה הנתבעת מטענת הגנה נוספת על פיה הסכם  25.6.2018ביום אציין כי 

 25העדכני לא קיבל את האישורים של האורגנים המוסמכים ועל כן לא תקף. משכך, איני 

 26עדותו של מר אסף מור , לפרוטוקול הדיון 10-14שורות  5עמוד )נדרשת עוד לסוגיה זו. 

 27 לפרוטוקול הדיון(. 3שורה  64עמוד  - 28שורה  63בעמוד 
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 1 שירותי הייזום 

 2סוגיות הנוגעות לעצם בעמדתם וגרסתם בי הייזום היו הצדדים חלוקים מתן שירותל באשר .25

 3על  מתן השירות השפעתמתן שירותי הייזום,  מועדשירותי הייזום על ידי התובעת, מתן 

 4 . יםשירותנו אותם לו נית זהות הגורםו, ההתקשרות

 5מחלוקות בחובה מחלוקות נפרדות, אשר ההכרעה בכל אחת מהן משלבת  בארבעמדובר  .26

 6 העדכני.  הייזוםשל הסכם  אשר עניינן פרשנות הוראותיווסוגיות עובדתיות 

 7מעיון בכתבי הטענות כמו גם סיכומי הצדדים ניתן היה להתרשם כי כל אחד מהצדדים  .27

 8שהוא מפנה העדכני בצורה שונה, תוך  הייזוםפרש את הוראות הסכם להליך מבקש ל

 9ותן מצא , אומוגדרות מסוימותחיצוניות להוראות שונות בגוף ההסכם, כמו גם לראיות 

 10 כרלוונטיות. 

 11 הייזוםהסכם  ו של, כמו גם חשיבות נוסחנוכח הפערים המהותיים בין עמדות הצדדים .28

 12לתת את הדעת לסל כמו גם את נוסח המסמך לגופו,  צטטולמצאתי להקדים  העדכני, 

 13נוגעות לכלים  י בעת בחינת טענות הצדדים, וככל ואלוהעומד לרשותהמשפטי הכלים 

 14 העדכני.  הייזוםהפרשניים של הסכם 

 15 העדכני הייזוםנוסח הסכם 

 16 העדכני כלל את ההוראות הבאות:  הייזוםהסכם  .29

        19.7.2010 17 

 18 אסף מור

 19 חברת א. דורי בניה בע"מ 

 20למען הסדר הטוב הרינו להעלות על הכתב את הסיכום ביננו בקשר עם ביצוע עבודות 

 21מארה"ב, או כל חברה קשורה אליה )להלן:  Wood Groupקבלניות עבור חברת 

"WG.)" 22 

 23 בהתאם לסיכום, הרינו לאשר ולהתחייב כדלקמן: 

 24הקשורות בהקמת תחנת כוח  WGבכל מקרה בו יבוצעו עבודות קבלניות עבור  .1
 25בישראל, אזי בתמורה לשירותי הייזום שהוענקו לחברת א.דורי בניה בע"מ )להלן: 

 26מכל תשלום  5%"א.דורי"( ישולם לחברת אדלטק אחזקות בע"מ )להלן: "אדלטק"( 
 WG . 27 -שיתקבל מ
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 1התשלום בתוספת מע"מ כדין ישולם לאדלטק בתוך חמישה ימים מהמועד בו יתקבל  .2
 WG . 2-מהתשלום 

 3אדלטק תהיה זכאית לקבל מא.דורי העתק מכל המסמכים הנוגעים לביצוע העבודות  .3
 4 כאמור, לרבות כל החשבונות הנוגעים לביצוע העבודות כאמור. 

 5 בכבוד רב, 

            6 

 7 א. דורי בניה בע"מ         אדלטק אחזקות בע"מ    

 8 

 9תאריך תוך ציון לנתבעת קיימת גם חותמת(, המסמך נחתם על ידי הצדדים )כאשר ביחס  .30

 10 . "אדלטק חברות חשמל מתקדמות"בים של על גבי נייר מכת, והודפס 24.11.10

 11 העדכני.  הייזוםהוראות הסכם פרשנות 

 12חוזה, הוראותיו של באשר לכלים לפרשנותו של ההסכם, הרי שסוגיה זו של פרשנות  .31

 13 העסיקה ומעסיקה את בתי המשפט במשך עשרות שנים. 

 14מדינת ישראל נ'  4628/93ע"א נושא זה היה י הדין המרכזיים אשר ניתנו באחד מפסק .32

 15"(, פסק הדין בעניין אפרופים, )להלן: "265( 2, פ"ד מט)אפרופים שיכון וייזום בע"מ

 16 את הדברים הבאים: קבית המשפט העליון, מפי כב' הנשיא דאז פרופ' א. בר פסקבמסגרתו 

 17"חוזה מתפרש על פי אומד דעתם של הצדדים. אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים 

 18האינטרסים והתוכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשימם. על אומד הדעת למד 

 19הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה "קבילים" הם. בעזרתם 

 20תם המשותף של הצדדים. המעבר מהמקור הפנימי )לשון מגבש הפרשן את אומד דע

 21החוזה( למקור החיצוני )הנסיבות החיצוניות( אינו מותנה במילוי תנאים מוקדמים 

 22כלשהם. לא נדרשת כל בחינה מוקדמת, אם לשון החוזה היא ברורה אם לאו. שאלה זו 

 23 תתבהר רק בסיומו של התהליך הפרשני."

 24מכלול יחסי הצדדים כפוף לפרשנותו של בית המשפט, ק כי פסבפסק הדין בעניין אפרופים נ

 25ואף מקום בו החוזה פשוט וברור על פניו, מוטלת על בית המשפט החובה לבחון את אומד 

 26דעתם של הצדדים, ואף יכול ותינתן לאומד דעתם זה, על בסיס מכלול הנתונים, עדיפות 

 27 על הכתובים. 
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 1, 1( 2פ"ד פא) מגדלי ירקות נ' מדינת ישראלארגון  2045/05לעניין זה ראה גם דנ"א 

 2במסגרתו נתנה הדעת להיקף שיקול הדעת של בית המשפט, בפרשנות ההוראות החוזיות, 

 3 – 213( 2, פ"ד לח)בטון בע"מ-בורכרד ליינס לימיטד לונדון נ' הידרו 154/80כמו גם ע"א 

 4ת ומקום בו אין במסגרתו נקבע כי לצורך בחינת אומד דעתם של הצדדים יש להביא ראיו

 5תשובה לשאלה הדורשת הכרעה בטקסט עצמו, ניתן להוסיף על האמור בחוזה הוראות על 

 6דהיינו פרשנות במובן  –בסיס הוראות הדין כמו גם ניתן להתחשב בהסדרים נורמטיביים 

 7 הרחב. 

 8בעניין אפרופים ופסקי דין נוספים אשר חזרו על הנקוב בו, נמצאו מסקנות פסק הדין על אף  .33

 9  .הוראות החוזהלשון על  , דווקאן אשר ביקשו לשוב ולשים דגשמהלך השנים גם פסקי דיב

 10בעניין זה ניתן לדוגמא למצוא את פסק דינו של כבוד השופט דנציגר בבית המשפט העליון 

 11מאגרים משפטיים; )פורסם ב אמנון לוי נ' נורקייט בע"מ ואח' 5856/06במסגרת ע"א 

 12 היתר: ( , שם נקבע בין 28.1.2008

 13" יתר על כן, אני סבור כי על אף כללי הפרשנות שנקבעו בהלכת אפרופים ובהלכת ארגון 

 14מגדלי ירקות, מן הראוי כי במקום בו לשון ההסכם היא ברורה וחד משמעית, כגון המקרה 

 15שבפני, יש ליתן לה משקל מכריע בפרשנות ההסכם. עיקרון זה מקבל משנה תוקף שעה 

 16 החד משמעית מתיישבת עם ההיגיון המסחרי הפשוט ..." שלשון ההסכם הברורה ו

 17,  ( בע"מ1992אלי בלום נ' אנגלו סכסון סוכנות לנכסים )ישראל  5925/06כן ראה ע"א 

 18 ( שם נקבע:  13.02.2008מאגרים משפטיים; )פורסם ב

 19"לאחרונה הבעתי את דעתי לפיה כאשר לשון ההסכם היא מפורשת, יש ליתן לה משקל 

 20( לוי נ' נורקייט בע"מ )]טרם פורסם[, ]פורסם 5856/06ע"א ות ההסכם )מכריע בפרשנ

 21 עניין לוי([ ואני סבור כי דברים אלו יפים גם לעניין שבפני."  –( )להלן 28.1.08בנבו[, 

 22 (. מאגרים משפטיים, )פורסם בדהן עודד נ' כתר הוצאה לאור בע"מם( -)י  2001/08וכן  ע"א 

 23"( חוק החוזים)להלן: " 1973]חלק כללי[ התשל"ג  החוזיםוק לח 25במסגרת תיקון מס'  .34

 24 ניתן היה לראות כדי חיזוק המגמה להטיית כובד המשקל להוראות החוזיות כפשוטן. 

 25המגמה שתוארה לעיל, נדונה פעם נוספת במסגרת דיון בפני כב' בית המשפט העליון בשנת  .35

 26' לתביעות בע"מ בשם המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חב 3961/10במסגרת רע"א  2012

 27 לסיטר נ' פרידנברג ואח'  797/12(, כמו גם דנ"א מאגרים)פורסם במגדל חב' לביטוח ואח' 

 28הפטריארכיה הלטינית בירושלים נ' סמיר  2232/12(, ע"א 16.8.12)פורסם בנבו ביום 
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 1(. בפסקי דין אלו, ניתן שוב דגש לצורך בבחינת כוונת 11.5.14 ;)פורסם בנבו פארוואג'י 

 2אך תוך הכרה בכך שהכלי הראשון העומד לרשות בית הצדדים, גם אם זו חיצונית לכתוב 

 3 ט, הן הוראות ההסכם עצמו. פהמש

 4בי כבישים עפר ופיתוח יב 7649/18נו של בית המשפט העליון בע"א לאחרונה ניתן פסק די .36

 5פסק הדין בעניין ביבי )להלן: "( 20.11.2019)פורסם; בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ 

 6של הוראות במסגרתו שב כב' בית המשפט העליון ובחן את סוגיית הפרשנות "(, כבישים

 7 ת. וחוזי

 8בין חוזים אשר הוגדרו על ידו כ"חוזי יחס פתוח להבחין השופט שטיין במסגרת זו מצא כב' 

 9 "חוזה סגור עם התניה מלאה".  -המנוסח בקווים כלליים בלבד", לבין חוזים אשר הוגדרו כ

 10מסמיכים את בית המשפט לקרוא לתוכם "  –םבעוד שאת חוזי היחס יש לקרוא כאלו ה

 11רחבים כמו תום תנאים וחיובים חדשים, שלא הוסכמו מראש, על בסיס עקרונות משפט 

 12הרי שאת החוזה הסגור, יש  ;ת, שכל אלו מותאמים למרות החוזה"לב, הגינות וסבירו

 13מוגדרים באופן ברור ונהיר והוא אינו זקוק לפרשנות  יוחוזה ממצה שכל תנא" -לראות כ

 14 יצירתית.... חוזה סגור מנוהל על ידי כללים פורמליים, שעיקרם דרישת הכתב". 

 15כב' השופט גרוסקופף, אשר הצטרף לתוצאות פסק דינו של כב' השופט שטיין הוסיף 

 16תוך מתן התייחסותו וטען כי בעוד כב' השופט שטיין ביקש לעשות הבחנה בין החוזים 

 17ר כי אותה הבחנה נעוצה בזהות ל החיובים והזכויות, הוא עצמו סברמת הפירוט שהדעת ל

 18 ההסכם. מצויה בהוראות הפירוט המתקשרים בהסכם ולאו דווקא ברמת ה

 19בהינתן כל אלו, ובמיוחד בהיתן הוראותיו של פסק הדין בעניין ביבי כבישים, נבחנו טענות  .37

 20 העדכני, וכמפורט להלן; הייזוםהצדדים המתייחסות להסכם 

 21 העדכני הוא הסכם פשוט, צר ומוגדר בהיקפו.  הייזוםהסכם  .38

 22בין שני  היקףרחבת אין המדובר בהסכם אשר מטרתו לייצר או לבנות מערכת יחסים 

 23במסגרתו נקבע כי בהסכם תיווך, למעשה צדדים לאורך זמן ובמכלול של נושאים אלא 

 24הקשורות בתחנת הכוח, אזי  WGעבודות קבלניות עבור על ידי הנתבעת מקום בו יבוצעו 

 25 באותו הסכם. הנקובה , תשולם התמורה "שירותי הייזום"-בתמורה למה שהוגדר כ

 26מן העבר השני, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי ההסכם אינו כולל הגדרת לוחות זמנים, 

 27 מיהות אותם "שירותי ייזום" הנזכרים בו, והיקפם. 
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 1עסקינן בצדדים שהם צדדים מתוחכמים במובהק, בעלי ידע וניסיון  -באשר לזהות הצדדים  .39

 2זו להם ההתקשרות החוזית היחידה או הראשונה. כן מדובר בתחום העסקי, אשר אין 

 3בצדדים אשר ניתן היה להתרשם נוכח התנהלותם בהמשך, כי יכולים היו, וייתכן ואף 

 4 קיבלו, ייעוץ משפטי. 

 5מקום בו מדובר בצדדים אשר אינם הדיוטות )ואף לא בקירוב לכך(, ונוכח היקף ותוכן 

 6היקף התערבותו של בית המשפט ראוי כי הוראותיו של ההסכם, יש להורות כי במקרה דנן, 

 7 . מצמתתהא מצושל פנייה למקורות חיצוניים, על דרך  בפרשנות הוראותיו

 8כי קיימת הצדקה , והיקף המחלוקתמהות ההסכמות לא מצאתי, בהינתן זהות העושים, 

 9או איתור של כוונת , משמעותיים בכלים פרשנייםלכך שבית המשפט יידרש לשימוש 

 10אלא ככל  ,כפי שהונחו בתיק בית המשפט החיצוניות להסכם, הצדדים מתוך כלל הראיות

 11שיובהר להלן, ילא, כפי , ומממתוך הכתובבמפורש ועד כמה שלא ניתן היה להבין כוונה זו 

 12 כדי לשנות ממסקנות פסק הדין.  לא היה באותן ראיות חיצוניות

 13 ומן הכלל אל הפרט;

 14 ן שירותי הייזוםמת

 15עבר לשירותי המתייחס בלשון  הייזוםבהינתן האופן בו נוסח הסכם לטענת התובעת,  .40

 16כי כי שירותי התובעת הוענקו קודם לחתימת הצדדים על ההסכם והייזום , יש להורות 

 17)ראה  בגין שירותים אלו הלצורך הסדרת התמורה המגיעה להחתימה בפועל נועדה אך 

 18 לסיכומי התובעת(. 19לפרוטוקול הדיון וכן ס'  16-19שורות  33עדות מר אדלסבורג בעמוד 

 19 העול ההעדכני אינ הייזוםת הוראות הסכם התובעת א פרשנותמאידך, לטענת הנתבעת,  .41

 20בו  בקנה אחד עם הכתוב או עם הראיות האחרות בתיק, והן נטענו על ידי התובעת, מקום

 21כלשהם ואף המסמכים אשר צורפו ייזום  ה שירותיעל יד והיא מודעת לעובדה כי לא ניתנ

 22, ועומדים חרים למועד החתימה על אותו הסכםעל ידה לתצהירים, נושאים תאריכים המאו

 23 מועד ההתקשרות. בסתירה לטענות המתייחסות ל

 24עוד ביקשה הנתבעת להפנות לסעיפים שונים מתוך ההסכם המלמדים על התחייבויות 

 25 צופות פני עתיד. 

 26כי בין אם תבחנה טענות הצדדים על בסיס נוסחו של ההסכם בלבד, במחלוקת זו מצאתי  .42

 27בין אם תתקבל טענת התובעת בדבר ובין אם על בסיס כלל הראיות אשר הוגשו לתיק, 

 28ת מתן השירות קודם להתקשרות בהסכם הייזום העדכני ובין אם לאו, לא יהא בכך השלמ
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 1כדי להביא לדחיית טענות התובעת בדבר זכאותה של התובעת לקבלת התמורה מכוח 

 2 העדכני, וזאת כפי שיפורט להלן;  הייזוםשל הסכם הוראותיו 

 3, בכל הנוגע למתן עומד בקנה אחד עם עמדתה של התובעת, והוא נוקט נוסחו של ההסכם,  .43

 4שירותי הייזום על ידי התובעת, בלשון עבר, דהיינו של שירות שניתן בפועל, קודם 

 5 להתקשרות הצדדים. 

 6או   WGהתקשרות שבין הנתבעת לבין התייחסו לאותן הוראות בהסכם הצופות פני עתיד, 

 7אלו אשר ל, אך לא הקבלניות בפועל על ידי הנתבעת עצם ביצוען של העבודותאפשרות ל

 8 עניינן קיום התחייבויות התובעת. 

 9; מקום שלהם בצדדים מתוחכמים, אשר אין זו ההתקשרות החוזית הראשונהעת עסקינן 

 10מי שכיהן כמנכ"ל הנתבעת, איני סבורה כי יש מקום לפרש את בו ההסכם נחתם על ידי 

 11ייזום או אשר במסגרתו הוטלו על התובעת חובות עתידיות למתן שירותי כזה כההסכם 

 12תיווך , והכל במטרה להבטיח את התקשרותה של הנתבעת בהסכם כקבלן משנה לביצוען 

 13 דות האזרחיות בפרויקט תחנת הכוח. של העבו

 14די במימוש ההתקשרות על חלף זאת יש לראות בכך משום הכרה בכך שניתנו שירותים וכי 

 15 . תמורהקבלת זכאותה של התובעת למנת שתוכר 

 16 יא למסקנה על פיה דין טענות הנתבעת, בסוגיה זו, להידחות. די בכך על מנת להב

 17ים שונות, גם מקום בו היה נמצא כי נוסחו של ההסכם אינו בהיר דיו, או יכול ויפורש בדרכ .44

 18היה מקום להוסיף ולקבוע כי הראיות החיצוניות להסכם, תומכות בטענות התובעת בהליך 

 19 פורט להלן; מזה, וכ

 20באשר למועדים בהם ניתנו שירותי הייזום/תיווך על ידי התובעת, יופנו הצדדים לעדותו של  .45

 21קודם לחלופת התכתובת אותן פעולות ושירותים ניתנו חלק ממר אדלסבורג ממנה עלה כי 

 22שורות  34)ראה עמוד בין הצדדים בעניין זה ונבעו מקשריו העסקיים עם חלק מהגורמים 

 23, וחלק לאחר לפרוטוקול הדיון( 4-6שורות  36ד ; עמו14-21, 1-9שורות  35; עמוד 33-35

 24 אותו מועד. 

 25גם מקום בו היה נמצא לקבל את מלוא טענות הנתבעת על פיהן התחייבויות חשוב מכך,  .46

 26בטענה כדי לתמוך  בראיות אשר הונחו בפניהיה התובעת היו התחייבויות נושאות פני עתיד, 

 27 עם קבלן המשנה.  WGלהתקשרות  ותרומתםמתן שירותי הייזום בפועל, בדבר 
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 1על ידי התובעת לנתבעת בהתייחס בתחילה שירותי הייזום ניתנו אותן ראיות מלמדות כי 

 2קידום עם חב' זורלו הטורקית, ובהמשך, במסגרת לאפשרות התקשרותה של התובעת 

 WG. 3ההתקשרות עם אפשרות 

 4מטעמה, לבין חב' זורלו  ומר אדלסבורגקבוצות אדלטק בין באשר לזורלו, הוכח כי  .47

 5ואותם צדדים שיתפו פעולה במסגרת מספר , קודמים רקית, התקיימו קשרים עסקייםהטו

 6 לתצהיר מר אדלסבורג(. 31-33קטים בתחום האנרגיה  )ראה גם סעיפים פרוי

 7והמחשבה כי זורלו תוכל לשמש כקבלן ראשי לביצוע  זו על רקע מערכת יחסיםבין היתר 

 8המקורית בין כלל בעלי המניות של  נוצרה ההתקשרות עבודות ההקמה של תחנת הכוח,

 9 1-10שורות  56עדות מר אלעד כץ בעמוד , לתצהיר מר אדלסבורג 23ראה סעיף ) דוראד

 10לתצהירו של מר  7לנספח  50סעיף לתצהירו של מר אסף מור,  10, סעיף לפרוטוקול הדיון

 11 (.לתצהירו של מר מור 8לנספח  7אסף מור, סעיף 

 12, 2008ת העיד, כי לקראת סוף שנ , מנכ"ל הנתבעת בזמנים הרלוונטיים לתביעהמר אסף מור .48

 13לא תשמש כקבלן מבצע של זורלו, ולפיכך, הוא עצמו פנה וביקש  הנתבעתהתעורר חשש כי 

 27-14שורות  64עם זורלו )ראה עמוד ו יחסירכת מעבשל וזאת אדלסבורג,  מר את עזרתו של

 15 לפרוטוקול הדיון(. 34

 16קידום אפשרות מגעים ובאדלסבורג גם מר בהמשך הוא אף ביקש את סיועו של 

 17לפרוטוקול  14-15שורות  69ועמוד  25-26שורות  68)ראה עמוד   WGהתקשרות עם ה

 18 הדיון(.

 19את מר אדלסבורג כמי שיכול העיד כי הוא ראה  , סמנכ"ל הנדסה בנתבעת,גם מר אלעד כץ .49

 20 57לסייע לדורי בנייה לקבל את העבודה, ומשכך הוא פנה אליו בבקשה לסיוע )ראה עמוד 

 21 לפרוטוקול הדיון(. 9-13שורות 

 22, הוא פעל לצורך קידום בינו לבין זורלוי על רקע מערכת היחסים מר אדלסבורג העיד כ .50

 23ל זורלו. בין היתר הוא יזם, ארגן ההתקשרות בינה לבין דורי ו'שיווק אותה' לנציגיה ש

 24ותיאם פגישות בין נציגיה של זורלו לנציגיה של דורי, אשר בהן נדונו עניינים הנוגעים 

 25 לתצהירו(. 34-43לביצוע העבודות ובוצע תיאום ציפיות )ראה סעיפים 

 26, הוא המשיך לסייע לדורי 24.11.2008גם לאחר חתימת הסכם דמי הייזום מיום לשיטתו 

 27שור להתקשרות עם זורלו, ובין היתר הועברו אליו טיוטות הסכם שהוחלפו בין בכל הק

 28 לתצהירו(. 46הצדדים )ר' ס' 
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 1ההתקשרות עם כוונת , 2010, נוכח המשבר ביחסי ישראל טורקיה בשנת בסופו של יום .51

 2 מומשה.  זורלו, לא

 3התנהלות התובעת ביחס באו  המקורי הייזוםהסכם אני ערה לעובדה כי לכאורה, אין ב

 4בהסכם  התחייבויות הצדדים המפורטותלהשליך על כדי  -עם זורלו להתקשרות בהסכם 

 5 . העדכני הייזום

 6, היה עיון באלו מלמד כי תי נדרשת לראיות החיצוניות להסכםגם מקום בו היי ואולם,

 7העדכני,  הייזוםהמקורי להסכם  הייזוםמול זורלו ובדמיון בין הסכם  בהתנהלות התובעת

 8של האפשרית השפעתו אושש את גרסת התובעת באשר להבנת שני הצדדים דבר ליש כדי 

 9 הקבלן הראשי בכל הנוגע להתקשרות בהסכם קבלן משנה.  על אדלסבורגמר 

 WG 10 לבין  הייתה זו זורלו עצמה אשר פעלה לקשר בין דוראדעוד עלה מחומר הראיות כי  .52

 11 .לתצהירו של מר כץ( 9רג וכן סעיף ושל מר אדלסב לתצהירו 47-50סעיפים )ראה 

 12גם בהתנהלותה זו של זורלו להבאתו של קבלן ביצוע חלופי, המצטרפת לקשריו של מר 

 13אדלסבורג עם זורלו, היה כדי לחזק את המסקנה על פיה התובעת והנתבעת גם יחד ראו 

 14 תבעת.  עם הנ WGחשיבות בנקיטתם של צעדים אשר יקדמו אפשרות התקשרותה של 

 15היא , WG) –)זורלו  הראשיים הקבלניםלאחר חילופי הוסיפה וטענה כי גם  התובעת .53

 16ובמסגרת זו יזמה, סייעה וקידמה את   WG-כחוליה המקשרת בין דורי ללשמש המשיכה 

 17. (שר חלקן אף התקיימו במשרדי אדלטקאלרבות על דרך של פגישות )ההתקשרות ביניהן, 

 18 ורג. של מר אדלסב לתצהירו 51-54סעיפים לעניין זה ראה לדוגמא 

 19, כפי אדלסבורגשר צורפו לתצהירו של מר בראיות אלגרסה זו של התובעת נמצאו תימוכין  .54

 20 שיפורט להלן:

 21 על ידי המנוח 14.6.17ינו תצהיר שניתן ביום , הו של מר אדלסבורגלתצהיר 43נספח  .א

 22אכן קיבלה את עבודות דורי בניה מר אורי דורי ז"ל, במסגרתו הוא הצהיר כי "

 23 לתצהיר(. 19" )סעיף ההנדסה האזרחית בתחנת הכח דוראד בסיועה של אדלטק

 24מר אדלסבורג הינו מקבץ של זימונים לשיחות ועידה בין נציגי  ו שללתצהיר 8נספח  .ב

 25 , להם היה שותף גם מר אדלסבורג.WGדורי בנייה לנציגי 

 26כתובת דוא"ל, בין מרק דובלר מר אדלסבורג הינו שרשור של ת ו שללתצהיר 9נספח  .ג

 27, שעניינה פגישה משותפת 8-9/8/2010, לבין מר אדלסבורג, מהתאריכים GTSמחב' 

 28 עם דורי, במשרדי אדלטק, שארגן מר אדלסבורג. 
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 37מתוך  15

 1 :כדלהן למר אדלסבורג , בין היתר, במסגרת התכתבות זו כותב מר דובלר

" To confirm our meetings with U Dori… 2 

As we discussed, the primary goal of the meeting will be to conclude an 3 

MOU for the commercial structure between U Dori and Wood Group. 4 

Supporting details around scope and price can follow.  5 

o a . We look forward tThank you for arranging this important meeting6 

successful meeting and agreement" 7 

 8 ומר אדלסבורג משיב: 

"… I do share your opinion that we must conclude today an agreement 9 

that will incorporate the commercial structure of an agreement 10 

between U Dori and WG and will also include a basic work scope and 11 

price structure that can then be developed to a full detailed scope of 12 

work and T&C…". 13 

 14הינו שרשור תכתובת בין מר אלעד כץ למר של מר אדלסבורג לתצהירו  10נספח  .ד

 15, ממנה עולה כי טיוטות הסכם ומסמכים 11-13/8/2010 אדלסבורג, בין התאריכים

 16 ורג, שהוסיף את התייחסותו והערותיו.הועברו על ידי דורי גם למר אדלסב

 17 נחקר ביחס לכך והעיד : מר אלעד כץ 

 18אני מבחינתי, אורי אדלסבורג לא היה איש חיצוני למיזם שנקרא דוראד, שמו גם "

 19מופיע בשם, הוא אחד מהמייסדים. כמו שציינתי קודם, הקשר שלו או להבנתי גם 

 20נכנסו שותפים לדוראד, היה אם וגם היום, מי שהביא את זורלו לעסקה, שגם הם 

 21" אורי אדלסבורג. אני מבקש במייל להתייעץ איתו אם יש לו הערות מבחינת ההסכם

 22 לפרוטוקול הדיון(. 18-21ש'  56)ע' 

 23הגם כי לכאורה ביקש מר כץ לראות באותה תכתובת כזו המועברת אך בשל היותו חלק 

 24להתקשרותה של דורי  מפרויקט תחנת הכוח, אין לכחד כי מדובר במעורבות הנוגעת

 25בהסכם כקבלן משנה, וממילא מצאתי קושי לאמץ את הניסיון לייחס את אותה 

 26 לסבורג בעל השליטה בקבוצת אדלטק. מעורבות אך להיות מר אד

 27 קבלן המשנה הסכםמר אדלסבורג עולה כי טיוטות  לתצהיר 14-11גם מנספחים  .ה

 28ן, ד על מעורבותו במשא ומתמה שמעי –גם אל מר אדלסבורג  במקבילהשונות, הועברו 
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 37מתוך  16

 1, ניתן היה בתחנת הכוח בלבד בזמן אמת. ככל ומדובר היה בהעברת מידע לשותפים

 2 לכלל בעלי הזכויות בפרויקט. ולסבור כי יועבר מידע מגובש בתום המשא ומתן, 

 3לה כי מר מר אדלסבורג לבין מר אלעד כץ, ע התכתבות ביןה - לאותו תצהיר 15מנספח  .ו

 4 הייזוםבהינתן הוראותיו של הסכם  העיר הערות לנוסח המוצע ע"י דורי.אדלסבורג אף 

 5העדכני, אני מוצאת קושי של ממש לאמץ גרסה כי המסמכים הועברו, על ידי הגורמים 

 6 הבכירים ביותר בנתבעת, אך כאקט חברי של התייעצות בין שותפים. 

 7כי הוא שימש כמעין איש קשר בין עלה לתצהירו של מר אדלסבורג  18-16 מנספחים .ז

 WG . 8דורי לבין 

 9 

 10אדלסבורג במשא מר של  לא מבוטלתל נציגי דורי, עלתה מעורבותו המעדויותיהם שגם  .55

 11, כמו גם העובדה כי הוא שימש כאיש קשר מרכזי בין דוראד לבין WG -ומתן בין דורי ל

WG . 12 

 13 :  הדברים הבאים, במסגרת חקירתו הנגדית, את אסף מורכך לדוגמא טען מר 

 14היו התכתבויות, שאורי אדלסבורג יזם אותם. הרבה דברים קרו במשרד של אדלטק וזה "

 WG "15במסגרת זה שאורי אדלסבורג היה איש הקשר המרכזי, להבנתי, בין דוראד לבין 

 16 .(לפרוטוקול הדיון 30-31ת שורו 69)עמוד 

 17 ובהמשך: 

 18ו, כי הוא עושה את זה באותה מסגרת ש. ... לא עלה על דעתך, כמי שחתם על ההסכם עמ"

 19  של ההתקשרות בינכם לבינו?

 20ת. לא כל התכתבות אתה מייחס אותה להסכם זה או אחר. הייתה התנהלות שוטפת בין 

 21  , אשר לחלקה אורי היה שותף.WG -דורי בנייה ל

 22ש. לעניין ההתנהלות השוטפת, לא עלה על דעתך שהוא שותף לה במסגרת המאמצים 

 23  סכם שעליו חתמת מולו?לקדם את הה

 24ת. לא אמרתי שלא עלה על דעתי. לא כל יום אתה חושב שהגיע מייל שהוא בעניין הסכם 

 25  ."מסוים, אלא כי הוא הגיע מאדם שמעורב בתהליך

 26 לפרוטוקול הדיון(. 1-10שורות  70)ראה עמוד 

 27 מר אלעד כץ העיד:

 28בכובע של החברה הקבלנית,  שאלת למה אני פניתי לאורי. בסופו של דבר דורי בניה,"... 

 29לא בכובע היזמי, רצתה לבצע את העבודות האלה של העבודה האזרחית, זו עבודה גדולה, 
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 37מתוך  17

 1תחנת כוח, בלב המעטפת של העבודות, מאוד רצתה לבצע, זה תואם את היכולות של 

 2החברה. ולכן אני ראיתי את אורי אדלסבורג בתור מישהו שיכול לעזור לנו לקבל את 

 3 לפרוטוקול הדיון(. 9-13שורות  57". )עמוד ו ולכן פניתי אליוהעבודה הז

 4בניהול  WGאישר כי היה שיתוף פעולה בינו לבין אדלסבורג ולבין הוסיף ומר אלעד כץ 

 17-5שורות  59המשא ומתן הנוגע לביצוע עבודות ההנדסה האזרחיות ע"י דורי )ראה עמוד 

 6 לפרוטוקול הדיון(. 24

 7מר אדלסבורג, אורי דורי ונציגים של  ו של התקיימו פגישות בנוכחותכי מר כץ אישר כן 

WG 8, והבהיר כי האמור בתצהירו ביחס להיעדר השתתפות של נציגי אדלטק בפגישות 

 9 – 29שורה  58שהתקיימו נגע לפגישות טכניות בהן נדונו העניינים הקבלניים )ראה עמוד 

 10 לפרוטוקול הדיון(. 12שורה  59עמוד 

 11הבחנה בין הפעולות בהכרח עשו עדי הנתבעת לא  איני מתעלמת מהעובדה כילעניין זה  .56

 12ד לבין אותן נקט מר אדלסבורג  מכוח היותו בעל השליטה באחת מבעלות המניות בדורא

 13 העדכני. הייזוםנקט בהתייחס להסכם פעולות בהן אותן 

 14ממניות דוראד,  18.75% -המחזיקה ב בחברהבבעל השליטה מקום בו מדובר למעלה מכך, 

 15, מוקדם ככל תחנת הכוח פרויקטלקדם את מעוניין לא מן הנמנע ואף סביר שהוא יהא 

 16 . קבלני המשנהשל התקשרות של הקבלן הראשי עם שניתן, לרבות על דרך 

 17הראיות בתיק מלמדות על היקף מעורבות החורג ורחב מכל אינטרס של בעל  עם זאת,

 18 . " בדוראד, בכל הנוגע להתקשרות בהסכם עם קבלן משנהיקטורפרו"מניות, או 

 19התקשרות עם קבלן מימוש וודא של דוראד היה ל המרכזי האינטרסכי  לעניין זה יש לזכור

 20, ולא עם קבלני משנה אלו (WG)במקרה זה  הקמת תחנת הכוחלצורך  –ביצוע ראשי 

 21 ואחרים. 

 22 לפועל על דרך של התקשרות עם קבלן מבצענהיר כי בין הרצון לוודא הוצאתו של הפרויקט 

 23קיים ים אלו או אחרים, מטעמו לרכיב משנה כקבלני ולוודא מי ישמשרך , לבין הצוראשי

 24 פער של ממש. 

 25באופן דומה גם קיים פער מהותי בין זכות הפיקוח או אישור זהותו של קבלן משנה, לבין 

 26ית בין הקבלן הראשי לקבלן נקיטתם של צעדים ממשיים לצורך קידומה של התקשרות חוז

 27 המשנה. 
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 37מתוך  18

 1לא הייתה כל מחויבות להתקשר  WGכל זאת, מקום בו הראיות בתיק מלמדות כי לחברת 

 2 בהסכם קבלן המשנה דווקא עם הנתבעת, או כל חברה אחרת בקבוצת דורי. 

 3למעלה מכך, גם מקום בו היה מוכח כי עמדה לנתבעת זכות מוקנית לביצוע העבודות, 

 4אינו צד חייב צד שלישי אשר ידון בהמשך, לא היה באותה התחייבות כדי לוסוגיה זו ת

 5, 2010נחתם בחודש נובמבר  WG -לאותה התחייבות. כל זאת שעה שההסכם בין דוראד ל

 6 הבנות)הגם קיומו של מזכר  2011ואילו הסכם קבלן המשנה נחתם רק בחודש פברואר  

 7 . (קודם

 8מכוח , בין היתר, כי על התובעת היה להוכיחהיה במסגרת הסיכומים טענה הנתבעת כי  .57

 WG . 9נקטה, והיותה "הגורם היעיל" בהתקשרות, נכרת ההסכם עם  ןלות הייזום בהפעו

 10 

 11הייזום העדכני אין כל התניה, או רמז להתנייה, על פיה סכם זה יובהר כי בהוראות הלעניין 

 12זכאותה של התובעת לקבלת התמורה מותנית בהיקף או תוכן עבודות הייזום, אלא כי שני 

 13הצדדים הכירו בזכאותה לקבלת התמורה כנגד ההתקשרות ומכוח הפעולות אשר בוצעו על 

 14 ידה. 

 15 

 16לתוך הוראותיו את  מקום לקרואבהעדר כל הוראה או התניה כאמור בהסכם, לא היה 

 17ומצאתי את עיקר טענות הנתבעת בסוגיה זו כאלו אשר יש בהן משום  שאינו נקוב בו

 18 התעלמות מהוראות הסכם הייזום העדכני. 

 19 

 20בבחינת למעלה מן הצורך, אוסיף כי מכלול הראיות כפי שהוצגו לעיל מלמדות ותומכות 

 21ת, באמצעות מר אדלסבורג, כמי שהיוו ובעממילא במסקנה  על פיה היה נכון לראות בת

 22, ואת הנתבעת עם הנתבעת באמצעות דורי קבוצה WGאת הקטליזטור להתקשרותה של 

 23כמי ששבה ופנתה לתובעת, בזמנים הרלוונטיים, לצורך קבלת הסיוע בקידום אותה 

 24 התקשרות. 

 25 קיומה של זכות קנויה לביצוע העבודות 

 26במסגרת הליך זה הייתה כי גם מקום בו יימצא, אחת מטענותיה המרכזיות של הנתבעת  .58

 27ייזום כלשהן, לא יהא בכך כדי להקנות לה  מטעם כלשהו, כי התובעת אכן נקטה בפעולות

 28, עת עמדה לה זכות קנויה לבצע את העבודות האזרחיות זכאות לקבלתה של תמורה כלשהי

 29 בפרויקט.

 30דוראד בעלי המניות ב כללשיטת הנתבעת, מקורה של אותה זכות קנויה בהסכמתם של 

 31 מימים ימימה.  ,לעניין זה
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 37מתוך  19

 1  דין טענה זו של הנתבעת להידחות מהטעמים אשר יפורטו להלן; .59

 2, 2002עוד בשנת ואכן, כטענת הנתבעת, עלה מתוך עדויות בעלי הדין כי בתחילת הדרך,  .60

 3, מר גיא פלד ומר אדלסבורג להסכמות  ז"ל הגיעו יזמי הפרויקט באותה עת, מר אורי דורי

 4על ידי מי מהם, במסגרת הקמתה  ,עבודות שונותסמכויות וביצוע של באשר לחלוקת שונות 

 5 ותפעולה של תחנת הכוח. 

 6, הושגה 2002במועד הקמתה של דוראד, בשנת של מר אדלסבורג עלה כי  מתצהירוגם 

 7עצמו( כי אדלטק תהא זו אשר תטפל הסכמה בין יזמי הפרויקט )אורי דורי, גיא פלד והוא 

 8בנושאי הייזום, הרגולציה ואיתור הקבלן הראשי לבניית תחנת הכוח ואילו דורי תקבל את 

 9הזכות לשמש כקבלן משנה של הקבלן הראשי לביצוע עבודות ההנדסה האזרחיות )ראה ס' 

 10 לתצהיר מר אדלסבורג(;   22

 11תגובה לבקשה לאישור תביעה ל בתמיכהבתצהיר נוסף אשר ניתן על ידי מר אדלסבורג 

 12 כדלהלן: נאמר"(, התביעה הנגזרת)להלן: " 34642-07-15תנ"ג -נגזרת ב

 13תנאי ראשוני שהציבה א. דורי להצטרפותה לפרויקט היה כי תינתן לה אפשרות לנצל "

 14את היתרון היחסי שלה בתחום הבנייה, ולהקים את המבנים, הכבישים ויתר התשתיות 

 15הכוח, כקבלן משנה לביצוע עבודות ההנדסה האזרחיות בפרויקט... זאת  הדרושות לתחנת

 16תה אמורה א. דורי לקבל בתור מי שיזמה את הפרויקט יחד עם ימעבר לדמי הייזום שהי

 17 (.48, ס' 3נ/ אה". )ראדלקום

 18תביעה הנגזרת ההוגש על ידו במסגרת אשר גיא פלד בתצהיר הצהרה דומה ניתנה על ידי מר  .61

 19 (.10ף סעי 4/נ אה)ר

 20ניתן ע"י מר שלמה כהן, אשר שימש כמשנה למנכ"ל קצא"א ודירקטור אשר מהתצהיר  .62

 21 : , עלו הדברים הבאיםבדוראד בתקופה הרלבנטית, במסגרת אותה תביעה נגזרת

 22א. דורי דרשה כבר מן ההתחלה לשמש כקבלן משנה לביצוע ההקמה של העבודות "

 23שסיום הסגירה הפיננסית, א. דורי איימה כי האזרחיות של הפרויקט... יצוין כי זכור לי 

 24מה ע היא לא תאפשר את הסגירה הפיננסית, אלא בתנאי שוודגרופ תתחייב להתקשר

 25 " ליון דולרימ 62בהסכם קבלנות משנה לביצוע העבודות האזרחיות בסך תמורה של 

 26 (. 9, סעיף 5)ראה נ/
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 1דות כי אותה הסכמה זו, הראיות המאוחרות יותר מלמ ואולם, על אף הסכמה מוקדמת .63

 2רצונה הסובייקטיבי , והגם התחייבות חוזיתעקרונית, מוקדמת, לא התגבשה לכדי 

 3היא לא עמדה על זכותה זו, , האזרחיותההנדסה  )והמובן( של הנתבעת לבצע את עבודות

 4 וזאת בניגוד להתחייבויות אחרות של מי מהצדדים כלפי משנהו. 

 5מהותית, הוכח בפני כי אין המדובר במקרה בו התקבלו החלטות, או ניתנה התחייבות כלפי  .64

 6, וודאי שלא על ידי הגורם בהקמת הפרויקט כקבלן משנההנתבעת על פיה תשמש 

 7 צמה.ע WGחברת  –לצורך כך הנדרש המשמעותי ביותר 

 8 זו. בשורות הבאות יפורטו הראיות המרכזיות המהוות בסיס להחלטתי בסוגיה  .65

 9סברה כי עומדת לה זכות קנויה לביצוען של העבודות, לא היה נהיר כי מקום בו הנתבעת  .66

 10על שני הסכמים חתימה בהעדכני, וודאי שלא  הייזוםחתימה על הסכם או צורך במקום 

 11 המקורי והעדכני(.  הייזוםבשני מועדים שונים )הסכם ו

 12, לא יבחר להתחייב וכלכלייםפועל מטעמים רציונאליים גוף מסחרי, ההדעת נותנת כי 

 13לתשלום עבור שירותי ייזום או תיווך, שעניינם התקשרות בהסכם קבלני, ככל וקיימת 

 14 כקבלן משנה של הפרויקט. ממילא חוזית מסוג זה או אחר, לשמש התחייבות פיו כל

 15שונים, ועסקינן כאמור בגופים הגם כי הצדדים הרבו לחתום ביניהם על הסכמים  .67

 16מים שונים אשר ניתן הסכמתוחכמים, לא מצאה אותה הבטחה נטענת כל ביטוי במסגרת 

 17היה לצפות כי יימצא בהם ביטוי לכך, לרבות ובמיוחד הסכם ההתקשרות שבין דואראד 

 18ושורות  3שורה  24עמוד  – 26שורה  23)ראה עדות מר אדלסבורג בעמ'  WGלקבלן הראשי 

 19 לפרוטוקול הדיון(. 9-11

 20לתצהיר מר אדלסבורג(, כמו גם בהסכם  2)נספח  2006עיון בהסכם בעלי המניות משנת 

 21כי  למדלתצהיר מר אדלסבורג(, מ 23ספח )נ 25.11.10בעלי המניות המאוחר יותר, מיום 

 22ההנדסה עבודות  ן שללביצועלהקנייתה של זכות כנטען על ידי הנתבעת,  אזכור אלואין ב

 23שנכרתו בין הצדדים, או מי מהם, הסכמים אחרים למתן שירותים  ת, זאת על אףהאזרחיו

 24 רה והסכם תחזוקההסכם למתן שירותי ניהול, הסכם חכיעל ידי מי מבעלי המניות, כגון 

 25 לי המניות(.עלהסכמי ב 4ראה סעיף )

 26 ,2008לקראת סוף שנת  ,בשלב מסויםכי , מעדותו של מר אסף מור עלהכפי שצוין לעיל,  .68

 27התעורר חשש כי דורי לא תקבל לידיה את ביצוע עבודות ההנדסה האזרחיות בפרויקט, 

 28שורות  64 מודורג בכך )ר' עדות מר אסף מור בעולפיכך הוא ביקש את סיועו של מר אדלסב

 29 לפרוטוקול הדיון(. 27-34
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 1כי הוא פנה למר אדלסבורג  אלעד כץ,ההנדסה בנתבעת, מר  באופן דומה העיד סמנכ"ל

 2 9-13שורות  57ה כי יסייע לה לקבל את ביצוע עבודות ההנדסה בפרויקט )ר' עמוד בבקש

 3 לפרוטוקול הדיון(.

 4 ככל ומדובר היה בזכות מוקנית, לא היה לכאורה כל צורך בפנייה כאמור לסיוע. 

 5המקורי, אשר התייחס להתקשרות  הייזוםהסכם ל האמור לעיל ניתן להוסיף ולציין כי ע .69

 6מר אורי דורי ז"ל,  לכאורה על ידי המנוח, נחתםבהסכם קבלן ראשי בין דוראד לבין זורלו, 

 7 אשר היה בעצמו בעל מניות בדורי בנייה ונמנה על יזמי הפרויקט. 

 8חזקה עליו כי הוא ידע מהן זכויותיה המוקנות של דורי בקשר עם ביצוע העבודות. העובדה 

 9הנתבעת  מדברת בעד עצמה, ומעידה, כי א עצמו, מצא לנכון לחתום על הסכם כאמור,כי הו

 10עצמה או חברות אחרות בקבוצת דורי, לא ראו עצמן כבעלות זכות קנויה לביצוע העבודות 

 11 האזרחיות כנטען כיום. 

 12לתצהירו  43ראייה נוספת אשר היה בה כדי לחזק את מסקנתי דלעיל, מצאה ביטוי בנספח  .70

 13 : , בין היתר, כדלהלןאורי דורי ז"למר ע"י  אדלסבורג, במסגרתה הוצהרשל מר 

 14דורי בניה אכן קיבלה את עבודות ההנדסה האזרחית בתחנת הכח בדוראד, בסיועה של "

 15 לתצהיר(. 19" )ס' אדלטק

 16גם מקום בו היה מוכח כי ניתנה התחייבות כזו או אחרת, מקום בשולי סוגיה זו אוסיף כי  .71

 17 בו לא הובהרו היקפה או תנאיה, ממילא אין המדובר בהתחייבות שניתן לאכוף אותה. 

 18בהינתן כל אלו, נדחית טענת הנתבעת בדבר קיומה של זכות מוקנית לביצוע העבודות או  .72

 19  איון זכותה של התובעת לקבלת תמורה מכוח אותה זכות.

 20 בקיומו של חוב הודאה 

 21התקיימו  2011במסגרת תצהירי העדות הראשית, טענו נציגיה של התובעת, כי בשנת  .73

 22של חוב כלפי התובעת, וחובתה  והנתבעת בקיומבמסגרתן הכירה הנתבעת  עם נציגי פגישות

 23 להסכמות באשר לאופן הפירעון. להגיע בפירעונו, אך ביקשה 

 24ה הכרה בחוב, התנהל בין הצדדים משא ומתן, במסגרתו נדונה, בין היתר, בהינתן אות

 25על דרך של מתן הנחות ברכישת נכסים בפרויקטים של לפירעון החוב, הצעתה של הנתבעת 

 26 הנתבעת. 
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 1חוב קיומו של לא הכירה בהנתבעת הכחישה טענותיה אלו של התובעת. לגרסתה, מעולם  .74

 2כי היא כסים בהנחה כאמצעי לפירעון החוב, אלא נולא הציעה לה לרכוש התובעת  כלפי

 3את זכויותיה במספר פרויקטים, והייתה נכונה לעשות כן במחיר עלות, כפי ביקשה למכור 

 4 לחוב הנטען.שהיו אותם נכסים נמכרים לצד שלישי, ללא קשר 

 5 

 6אשר הובאו בפני בעניין זה, באתי לכלל מסקנה כי התובעת לאחר שחזרתי ועיינתי בראיות  .75

 7 לא הרימה את הנטל להוכיח את טענותיה בדבר קיומה של הודאה בחוב. 

 8על ידי הנתבעת, הודאה בחוב  תובעת באשר לקיומה שלואציין כי טענות לעניין לזה אקדים  .76

 9לא נמצאה להן התייחסות של ממש בתצהירי התובעת, ו באופן מפורט ונהלראש הועלו

 10 בכתב התביעה. 

 11עסקינן בטענה מהותית, אשר ניתן וראוי היה כי יימצא לה ביטוי מפורש וברור בכתב 

 12 התביעה. העדרה של התייחסות לעניין זה, מכרסם במידה רבה בגרסת התובעת בסוגיה זו. 

 13הראיות, לא היה,  למעלה מכך, גם בראיות אשר הוגשו על ידי הצדדים לתיק בשלב שמיעת .77

 14 בהיבט הראייתי, כדי לבסס את טענות התובעת בסוגיה זו, ואפרט; 

 15תרשומת מודפסת של פגישה  המסמך המרכזי עליו ביקשה התובעת להישען בסוגיה זו היה .78

 16שגיא לנדאו ועו"ד מר אורי אדלסבורג, מר אופיר גרינברג,  מר , בה נכחו18.3.2013מיום 

 17 לתצהירו של מר אדלסבורג(.  40)נספח  עמידן לויטן.

 18אופיר גרינברג והודה, מספר מאותה תרשומת עולה כי באותה פגישה חזר לכאורה מר  .79

 19, בקיומו של חוב של הנתבעת כלפי התובעת, וכי התנהל בין הצדדים משא ומתן פעמים

 20 :הנוגע לעסקה במסגרתה יירכשו על ידי התובעת דירות וזאת כאמצעי לפירעון החוב

 21אופיר המשיך ופירט את עסקת הדירות במגדל הגמנסיה בה הוצע לאדלטק לרכוש "

 22דירות שהחזיקה דורי בבעלותה כחלק מהתחייבותה לרכוש דירות בנכס עבור קבלת 

 23העבודה. אופיר תיאר את המו"מ אשר ניהלה דורי עם אדלטק לרכישת הדירות על ידי 

 24חובה מתוקף ההסכם כלפי אדלטק אדלטק כחלק מהסדר לפיו באופן זה תשלם דורי את 

 25  "הדירות" בהתאמה(. -)"העסקה" ו

 26אולם, משעזב אופיר את חברת דורי וסיים את תפקידו בה גילה שהעסקה לא יצאה אל 

 27 ".הפועל

 28וערך  18.3.2013הוא נכח בפגישה מיום מתצהיר שהוגש על ידי עורך הדין לויטן עלה כי 

 29עוד היו טריים אשר האירועים אחר מכן, כעיקרי הפגישה, כאשר ל של בכתב ידתרשומת 
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 1בזכרונו, הוא הקליד את התרשומת למסמך וורד מסודר, קריא ומלא של הפגישה, ככל 

 2 שניתן.

 3, בין התרשומת שנערכה בכתב יד פערית התברר, כי קיים אלא שבמסגרת החקירה הנגד

 4 לתצהיר עו"ד לויטן(. 2( לבין הנוסח המודפס )נספח 6במהלך הפגישה )נ/

 5מהשוואה בין הנוסחים עולה כי החלק המהותי ביותר המופיע בנוסח המודפס, ואשר יש 

 6בו, לכאורה,  כדי לקשור את עסקת רכישת הדירות לחוב, קרי המשפט לפיו רכישת הדירות 

 7כחלק מהסדר לפיו באופן זה תשלם דורי את חובה מתוקף ההסכם ע"י אדלטק נעשית : "

 8 . אשר נערכה בזמן אמתוסח התרשומת בכתב יד, בנו כלל לא מופיע", כלפי אדלטק

 9המסמך המודפס נערך באותו יום בו נערך  אני ערה לטענתו של עורך הדין לויטן על פיה

 10המסמך בכתב יד, וכי הפערים בין המסמכים מקורם בכך שהמסמך בכתב יד מרכז את 

 11 עיקרי הדברים ולאחריהם נערך מסמך מפורט. 

 12מקום בו קיים הבדל כה מהותי בין תרשומת שנעשתה בכתב יד, בזמן אמת, לבין עם זאת, 

 13עת מדובר בנושא מהותי המהווה לב ליבה של המחלוקת בין זו שהוקלדה מאוחר יותר, 

 14  מזערי.תרשומת מודפסת משקל ראייתי ני מוצאת לייחס לאותה אהצדדים בסוגיה, 

 15ראייה משמעותית נוספת אשר הוגשה על ידי התובעת, בתמיכה לטענותיה בדבר הכרת  .80

 16 הנתבעת בקיומו של החוב, הייתה עדותו של מר וילד על נספחיה. 

 17אקדים ואציין כי מצאתי את עדותו כחסרה, נוכח הפערים שבין התצהיר לעדות בחקירה 

 18 בית המשפט.  נגדית ובין הנקוב בתצהיר לראיות אחרות אשר הוגשו לתיק

 19כך לדוגמא צירף מר וילד לתצהיר את העתקי התכתובות אשר הוחלפו בינו לבין מר גיל  .81

 20לדצמבר  2011קוטלר והגב' תמרה לב תיק, מטעם הנתבעת, וזאת ביחס לתקופה שבין יוני 

 21 . לתצהיר( 2-6. )נספחים 2011

 22נכסי עסקת רכישת  בין כדי לקשור קשר של ממשבה עיון בתכתובת זו מלמד כי אין ואולם, 

 23 . התביעה נושאחוב קיומו של מתווה לפירעון הל המקרקעין 

 24עת נטען כי מטרת רכישת הנכסים הייתה פירעון חוב הנתבעת לתובעת, היה מצופה כי 

 25היה באותו חוסר כדי לחזק את המסקנה בדבר יימצא לכך ביטוי מפורש בכתובים. 

 26 ההצדקה לדחיית טענות התובעת בדבר אשרור או הכרה מצד הנתבעת בקיומו של החוב. 
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 1 12עמוד  )ראהתשובותיו בסוגיה זו כתמוהות מר וילד נחקר ביחס לסוגיה זו, ומצאתי את 

 2 לפרוטוקול הדיון(. 24-29שורות 

 3 6.11.2011התקיימה ביום אשר מר וילד כי במסגרת פגישה ו טען לתצהיר 12במסגרת סעיף  .82

 4הצעה לרכישת דירות מדורי, תוך  התובעת העבירהרונן אשכנזי ותמרה לב תיק, עם מר 

 5 . הציון ההנחות המשקפות את גובה החוב כלפי

 6אשר שימשו בסיס להכנתה, לא , כמו גם התחשיבים וקבצי האקסל העתק ההצעהואולם, 

 7 להתובעת את כללבאי כוח . כל זאת מקום בו נטען על ידי מר וילד כי העביר צורפו

 8עמוד  ,  33שורה  13עמוד  , 30שורה  12)ראה עמוד  היו ברשותואשר נטיים ווהמסמכים הרל

 9 לפרוטוקול הדיון(. 8שורה  10ועמוד  1-2שורות  8

 10 2011לדצמבר  2011 בין החודשים מאינטען כי וילד לתצהירו של מר  5-7במסגרת סעיפים  .83

 11הנתבעת בקיומו של  במסגרתן הכירו נציגיהתקיימו מספר פגישות בין נציגי שני הצדדים, 

 12 .ה ייפרעהחוב, אך ביקשו להגיע להסכמות בדבר הדרך ב

 13 צירף לתצהירו, תרשומת של אותן פגישות, אשר לדבריו נערכה בזמן אמת. מר וילד הוסיף ו

 14לאחר כל פגישה  התרשומתעדכן את הנגדית העיד מר וילד בתחילה כי במסגרת חקירתו 

 15 לפרוטוקול הדיון(.  1-3שורות  9)עמוד 

 16נעשה בקרות הוא זוכר אם העדכון נעשה לאחר כל פגישה, אלא כי  אינובהמשך הבהיר כי 

 17 לפרוטוקול הדיון(.  13-14שורות  9)ראה עמוד  2014האירועים ולא בשנת 

 18 9ייתכן שהעדכון נעשה במקבצים, גם לאחר מספר פגישות )עמוד י בהמשך אישר העד כ

 19הבהיר כי לשיטתו, גם תרשומת שנערכה בחודש לבסוף לפרוטוקול הדיון( ו 19-20שורות 

 20דצמבר, לגבי פגישה שהתקיימה בחודש מאי, מוגדרת כתרשומת שנערכה "בזמן אמת" 

 21 לפרוטוקול הדיון(. 24-29שורות  9)ראה עמוד 

 22לה כי לא קיימת מסמכים, עמכתב ב"כ אשר צורף בתגובה לדרישה לגילוי מיצוין כי 

 23 (1) נ/ לתצהיר מר וילד 1תרשומת בכתב יד אשר נערכה ביחס לנספח 

 24נתונים  ההתרשומת הנזכרת לעיל מעוררת חוסר נוחות גם מקום בו לא צוינו במסגרת .84

 25, או על קיומו כסיםאל מול שווי ההטבות הנובע ממחירי הנ למדים על היקפו של החובהמ

 26של דין ודברים לעניין שווי זה או הסכמתה של הנתבעת לנכסים המשקפים הטבה בהיקף 

 27  זה או אחר. 
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 1 

 2 : שיב כדלהלןוהמר וילד נשאל ביחס לכך 

 3אין לי תשובה טובה עכשיו. כנראה שבאותם ימים זה היה ברור ועל השולחן בלי לומר "

 4 28-29שורות  19". )עמוד ידעו את המספריםאת זה ולא נדרש לאמר או לכתב. כולם 

 5 לפרוטוקול הדיון(.

 6בינו לבין גב' תמרה  של שיחת טלפון אשר נערכהתרשומת  ואלתצהירו של מר וילד ה 7נספח  .85

 7. מהתרשומת ניתן לכאורה ללמוד על קשר בין עסקת 14.12.2011דורי, ביום לב תיק מ

 8בתרשומת פנימית שערך מר וילד לעצמו, רכישת הדירות לבין החוב הנטען, אלא שמדובר 

 9ואשר הוא לא מצא לנכון להעביר עותק ממנה לאנשי דורי, בזמן אמת, על מנת שיוכלו 

 10 לפרוטוקול הדיון(. 1-20שורות  11להביע את התייחסותם )ראה עמוד 

 11לתמרה בעניין, אשר לא צורף,  נוסף דואר אלקטרונייתרה מכך, מהתרשומת עולה כי הועבר 

 12בהמשך היום הועבר מייל נוסף לתמרה לצורך לה כי דורי מתכחשת לחוב הנטען: "וכן עו

 13ברור נוסף האם הבנתי נכון את הסבריה. כמענה למייל התקשרה תמרה אלי וציינה כי לא 

 14תענה בכתב למייל שכזה כיון שהם מתכחשים לחוב אך הדגישה שוב כי חישוביה מראים 

 15 ". את אדלטק מלש"ח האמורים לספק 11הנחה בגובה של 

 16, ואישר כי הנוסף לא צורף דבר הדואר האלקטרונימר וילד לא ידע לתת תשובה מדוע 

 17 12מההתכתבויות אשר הוחלפו עם דורי עלה כי היא מתכחשת לחוב הנטען )ראה עמוד 

 18 לפרוטוקול הדיון(. 13-21ושורות  1-8שורות 

 19 ב תיק מהימיםזאת ועוד; גם מההתכתבות בין מר אורי וילד לבין גב' תמרה ל .86

 20לה ממנה כי היא כלל לא וכן עגב' לב תיק ה הכחשה של החוב על ידי תל, ע20-22/12/2011

 21 מודעת להסכמה הנטענת של מכירת דירות כנגד פירעון חוב. 

 22מקום בו מדובר בתכתובת שהוחלפה כשבוע לאחר השיחה אשר בה לכאורה נדונה עסקת 

 23לכאורה סותרת את אשר נאמר על ידה רכישת הדירות בקשר עם פירעון החוב, ואשר 

 24במסגרת אותה השיחה, מצופה היה כי הדברים יצוינו באופן ברור ומפורש על ידי מר וילד, 

 25 לפרוטוקול הדיון(. 1-8שורות  15אך זאת לא נעשה )ראה גם עמוד 

 26בקנה אחד, עם עדותו של מר רונן  עולה במידה מסוימתה מכך, האמור בהתכתבות יתר .87

 27הבהיר כי על אף שסבר כי אין בסיס לחוב הנטען נוכח היעדר תקפותו של אשכנזי, אשר 

 28ההסכם, הוא מצא לנכון להציע לאדלטק את עסקת רכישת הדירות, נוכח המשמעות 

 29 עבור דורי ורצונה להימנע מסכסוך עם בעל מניות בקבוצה.  תחנת הכוחיתה לפרויקט ישה
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 1ות נעשתה ללא כל קשר לחוב כלפי ה של דורי למכור את הדירתעלה כי החלטזו מעדותו 

 2אדלטק, וכי הדירות הוצעו למכירה גם לגורמים נוספים,  אולם הוא ראה בכך מעין מתווה 

 3בו זה נהנה וזה לא חסר, או כלשונו: "זה מקבל וזה לא משלם", אשר יכול היה לסייע 

 4 לפרוטוקול הדיון(. 9-34שורות  49בפתרון הסכסוך )ראה עדותו בעמוד 

 5 אסף מור העיד, כי ככלל, כאשר מועלות נגדו או כנגד חברה שבבעלותו טענות כלשהן,גם מר  .88

 6כי יש לראות את מבלי להיזקק להליכים משפטיים מיותרים, ו אותן שביהוא מנסה לי

 7היחסים הנמשכים בין על רקע על רקע זה, כמו גם המגעים אשר התקיימו בין הצדדים 

 8לפשרה, אין לראותן כהודאה  שא ומתןבמסגרת מ גם ככל שהועלו הצעות. לשיטתו החברות

 9 לתצהירו(. 57-58בחוב מצד הנתבעת. )ראה סעיפים 

 10ניתוח הרווחיות של דורי בנייה, אשר נערך לתצהירו של מר אסף מור הינו מסמך   9נספח  .89

 11עיון בדוחות אלה מלמד, כי לא . יקט(, בקשר עם הפרו7.8.2011אמת )ביום עבורה בזמן 

 12תה הנתבעת מודה בחוב כאמור כלפי ישל דמי הייזום לתובעת. לו הי קיים בהם ציון

 13במסגרת ההוצאות הרלבנטיות לצורך ניתן להניח כי היה נמצא לכך ביטוי כלשהו התובעת, 

 14 ניתוח הרווחיות של הפרויקט.

 15 18מעדותו של מר אדלסבורג עלה, כי בסופו של יום, הנתבעת התכחשה לחוב )ראה עמוד  .90

 16 קול הדיון(.ולפרוט 1-6שורות 

 17בנסיבות אלה, בהיעדר כל מסמך בכתב אשר ממנו עולה הודאה של דורי בחוב הנטען, מחד  .91

 18איני סבורה כי ניתן גיסא, ובהינתן ההכחשות הגורפות של נציגיה בעניין זה, מאידך גיסא, 

 19הורות כי התובעת הרימה את הנטל הראייתי להוכיח כי הנתבעת או איזה מחברות קבוצת ל

 20 והסכימו לשלמו.  בחוב כלפי אדלטק והכיר דורי

 21 איין אותו, ככל וקיים. אין בהיעדר הודאה בקיומו של חוב כדי לכי נהיר עם זאת, 

 22 זהות המתקשר בהסכם קבלן המשנה 

 23מצא כי ניתנו על ידי התובעת שירותי ייזום, יש להוסיף ולתת יהנתבעת, גם מקום בו לטענת  .92

 24הותנה בכך העדכני  הייזוםעל פי הוראות הסכם את הדעת לעובדה כי תשלום התמורה 

 25כי במקרה דנן מי שביצעה את , אלא . WGתבצע את העבודות עבור היא זו אשר שהנתבעת 

 26הנתבעת ה דורי קבוצה, ואילו תיהי, בגין אותן עבודות העבודות, ואף קיבלה את התמורה

 27 . בלבד)של קבלן המשנה( שימשה כקבלן משנה 

 28 אין מקום לחייבה בתשלום דמי הייזום לתובעת., הנתבעתנסיבות אלה, טענה ב
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 1על פיה לא הנתבעת לאחר שנתתי דעתי לכלל הראיות בתיק זה, אני מוצאת לדחות טענת  .93

 2, ואף WGבשל זהות החברה שהתקשרה עם  קמה לה חובה בתשלום שכר הייזום לתובעת

 3 אשר אינן עולות בקנה אחד עם חובת תום הלבאלו כאלו של הנתבעת  ות הגנהמצאתי טענ

 4 . המוטלת עליה

 WG . 5אכן, כטענת הנתבעת, דורי קבוצה היא זו אשר התקשרה בהסכם עם  .94

 6אליה נחשפתי ואשר על פיה  התמונה העובדתית, אין בהן כדי לשנות את בעובדה זו ,ואולם

 7בין דורי נשוא ההסכם  הקבלניות העבודותכלל , מלכתחילה, כי לכל המעורבים היה ברור

 8היו אלו מנהלי הנתבעת ונציגים מחברות שונות  . הנתבעתיבוצעו על ידי  WG-קבוצה ל

 9עם חברה הפרטנית מתוך הקבוצה אשר תתקשר בחרו את זהות הבקבוצת א. דורי אשר 

WG  ,10)אלא על ידי הנתבעת(, על ידי דורי קבוצה העבודות לא בוצעו כגורם ביניים בלבד 

 11 והייתה זו התובעת אשר נתנה את שירות הייזום/תיווך לצורך אותה התקשרות. 

 12" )ואפילו אם ניתנו על ידה במסגרת ביניים "תחנת-קיומה של דורי קבוצה כבנסיבות אלו, 

 13זכאותה  ן בה כדי לאיין את האמור או כדי להביא לשלילת, איזו שירותי ניהול אלו ואחרים(

 14 של התובעת לקבלת התמורה. 

 15חברות הזרות זו לזו, ורי קבוצה ודורי בנייה אינן דכל זאת כאשר יש להוסיף ולהזכיר כי 

 16חברת אם וחברת בת, כאשר דורי קבוצה הינה בעלת  -אלא חברות, השייכות למשפחה אחת 

 17 נתבעת. השליטה ב

 18 

 19ממספר לא  על ידי הנתבעת נלמדהבפועל יצוע העבודות ומטרת הצדדים באשר לבכוונת  .95

 20 , כפי שיפורט להלן;מבוטל של מסמכים ועדויות

 21 

 22לזהות  WGכי נדרש אישורה של מלמד  WGשבין דורי קבוצה לבין ההסכם עיון בתוכן  .96

 23מר אסף דורי בנייה )ראה עדות  -נתבעת ב ככל ומדוברלמעט , של דורי קבוצה קבלן המשנה

 24 לפרוטוקול הדיון(. 1-3שורות  74ועמוד  22-23שורות  73מור בעמוד 

 25 
 26אשר פורסם  הנתבעתולה מהתשקיף הראשון של כי כע הנגדית בחקירתואישר מר אסף מור  .97

 27עוד וזאת תיחום פעילות, בין הנתבעת לבין דורי קבוצה הוסכם על , 2010בחודש פברואר 

 28 הנתבעת, ואשר בהתאם לה WGטרם נחתמה המערכת ההסכמית בין דורי קבוצה לבין 

 29 13-16 -ו 4-9שורות  74)ראה עמוד  למעשה כזרוע הקבלנית של דורי קבוצה תשמש

 30 לפרוטוקול הדיון(.

 31 
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 1בין מה ל WGמעדותו של מר אדלסבורג עלה כי הוא פעל לצורך קידום ההתקשרות בין  .98

 2מבלי שיבקש לקבוע או להפריע לשיקול דעת מנהלי החברות, , "ידורשכונה על ידו "א.

 3, וודאי מתוך אותה קבוצת חברות באשר לזהות החברה הפרטנית עמה ייחתם ההסכם

 4מקום בו היה ברור כי החברה אשר מחזיקה ביכולת המעשית לבצע את העבודות, הינה 

 5 הנתבעת. 

 6 

 7לתצהיר  5)נספח  22.2.2009כך לדוגמא בתכתובת שבין מר אדלסבורג ומר מהמט עלי מיום 

 8 מר אדלסבורג( כותב מר אדלסבורג: 

 9 

 …"I would like to arrange a meeting between you and Uri Dori … The 10 

purpose of the meeting is to formulate a sub contractor agreement with U. 11 

Dori …" 12 

 13 

 14לתצהיר מר אדלסבורג(,  8לבין מר אדלסבורג )נספח   WGובתכתובת בין מר דובלר מחב'  

 15 כותב מר דובלר:

 16 

"To confirm our meeting with U Dori… 17 

As we discussed, the primary goal of the meeting will be to conclude an 18 

MOU for the commercial structure between U Dori and Wood Group…" 19 

 20 

 21 ומר אדלסבורג משיב לו:

 …"I do share your opinion that we must conclude today an agreement… 22 

between U Dori and WG…" 23 

 24 שלוחותיה. , על דים אל דורי, הינה כאל "א. דורי"הנה כי כן, ההתייחסות של שני הצד

 25 

 26לאיזו חברה מקבוצת דורי הוא לעניין זה נשאל מר אדלסבורג, במסגרת חקירתו הנגדית,  .99

 27 ומחקירתו הנגדית עלו הדברים הבאים:  סייע להתקשר

 28אני עושה עסקים עם אנשים, אני לא יודע לחדד אם זה דורי קבוצה או דורי אחר. אנחנו "

 29שהיה גם אחראי על נושא התקשרנו עם אורי דורי, איש רב פעלים... ועם גיא פלד... 

 30הבנייה בקבוצה. חתמנו, התקשרנו עם אנשים מבחינתי הם הביאו את הגוף שהתקשר 

 31שורות  21" )ראה עמוד מולנו בהסכם, לא בדקתי ולא פשפשתי. אני עושה עסק עם אנשים

 32 לפרוטוקול הדיון(. 21-26
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 1השונות מצאתי כי ההחלטה בדבר הגדרת זהותה של החברה הפרטנית, מתוך החברות  .100

 2בעלי התפקידים השונים , נעשתה על ידי WGבקבוצת דורי, אשר תתקשר בסופו של יום עם 

 3 , ועל פי שיקול דעתם. בתוך קבוצת החברות של דורי

 4 העדכני.  הייזוםסכם וראות הכל זאת, כאשר הם מודעים לפעילות התובעת, כמו גם לה

 5עיון בראיות מלמד כי העירוב בין החברות וההתייחסות אל חברות קבוצת דורי כמקשה  .101

 6פרי פועלם של מנהלי הנתבעת ודורי קבוצה, וזאת הן במגעיה מול במידה רבה אחת, הוא 

 WG . 7התובעת, והן באלו אשר התקיימו מול 

 8, הם בוצעו על ידי אילנה הנתבעת נציגיבוצעו זימונים לשיחות ועידה עם כך לדוגמא עת 

 9לתצהיר מר  8. )ראה נספח קבוצת א. דורי בע"ממנהלת אדמיניסטרטיבית של  –כרמי 

 10 אדלסבורג(.

 11לאותו הסכם, ועת  והערותקבלן המשנה גם כאשר הוחלפו בין הצדדים טיוטות הסכם 

 12נעשתה חלופת מבצע, משנה כקבלן ה של דורי קבוצהרת אותן טיוטות שמה שצוין במסג

 13: הנתבעתמול ועל ידי נציגיה של כמו גם ההתכתבויות הנלוות,  טות ההסכם וההערות,טיו

 14לתצהיר  11-18סמנכ"ל ההנדסה בדורי בנייה, ואסף מור המנכ"ל )ראה נספחים  –אלעד כץ 

 15 מר אדלסבורג(.

 16 –מר גרינברג אסף מור, והנתבעת באמצעות מר נחתם ע"י העדכני,  הייזוםהסכם גם 

 17)ראה עדות מר אסף מור הנתבעת  סמנכ"ל דורי קבוצה, אשר שימש כמורשה חתימה של 

 18 לפרוטוקול הדיון(. 17-20שורות  68בעמוד 

 19חב' דורי בנייה בתקופה הרלבנטית,  -נתבעת מר אלעד כץ, אשר שימש כסמנכ"ל בנייה ב .102

 20עם ביצוע העבודות,  , בקשרWGהעיד על המשא ומתן שהתנהל, הן מול זורלו והן מול 

 21הנוגעים  בסיועה של אדלטק, ועל הפגישות שהתנהלו מולה גם בעניינים מקצועיים וטכניים

 22לפרוטוקול  6-12שורות  59ועמוד  29-31שורות  58לביצוע העבודות עצמן )ראה עמוד 

 23 הדיון(. 

 24אמורה הייתה מי מבין החברות בקבוצת דורי, משנשאל מר כץ, במסגרת חקירתו הנגדית, 

 25  : כדלהלןיב הש  WGעם  לחתום על ההסכם

 26עשיתי מבחינת אני מבחינתי לא ניהלתי את המו"מ המסחרי, חוזי, מבחינת מי יחתום.. " 

 27שוני או הגדרות בעניין. מבחינתי זה היה כדורי  זוכר היום אם היה איזשהו דורי. אני לא

 28  רוח הדברים ... זה למיטב זכרוני זה היהבניה, היינו חברה נפרדת
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 1  ש. ורוח הדברים היה שדורי בניה תבצע גם את העבודות הקבלניות עצמן?

 2  ת. כמובן, אני סמנכ"ל הנדסה של דורי בניה

 3, לאחר שהמו"מ מול זורלו הופסק, עדיין דורי בניה הייתה WGש. שמתחיל המו"מ מול 

 4  אמורה לעשות את העבודות הקבלניות?

 5נפרדות. דורי בניה זו חברת בת של קבוצת דורי שהיא  זה לא חברותת. כן. להבנתי... 

 6  ".מבצעת, היא הקבלן המבצע של העבודות ההנדסיות

 7 לפרוטוקול הדיון(. 28-30שורות  59)עמוד 

 8, העיד כי הוא ניהל את הנתבעת כמנכ"ל שימש בתקופה הרלבנטית אשר סף מור, מר א .103

 9ידע על מו"מ שמתנהל במקביל מול , וכי הוא לא הנתבעת)תחילה מול זורלו( בשם  המו"מ

 10 (.19ושורה  9-13שורות  65לתצהירו ועדותו בעמוד  10דורי קבוצה )ראה סעיף 

 11, כמנכ"ל דורי בנייה, האמין שהיא זו שצריכה ורוצה לחתום עצמו הואעוד העיד מר מור כי 

 12  הגם שנמסר לו בשלב מסוים כי ההסכם עצמו ייחתם מול דורי קבוצה., WGישירות מול 

 13 לפרוטוקול הדיון(. 26-30ושורות  1-4שורות  71)עמוד 

 14 -ו GTSאביב  כנגד -הנתבעת ודורי קבוצה פתחו בהליך משפטי בבית המשפט המחוזי בתל .104

WG /15 (.21685-04-14ת.א.  1)ראה ת 

 16 

 17 כדלהלן :  1, נפתח בפרק מבוא ובו צוין בסעיף 1ת/-כתב התביעה אשר צורף כ

 18אשר ביצעו התובעות עניינה של התביעה הוא בעבודות הנדסה אזרחיות בהיקף עצום "

 19 ". במסגרת הסכם להקמת תחנת כוח... באשקלון GTSעבור 

 20 בהמשך כתב התביעה נקובים גם הסעיפים הבאים: 

 21ה.ס.(  –)דורי בנייה  2את העובדה כי התובעת  GTS. במסגרת ההסכם אישרה 21"

 22, קבוצת א. דורי בע"מ, 1ביצוע העבודות. בהתאם, התובעת תשמש  כקבלן משנה לשם 

 23לבצע את העבודה מטעמה בפרויקט וזאת בהתאם לזכויות המוקנות  2מינתה את התובעת 

 24 לה לפי ההסכם.

 25, הרי שלמן תחילת העבודות, GTSהיא שחתומה על ההסכם מול  1. הגם שהתובעת 22

 26כפי שמתנהל מזמין אל  2באופן בלבדי אל מול נציגי התובעת  GTSועד לסיומן, התנהלה 

 27 מול קבלן ראשי.
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 1הוראות לביצוע עבודות, הוראות לביצוע  2אל התובעת  GTS. במסגרת זו העבירה 23

 2מן התובעת  GTSשינויים, דו"חות בדבר התקדמות העבודות ועוד ועוד. במקביל, קיבלה 

 3ה כזו או אחרת, בקשות לתשלומים עבור עבודות יומני עבודה, דו"חות בדבר ביצוע עבוד 2

 4 ". חריגות, בקשות לאישור חשבונות ועוד ועוד

 5, ובין )ברבים( לתובעות GTSנוספות לחוב של בהמשך כתב התביעה קיימת התייחסות 

 6עבור עבודות החוזה וכמויות החומרים... הוסכם לכתב התביעה: " 64.1היתר מצוין בס' 

 7 64 -ו 44, 43..." )ראה לדוגמא סעיפים דולר ארה"ב 62,000,000 סך של התובעות יקבלוכי 

 8 (.1לכתב התביעה ת/

 9 דר יריבות. בהינתן נוסח כתב תביעה זה, אני מוצאת קושי באימוץ גרסת הנתבעת בדבר הע

 10( 2)מוצג ת/על ידי ב"כ הנתבעת  GTS-ראייה נוספת הינה מכתב הדרישה אשר נשלח ל .105

 11 ובמסגרתו צוין, בין היתר כדלהלן : 

address LTD ("Dori"), we hereby  U. Dori ConstructionOn behalf of our client, "12 

you as follows: 13 

1. As you are well aware, Dori has been operating as a contractor in the Dorad 14 

has been performing construction and civil project ("the project") site and 15 

".since 2011engineering works for Wood Group Power Solutions ("WG")  16 

 17 

 18דורי קבוצה ו/או  נכלל אישורה כי , 7.9.2010מיום  WG -בהודעת דוראד להעובדה כי  .106

 19לתצהיר  19קט )נספח כקבלן משנה בפרוי ישמשו(, הנתבעת)ובכלל זה חברות הבנות שלה ה

 20, מלמדת אף היא על כי כל המעורבים היו מודעים היטב לזהותה של החברה מר אדלסבורג(

 21 אשר תבצע את העבודות בפועל. 

 22ע את כלל צב, במסגרתה הסכם קבלן המשנה, להתחייבות הנתבעת כלפי דורי קבוצה

 23, היא אך כדי ליתן לאמור WGהעבודות ולמלא אחר מלוא התחייבויות דורי קבוצה כלפי 

 24 משנה תוקף. 

 25אותה הבנה והסכמה בין הצדדים תורגמה בהמשך גם לפעילות בשטח כאשר התנהלות  .107

 26 שלא דרך דורי קבוצה.ו, במישריןתה יהי WGול הנתבעת ביחסיה מ

 WG  27העבירה הוראות בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות שינויים, דוחות התקדמות, יומני 

 28ישירות את החשבונות  WG -ת לדורי בנייה. במקביל דורי בנייה העבירה לעבודה וכד' ישירו
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 1לתצהיר מר אדלסבורג,  72הנוגעים לביצוע העבודות, אשר הודפסו על דף לוגו שלה )ר' ס' 

 2 לפרוטוקול הדיון( 7-11שורות  72ובעמוד  31-34שורות  71ועדות מר אסף מור בעמוד 

 3 כי: נקבע  "(חוק החוזים)להלן: " 1973)חלק כללי( התשל"ג  לחוק החוזים 39סעיף ב .108

 4בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש "

 5 ".בזכות הנובעת מחוזה

 6החולש על  כעקרון יסוד במשפט,עקרון תום הלב כב' בית המשפט העליון שב והכיר במעמד  .109

 7כב' השופט כמעין מטריה נורמטיבית רחבה, כאשר לעניין זה יפה פסיקתו של כלל המערכת 

 8 :276, 199( 1, פ"ד נה)משה רוקר נ' משה סלומון 6339/97רע"א  -ברק ב

 9וזים( הוא חוק הח –)להלן  חוק החוזים )חלק כללי(ל 39בסעיף הלב הקבוע -תום"

 10"מלכותי".... הוא חל בגדריו של כל דין. "מצודתו פרושה... על כלל המערכת עיקרון

 11המשפטית בישראל" .... הוא מבטא עקרון התנהגות "לעניין פעולות משפטיות וחיובים 

 12הלב אינו מוגבל לחוזים או לחיובים. -שבכלל המערכת המשפטית בישראל".... עקרון תום

 13שפט ... כך, למשל, הוא חל בכל תחומי זהו עקרון יסוד החולש על כל תחומי המ

 14 "...הקודיפיקציה האזרחית החדשה

 15,  702, פ"ד מז יבין פלסט בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים 1683/93בג"ץ )ור' גם 

 16עמרני נ' בית הדין הרבני  566/81בג"ץ ; 742, 736( 2, פ"ד לח)פז נ' פז 700/81ע"א ;  708

 17, פ"ד קסטרופנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ'  7/81ד"נ ; 10, 1( 2, פ"ד לז)הגדול

 18 (687, 673( 4לז)

 19בנסיבותיו של תיק זה, ונוכח כלל הנתונים כפי שפורטו לעיל, מצאתי את התנהלות הנתבעת  .110

 20והטענות אשר הועלו על , WGככל והיא נוגעת לזהות החברה הפרטנית אשר התקשרה עם 

 21 כהתנהלות אשר נגועה בחוסר תום לב. , כפועל יוצא ידה ביחס לכך במסגרת הליך זה

 22, באופן מובהק, כי בחירת זהות הגורם שהתקשר עם הראיות אשר הובאו לעיל עלהור, אמכ

WG  מהנחיות של נבעה הייתה של מנהלי החברות בדורי, ולאWG  .23 או טעמים עניינים אחרים 

 24וגורמים שונים בקבוצת החברות למעלה מכך, עיון בהסכם קבלנות המשנה מלמד כי הנתבעת 

 25היטב, לסוגיית עמידתה של התובעת על טענותיה בדבר זכאותה לקבלת של דורי היו מודעים, 

 26 כי דורי קבוצהקיים קשר ישיר בין ההחלטה הניח כי יכול ודמי ייזום ולא ניתן היה שלא ל

 27 הניסיון להימנע מתשלום דמי הייזום. לבין הרצון ו WGעם  תתקשר בהסכם היא זו אשר 
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 37מתוך  33

 1 דלהלן: נקבע כנתבעת בין דורי קבוצה ללהסכם  5.4במסגרת סעיף 

 2ידוע לצדדים כי לצד שלישי, אשר איננו קבלן משנה בפרויקט, תביעות, שעילתם הנטענת "

 3טרם חתימת הסכם זה, לקבלת סכומים בקשר עם הפרויקט, תביעות השנויות במחלוקת 

 4עם הצד השלישי. מוסכם במפורש בין הצדדים כי במידה ותהיינה לקבלן המשנה בקשר 

 5חוזה זה עלויות עקיפות של תשלומים לצד השלישי הנ"ל, הקבלן יהיה אחראי לפרויקט ו/או 

 6לתשלום עלויות אלו על חשבונו באם וכל שתהיינה וזאת עד  לסכום שלא יעלה במצטבר על 

3,100,000 $US 7סיון לייתר את יבתוספת מע"מ. הקבלן וקבלן המשנה ישתפו פעולה בנ 

 8 לתצהיר מר אסף מור(. 6נספח  -להסכם  5.4...". )ס' העלויות העקיפות כאמור

 9לתצהירו של  27גם במסגרת הדיווח המיידי של דורי קבוצה לבורסה נזכרה הוראה זו )נספח 

 10 מר אדלסבורג(. 

 11 הייזוםכי סעיף זה התייחס מפורשות להסכם דמי אישר , מטעם הנתבעים, מר אסף מור 

 12 לתצהירו(. 29ס'  אהשנחתם מול אדלטק )ר העדכני

 13, בנוגע 2011בשנת  של מר אדלסבורג אליומעדותו של מר אשכנזי עלה, כי עוד בטרם פנייתו 

 14יתה התחשבנות יהכי הוסיף  מר אשכנזי דמי הייזום, הוא שמע על כך ממר אסף מור. תשלום ל

 15החברות, כאשר במסגרת אותה התחשבנות הסוגיה  שתיתה להיות מבוצעת בין ישצריכה הי

 16 1-9שורות  47, על אף שלא היה לה תיעוד במסמכי החברה )ר' עמוד באופן כללי הזו עלתה

 17 לפרוטוקול הדיון(.

 18במסגרת הסיכומים טענה הנתבעת כי לשון החוזה )הסכם הייזום העדכני( הייתה ברורה,  .111

 19וממנה עלה כי התובעת תספק שירותי יזום לנתבעת על מנת שזו תבצע את עבודות ההנדסה 

 20בחברה אחרת,  WGבחרה  . משכך, ומקום בו WGעבור  שיכקבלן ראהאזרחיות בפרויקט 

 21לא ניתן לראות בתובעת כמי שאכן סיפקה את שירותי הייזום, ונשמטת הקרקע בפני תביעת 

 22 לסיכומים(.  30-32התובעת. )ראה לדוגמא סעיפים 

 23 

 24ביחס לטענות אלו של הנתבעת יובהר כי אין כל הוראה בהסכם הייזום העדכני במסגרתה 

 25"כקבלן ראשי" אלא אך -נקבע כי הזכאות לקבלת התמורה מותנית בכך שהנתבעת תמונה כ

 26וממילא "הבחירה" באשר לזהות כפי שאכן אירע בפועל, שתבצע את העבודות הקבלניות, 

 27ם לשיקול הדעת וההחלטה של גורמי ההנהלה בהתא, נעשתה WGהחברה עם התקשרה 

 28 השונים בדורי. 

 29 
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 1די היה בחלק מהראיות אשר הוצגו לעיל על מנת להביא למסקנה על פיה אין בעובדת חתימתה  .112

 2כדי לאיין את זכותה של התובעת לקבלת התמורה  WGשל דורי קבוצה על ההסכם עם 

 3מקום בו התובעת יתרה מכך, . יות, לא כל שכן שילובן של הראהעדכני הייזוםהנקובה בהסכם 

 4פעלה באופן ברור על מנת להבטיח כי העבודות האזרחיות בתחנת הכוח יבוצעו על ידי 

 5לא הוכח כי היה ומקום בו ופעלו לצורך מטרה זו בפועל, כל הצדדים התכוונו תוך שהנתבעת, 

 WG 6דרישה של לא כל שכן כי הייתה זו כל יתרון להתקשרות עם דורי קבוצה חלף הנתבעת, 

 7 להידחות.  –נחה דעתי כי דין טענות הנתבעת לעניין זה כי כך ייעשה, 

 8 הרמת מסך 

 9דורי  –במסגרת סיכומיה העלתה התובעת, באופן אגבי, טענה הנוגעת להרמת מסך בין חברות  .113

 10מקום בו מדובר בחברת אם וחברת בת ובנסיבות של ערבוב נכסים  –בנייה ודורי קבוצה 

 11 לסיכומי התובעת(. 62במסך ההתאגדות. )ראה סעיף ושימוש לרעה 

 12טענה זו הועלתה לראשונה במסגרת הסיכומים, מבלי שהונחה ביחס אליה כל תשתית 

 13 רום נ' זאבי 8845/12)ר' גם ע"א דחייתה. להביא לבמסגרת כתבי הטענות, ודי בכך על מנת 

 14 (.25.11.2014)פורסם; 

 15יתרה מכך, לא ניתן לדון, וממילא גם להכריע, בשאלה הנוגעת להרמת מסך בין חברות, מקום  .114

 16נתבעה אינה צד להליך. דורי קבוצה לא ביחס אליה מבוקשת הרמת המסך, בו החברה אשר 

 17וזאת בשלבים מאוחרים יותר, במסגרת הליך זה על ידי התובעת, ואף לא התבקש צירופה 

 18 לרבות סוגיית האבחנה בין החברות. טענות הנתבעת,  כלל מודעתהגם שהתובעת הייתה 

 19העובדה כי ייתכנו מקרים בהם יכול אציין כי איני מתעלמת מלמעלה מן הצורך בבחינת  .115

 20כגון במקרים בהם , בחברות קשורותלהורות על הרמת מסך מקום בו עסקינן ותמצא הצדקה 

 21ה למכשיר לקידום חברת אם, משתמשת בשליטתה בחברת הבת, על מנת להפוך אות

 22דיני חברות לאחר )ר' א' חביב סגל, . םבאופן אשר יש בו משום פגיעה בנושיהאינטרסים שלה, 

 23 (.262-267טק הפקות בע"מ, כרך א', ע' -, הוצ' אלחוק החברות החדש

 24, על מנת להצדיק הרמת מסך, ויש לבחון כל או זהות החברות די בעצם הקרבה איןעם זאת, 

 25 . לנסיבותיו הספציפיות גופו, בהתאםמקרה ל

 26 בהינתן הנקוב לעיל, טענות התובעת בסוגיית הרמת המסך, נדחות. 

 27 
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 1 שיעור דמי הייזום יב.

 2 חבה בתשלום דמי הייזום לתובעת, יש לקבוע את שיעורם.עת נמצא כי הנתבעת  .116

 3מכל תשלום  5%עומד שיעור דמי הייזום על סך של  העדכני,  הייזוםהוראות הסכם בהתאם ל .117

 4 . דורי קבוצהבאמצעות  WG -מ, ובנסיבות שפורטו לעיל גם תשלום שהועבר WG -שיתקבל מ

 5לכתב התביעה( נרשם  12)נספח  2015לשנת  הנתבעתאור לדוחות הכספיים של בביכי על אף  .118

 6ביצוע העבודות בפרויקט, בקשר עם ₪ ליון ימ 305 -כי דורי בנייה רשמה הכנסות של כ

 7לה כי סכום , ע11.5.17, נכון ליום ל ידי הנתבעתכרטסת הנהלת החשבונות שהועברה עמ

 8בהתייחס , ואילו בלבד₪  240,128,591על סך של המצטבר בקשר עם הפרויקט, עמד  ההכנסות

 9 "(. הליך הבוררות)להלן: " WGעם התנהל הליך בוררות ₪ ליון ימ 66 -לסכום נוסף של כ

 10דהיינו: ₪,  240,128,591מתוך הסך של  5%לתשלום סך של  בנסיבות אלה זכאית התובעת

 11 . פת מע"מ כדיןבתוס₪,  12,006,430סך של 

 12ימים ממועד קבלת כל  5העדכני הוא בתום  הייזוםלהסכם  2מועד התשלום, בהתאם לסעיף 

 13 . תשלום חלקי. החל מאותו מועד, יישא כל סכום הפרשי הצמדה וריבית כדין

 14בוררות הבמסגרת הליך  נפסק 3.7.2018ה התובעת כי ביום לסיכומיה טענ 68במסגרת סעיף  .119

 15מיליון דולר  11מיליון דולר נוספים וכי סך של  12.8 לידיה סך של  זכאית לקבל כי הנתבעת

 16לא מצאתי לפסוק לתובעת סכום כלשהו מכוחן של טענות אלו, או ה. ארה"ב אכן שולם לידי

 17 להתיר לה בשלב זה לפצל את סעדיה. 

 18של  ה קבלתלא הוכחאציין כי רה נוספת, מאוחרת, בהתייחס לטענות בדבר קבלתה של תמו .120

 19למסמכים  במסגרת הסיכומים , והפניית התובעתבידי הנתבעת הסכומים הנקובים בסיכומים

 20 אין בה כדי לסייע. שלב שמיעת הראיות, אשר לא הוגשו ב

 21לא לאחר שמיעת הראיות, או כי בידי התובעת לא הוכח כי הראיות הנוספות התקבלו ויודגש, 

 22 מועד הגשת הסיכומים. קודם לעתור להגשתן אפשרות להעמדה לתובעת 

 23לה כי הנתונים נשוא הבקשה בסוגיה זו המסמכים אשר צורפו לסיכומים עמתוך נהפוך הוא; 

 24 שמיעת הראיות בהליך זה. הסתיימה בפני התובעת עוד טרם לכאורה הונחו 

 25להליך באשר למתן ההיתר לפיצול סעדים, אקדים ואבהיר כי מתן היתר זה הינו החריג  .121

 26המשפטי במסגרתו על בעלי הדין לרכז את טענותיהם באופן שיימנע ניהולם של מספר הליכים 

 27 ביחס לסכסוך מוגדר, ושימוש לרעה בהליכי בית המשפט. 
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 1בנסיבות אלו, ככל והיה נטען כי התובעת לא יכולה הייתה, קודם להגשת הסיכומים, להציג 

 2תלויים בה, , מטעמים אשר אינם לשיטתה ראיות המתייחסות לשכר הכולל לו היא זכאית

 3 לבקשתה.  יכול והיה מקום להידרש

 4בקשתה של התובעת לפיצול סעדים, כפי שבאה לידי ביטוי בכתב התביעה, הייתה דלה ואולם, 

 5היה על התובעת להוסיף ולהידרש הליך הבוררות, לכאורה הסתיים מקום בו מאוד בתכנה, ו

 6, כנספח לסיכומים, פרטניות, על פי בחירתה שת ראיותלראיות ומשמעותן, שלא באמצעות הג

 7)לעניין זה ר' א' גורן, ולרבות על דרך של הגשת בקשה מתאימה בהתאם להוראות הדין. 

 8 (.334(, בעמוד 2013, 11)מהדורה  סוגיות בסדר דין אזרחי

 9דולר  ליוןימ עשרהמתוך הסך של  5%כמו כן לא מצאתי לחייב את הנתבעת בתשלום סך של  .122

 10ביעה לקבל מקום בו עתרה התובעת, במסגרת כתב הת , אשר שולמו לדורי קבוצהרה"ב, א

 11 .עקב ביצוע העבודות הקבלניות בתחנת הכוח לנתבעתשולמו את חלקה מתוך הסכומים אשר 

 12, הוראות הסכם קבלן המשנה וצה אינה בעלת דין בהליךדורי קבולהדגיש כי לכך יש להוסיף 

 13מאבחנות בין היקף התחייבויותיו של כל אחד מהצדדים, לא קיימת כל אינדיקציה כי 

 14בגין ברור מכוח איזו הוראת דין התבקש תשלום  אל, והנתבעת תקבל לידיה סכום עודף זה 

 15 אותו רכיב. 

 16 סוף דבר

 17 בתוספת מע"מ.₪,  12,006,430הנתבעת תשלם לתובעת סך של 

 18מתוך הסכום ריבית כדין, החל מחמישה ימים לאחר קבלת כל תשלום הפרשי הצמדה וסכום זה יישא 

 19 ועד ליום התשלום בפועל.  בידי הנתבעת,הנקוב 

 20סכום זה ישא הפרשי הצמדה ₪.  420,000בסך של בהליך, אות התובעת הנתבעת תישא בתשלום הוצ

 21 וריבית כדין מיום פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. 

 22 , באמצעות הדואר.את העתק פסק הדין לצדדיםהמזכירות תתבקש להמציא 

 23 יום.  45לכב' בית המשפט העליון בתוך  זכות ערעור

 24 , בהעדר הצדדים.2020מאי  24, א' סיוון תש"פניתן היום,  

          25 
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  8נספח 

  

  26.3.17 מיום לוזון קבוצת התחייבות
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  9נספח 

  

 בתביעה המשפט בית פרוטוקול
  20.3.17 מיום האחרת
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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


