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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר
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  17156-10-19חדל"ת                                     בית המשפט המחוזי ב

  151שה מס'  בק     יפו   - אביב - בתל 

  עבודי - לושי א'    פטת השו כב'                                                                                                      

  

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

        

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

    

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

  

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

  אח'וארז דויד  עוה"ד ע"י ב"כ 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות' 

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

  03-7766996; פקס: 03-7766999: 'טל

 info@oshapira.comדוא"ל: 

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

  רוזנברג הכהן ושות'   ממשרד עוה"ד אגמון ושות'

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

  03-6078666; פקס: 03-6078607טל': 

  שיבים המ / הנאמנים                     law.co.il-itay@agmonדוא"ל: 

  

  

  513190066ח.פ.  ,  לאונרד עבודות גמר בע"מ   ובעניין: 

  ד ניצחון גואטה ע"י ב"כ עוה" 

  6209109, תל אביב  51מרח' ויצמן  

  מבקשת ה                                     7766998-03, פקס:  7311101-03טל':  

  

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

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

  א, תל אביב 2מרח' השלושה 

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

  

  

  הודעת עדכון מטעם הנאמנים  
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מיום  ובהתאם להחלט הנכבד  בית המשפט  נאמני החברה  מתכבדים    14.12.2020  ומיום  10.11.2020ת 

  להביא בפני בית המשפט הנכבד את העדכון דלהלן. 

ח  .מ.צ-קורפ ועל הים  נווה צדק  שותפות  לביצוע עבודות עבור  החברה א. דורי בניה בע"מ שימשה כקבלן   .1

" (להלן:  בע"מ  המזמינ  ")ההמזמינהמרמן  של  (להלן:    הבפרויקט  אביב  בתל  צדק  נווה  בשכונת 

המבקשת שימשה קבלן  בין החברה לבין המבקשת,    21.8.2012שנחתם ביום  "). בהתאם להסכם  הפרויקט"

 .  משנה בתחום עבודות גבס וצבע בפרויקט

ביצוע  שמסרה המבקשת לחברה לשם הבטחת  ₪    100,000בסכום של  בנקאית  ערבות  נושא הבקשה הוא   .2

 .  ")המבקשת ערבות(להלן: " לפני כשמונה שניםהעבודות הנ"ל  וטיב 

מיליון ₪,    16.9-כתביעת חוב בהיקף של  נגד החברה    ההמזמינ  ה במסגרת תיק חדלות הפירעון דנן הגיש .3

מחזיקה  המזמינה    , כמו כן.  של הפרויקט  הכוללת ראשי תביעה רבים ביותר והנוגעים לכל שלבי הבנייה

 בערבויות בנקאיות שנמסרו לה במסגרת אותו פרויקט.ומבקשת לחלט 

בבד עם הגשת הודעה זו, מגישים הנאמנים בקשה לאישור הסדר רחב יריעה עם המזמינה, אשר כולל  -בד .4

הסכמה של המזמינה לשחרורן  מתן  מזמינה וכן, בין היתר,  ה  נם לביןכלל היחסים והסוגיות ביהסדרה של  

 של ערבויות שהפקידו בידי החברה מספר קבלני משנה, ובכללן גם המבקשת בבקשה דנן.  

למזמינה ע"י בית המשפט הנכבד, יהיה בכך כדי להסדיר    נאמניםלפיכך, ככל שיאושר ההסדר העיקרי בין ה  .5

 גם את הסוגייה נשוא הבקשה דנן. 

מול  הנאמנים עכב את הדיון בבקשה זו עד למתן אישור להסדר לבית המשפט הנכבד מתבקש  ,אשר על כן .6

 המזמינה כמפורט לעיל.  

  

  

 _________________                        _________________  

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

  נאמנים 

  מ "בע בניה דורי. של א

  ) בחדלות פירעון(

  
  . 2020 ,דצמברב 20תל אביב, 


