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  17156-10-19חדל"ת                         בבית המשפט המחוזי 

  124בקשה מס'                   יפו   - אביב - בתל 

  עבודי - בפני כב' השופטת איריס לושי                 

  

  

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

  

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

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

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

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

  

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

  ארז דויד ואח'  רן קרן ו/או אורית ספיבק ו/או ע"י ב"כ עוה"ד 

  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' 

  א, תל אביב 2מרח' השלושה 

  ממונה ה                      6467575-02;  פקס: 6264575-08טל': 

  

  הנאמנים הודעת עדכון מאת  

להביא בזאת בפני בית המשפט הנכבד  מתכבדים הנאמנים    30.11.20ת בית המשפט הנכבד מיום  ובהתאם להחלט 

  ") כדלקמן: הבקשה(להלן: "  שבכותרת 124לבקשה  העדכון דלהלן בנוגע את

(כיום בהליכי חדלות פירעון) .1 בחוזים מול    בשעתה כקבלנית ראשית התקשרה    החברה א. דורי בניה בע"מ 

קיבלו    משנה (ובכללם המבקשת), שבהם קבלני המשנה - ם עם קבלני, ומנגד התקשרה בהסכמיעבודותמזמיני  

כהתחייבויותיה של דורי    )Back-to-back(באותם תנאים בדיוק  על עצמם את מלוא האחריות לביצוע עבודות  

 כלפי המזמינים.  

טענו .2 הנאמנים  של  לפתחם  הובאו  דורי  של  קריסתה  העבודה עם  מזמיני  מצד  הן  ביותר  ורבות  שונות    ת 

בגדרו של תיק זה מצאנו   .צדדים שלישייםדיירים וונותני שירות והן מצד   ם, הן מצד ספקירבים פרויקטיםב

 גם שבעלת השליטה הגיבה לא פעם להסדרים ו/או ויתורים שהוצעו. 
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על מנת לייעל את ההליך ולהימנע ממצב בו הליך חדלות הפירעון כולו ייגרר ל"תהום" של הליכי ליטיגציה   .3

הנאמנים,  ו  פעל,  וזה כלפי זה  כלפי החברהורבות  ארוכים וסבוכים עם שלל צדדים אשר להם טענות שונות  

ובאישורו,   הנכבד  המשפט  בית  להוראות  בהתאם  לפעול,  התביעות  וממשיכים  סבך  את  ולהתיר  לנסות 

והאינטרסים בדרך של הסדרי פשרה בנוגע לפרויקטים השונים. הנאמנים הקדישו ומקדישים לנושא זה זמן  

שניכר   וכפי  ביותר,  רבים  –רב  הוב   פרויקטים  וכך  זו,  בדרך  הוסדרו  כבר  רבה  ביותר  יעילות  רק  לא  טחה 

כפי שדווח לבית  בהסדרת הנושאים הרבים ביותר, אלא גם הושאה קופת הנשייה של החברה בצורה מיטבית.  

ערבויות של קבלני משנה וספקים, ובין  תביעות ועשרות  המשפט, בדרך זו גם הוסדרו ממילא ענייניהן של  

 היתר עד היום גם שלוש מתוך חמש ערבויות נשוא הבקשה. 

הנאמנים סבורים כי נכון היה מקצועית לאפשר להם להשלים את המלאכה, ואין כל תועלת בניהול הליכי  

 .  וללא טרחה מיותרת את פתרונו בדרך המלךבקרוב ליטיגציה על עניין שעשוי למצוא 

  ות לתמוה הכיצד נותרו במשך שנים ארוכות ערבויות בנקאיות של החברה בידי מזמיני עבודאולי  אכן, ניתן   .4

נטענות  ו/או    מסוימים עדין  דרישות  כיצד  או  תביעות  עבודות  טענות,  שלכאורה  לגבי  לפרויקטים  ביחס 

בדיעבד הסבר לטענות,  בתיק זה  בהינתן שבמקרים מסוימים דווקא סופק  . עם זאת,  הסתיימו לפני שנים

ויותיה כלפי קבלני  ) לזכback-to-backובהינתן שאין חולק כי התחייבויות החברה כלפי המזמינים זהות (

החברה   שחרור  ללא  שלהם  מהתחייבויות  משנה  קבלני  שחרור  משפטית  יתכן  שלא  ברור  משנה, 

 .ממש  מהתחייבויותיה שלה באותם עניינים

, וזאת הבהרנו מלכתחילה, כי אם בית המשפט הנכבד יחליט שלא נכון להמתין להסדרת הדברים  מובןממילא   .5

נכון   וכי  שלום  בב  לקדםבדרכי  ולדיירי  דיון  למזמינים  לאפשר  וצודק  נכון  יהיה  הרי  המבקשת,  קשת 

הפרויקטים להגיש תגובות בנושא אחריות המבקשת, כדי שבית המשפט הנכבד יוכל להכריע במלואן ביעילות  

 ובשלמות בנושא הבקשה ללא פגיעה בקופת הנשייה. 

הנטענות טרם ניתנה ההזדמנות    בעניין זה נזכיר, כי לטענת המבקשת (שלמזמינים ולדיירים בעלי הזכויות .6

להתייחס אליה), תקופות האחריות והבדק הסתיימו. אולם אילולא נקלעה החברה להליכי חדלות פירעון,  

תובענה של המבקשת להצהרה על זכויות שלה בהקשר דנן היתה צריכה להיות מוגשת לבית משפט השלום  

נגד  המוסמך, והחברה היתה   ג'  נים, שהרי ממילא ה"צרכנים הסופיים" של  אותם מזמימגישה הודעת צד 

כי במשך    , עוד נזכירהנאמנים.  החברה והאחריות והבדק, ככל שקיימים, הם המזמינים והדיירים, וודאי שלא  

שנים ארוכות שחלפו מהמועד שנטען כי הפרויקט הסתיים ועד מועד קריסת החברה, המבקשת לא הגישה  

 תובענה כזו, וטעמיה עימה.  

במסגרת המבקשת    והנה  שבכותרת,  הוראות"  לקבל    עותרתהבקשה  למתן  "בקשה  של  "דרך  בדרך  איזה 

ולא רק מבחינת סדרי    לא רק מבחינת עיסוק וטירחהקיצור"   ביחס לנושי החברה (המבקשת אינה נושה) 

הפרויקטים של  דנה    העדיפויות  היא  הפרויקטים  שבהם  אינם  המעטה  חדלות  הגדולים  (שבלשון  למועד 

אלה.  הפירעון) הליכים  אילולא  מצבה  לעומת  מצבה  את  לשפר  שתוכל  כך  הפרוצדורה,  מבחינת  גם  אלא   ,

ון. לא לכך נועדו הליכי חדלות פירעון ולא לכך נועד המכשיר של בקשה למתן  הנאמנים סבורים שאין בכך היגי 

   הוראות.  

לאפשר   .7 היא  החברה  נושי  של  את  נאמנים  ל טובתם  להסדר   השונות  הסוגיות להסדיר  ניהול    שניתנות  ללא 

,  מהבירוריםלמגבלות השונות שהוטלו נוכח מגפת הקורונה חלק  לב  בשים  ש  הגם  ,זאת  .הליכים משפטיים

 . מהצפוילוקחים זמן רב יותר  - מול צדדים שונים ורביםוהשיחות  החקירות

מקום הבקשה  מכל  של  לגופה  דיון  לקדם  יש  הנאמנים  המלצת  שלמרות  סבור  הנכבד  המשפט  בית  אם   ,

הפרויקטים   ודיירי  העבודה  מזמיני  עמדת  להגשת  מועדים  לקצוב  הנכבד  המשפט  בית  יתבקש  שבכותרת, 

אחריות ובדק לעבודות שביצעה המבקשת  הן לסוגיית    –וצמרת הנשיאים    Sea View  –  שנותרו לדיון בבקשה
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בנוגע למסגרת הדיונית הראויה לבירור כזה. ככל שיטענו טענות בנוגע לאחריות ובדק ובית המשפט יחליט  והן  

  הנאמנים ימסרו תגובתם לאחר תגובת המזמינים והדיירים.  -לדון בהן במסגרת תיק זה 

שאם אין למזמיני העבודות ו/או דיירים טענות, תביעות או  וגם זאת הודענו מלכתחילה,  מיותר לשוב ולציין, 

דרישות ביחס לעבודות שביצעה המבקשת ו/או שטענות כאלה יידחו על ידי המותב שידון בהן, ברור שלא  

  תהיה לנאמנים כל התנגדות לשחרור הערבויות וביטולן.  

  

  

 

                    _________________      _________________  

  איתי הס, עו"ד                                      ופר שפירא, עו"ד ע

  נאמנים  

  מ "בע בניה דורי. של א

  )בהליך חדלות פירעון (                       

 . 2021בינואר,  3תל אביב, היום, 
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סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני חדל"פ/פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 4804941

 
 

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


