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 2021בפברואר,   28נחתם ביום 

 

 

 לאישור הסדר פשרה מוסכמת  הודעה ובקשה 
 )בעניין פרויקט "בסר ביבנה הירוקה"( 

 

 17156-10-19חדל"ת                                בבית המשפט המחוזי 

 בפני   כב'  השופטת                   יפו   - אביב - בתל 

 עבודי  -איריס לושי                        

 

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

 

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

   עוה"ד רן קרן ו/או אורית ספיבק ואח'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: 

 ואח'    אבנר מלכיסוע"י ב"כ עוה"ד מזל מרו ו/או 

 ממשרד עוה"ד אגמון ושות' 

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

 03-6078666; פקס: 03-6078607טל': 

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

 

 הרכישה "בסר ביבנה הירוקה"   קבוצת  שותפי   ובעניין: 

 על ידי ב"כ עוה"ד ניר סברוב ואח' 

 שניצר גוטליב סאמט ושות', עורכי דין 

 5268102, רמת גן 7מרח' מנחם בגין 

 הרכישה קבוצת            6113001-03; פקס:  6113000-03טל: 

 

 034418202דנה נתנאל, ת.ז.   ובעניין: 

 על ידי ב"כ עוה"ד גיא מדמוני לנדאו 

 תל אביב  26ברמת גן / נמל יפו  33מרח' ז'בוטינסקי 

 03-5190500פקס:   03-51905050טל: 

mailto:info@oshapira.com
mailto:itay@agmon-law.co.il


-2 - 
 

 בנק מזרחי טפחות בע"מ  ובעניין: 

 על ידי ב"כ עוה"ד דורון אריאל ואח' 

 5252007, רמת גן  7מרח' ז'בוטינסקי 

 45מגדל משה אביב, שער העיר, קומה  

 הבנק                                                         6116731-03; פקס:  6116730-03טל: 

 

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

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

 א, תל אביב 2מרח' השלושה 

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

 

הס, ואיתי  שפירא  עופר  עוה"ד  החברה,  בית  בזאת  מתכבדים    נאמני  בפני  בקשה  הנכבד  המשפט  להביא 

לבקשה זו    1כנספח  הסדר המצורף    –  הירוקה" בעניין פרויקט "בסר ביבנה  לאישור הסדר פשרה    מוסכמת

 "(.  ההסדר" חלק בלתי נפרד הימנה )להלן: ומהווה

, וכן להסמיך את הנאמנים  ליתן לו תוקף של פסק דין  , בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את ההסדר

   .לבצע את כל הפעולות המוסכמות בו

 

 : אלה נימוקי הבקשה

 עובדתי  רקע .א

 וביצוע  , היא חברה העוסקת בניהול 512660341בניה בע"מ )בהליך חדלות פירעון( ח.פ.  החברה, א. דורי   .1

 )"קבלן מבצע"( בפרויקטים קבלניים בישראל. בניה עבודות של

במשך השנים פעלה החברה במגוון תחומי פיתוח נדל"ן ובניה בארץ. עיקר פעילותה של החברה היה   .2

לקוחות במגזר הפרטי והציבורי בישראל, כשזו מרכזת, במשך השנים,  כקבלן מבצע עבור מגוון גדול של  

לקוחות   לדרישות  בהתאם  גמר  עבודות  החברה  ביצעה  כן,  כמו  דולרים.  מיליארדי  בשווי  מיזמים 

 הקבוצה. 

הרכישה "בסר ביבנה    קבוצת   שותפי עם  החברה  חתמה    8.11.11ביום    ,בין יתר הפרויקטים שביצעה .3

לבצע  החברה קיבלה על עצמה במסגרתו  "(הסכם הביצוע)להלן: "עבודות על הסכם לביצוע הירוקה"  

קומות,    9- ו  5בנייני מגורים בני    10בניית  ל  קבוצת הרכישהשיזמה  "  סר ביבנה הירוקהב "  פרויקטאת  

-311,  204-205יחידות דיור, חניות, שטחים ציבוריים, מעליות, מחסנים וכיוצ"ב על מגרשים    270ובהם  

 ."(הפרויקט)להלן:  ביבנה 3514בגוש  313

 חלק בלתי נפרד הימנה.  והלבקשה זו ומהו   2 מצורף כנספח 8.11.11מיום  הביצועהעתק הסכם  

 2 נספח

ערבות בנקאית    בהתאם להוראות הסכם הביצוע הנפיק הבנק לבקשת החברה ולטובת קבוצת הרכישה  .4

של   בסכום  החברה  התחייבויות  להבטחת  כ  ₪,  3,720,410אוטונומית  על  עומדת  זה  למועד    - שנכון 
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למגורים    ₪  4,282,539 בבניה  התשומה  מחירי  למדד  הצמדה  "  כללי(  –)לאחר  הערבות  )להלן: 

 . "(הבנקאית

לאחר השלמת הפרויקט התגלו בין הצדדים מחלוקות שונות, בין היתר בעקבות טענות ודרישות שונות   .5

נחתם בין    30.4.17כלפי החברה ודרישות כספיות של החברה כלפי הקבוצה, וביום    קבוצת הרכישהשל  

 "(. הסכם הפשרהדים הסכם פשרה )להלן: "הצד

 לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   3מצורף כנספח  30.4.17העתק הסכם הפשרה מיום  

 3 נספח

עובר להליכי חדלות הפירעון בתיק זה התגלעו בין הצדדים מחלוקות נוספות, ובין היתר הוגשה נגד   .6

נ' א. דורי  לוי )היורשת(    12082-07-18ת"א  החברה ונגד ב.ס.ר. ישראל נדל"ן בע"מ תביעה במסגרת  

ידי גב'  - , על"( וכמו כן, הועלו טענות ודרישות נוספות, בין היתרתביעת לוי)להלן: "  ואח'  בניה בע"מ

 "(;תביעת נתנאל נתנאל בנוגע לדירה שבבעלותה בפרויקט )להלן: " 

 הורה בית משפט השלום בפתח תקווה על מחיקת תביעת לוי. 26.11.19בהחלטה מיום  

לטענת החברה, תקופות האחריות והבדק בגין הפרויקט, ביחס לטענות הקבוצה, הסתיימו, אין לחברה   .7

מחבריה, וכי היה על הקבוצה להשיב את הערבות הבנקאית לחברה ללא    כל חוב כלפי הקבוצה ו/או מי

 גבייתה.

( בע"מ,  92אינסטלציה ) מערכות  קורמן  .ב.י שנה של החברה, חברתאחד מקבלני המהגיש    25.9.19ביום   .8

חדל"ת   בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי החוק, ובמסגרתו עתרה למתן צו לפירוק החברה )תיק  

60447-09-19 .) 

הגישה החברה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים, הכוללת עתירה לסעדים זמניים ובין    10.10.19ביום   .9

 . היתר הקפאת הליכים לצורך הצעת הסדר לנושים

בית משפט הנכבד על הארכת תוקפם של הסעדים    27.10.19במעמד כל הצדדים, הורה ביום    לאחר דיון  .10

, קבע סעדים זמניים נוספים כמפורט בהחלטה, ומינה את  10.10.19הזמניים שנקבעו בהחלטה מיום  

 הח"מ, עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס כנאמנים זמניים לחברה.  

עם מינויים של הנאמנים לתפקידם כנאמנים זמניים, הסתברו העומק של חדלות הפירעון של החברה   .11

דיווח  והמורכבות של המלחמות שאליהן נקלעה החברה בכל אחד מהפרויקטים בהם היתה מעורבת.  

מקיף על עוצמת המשבר ועומק חדלות הפירעון של החברה הוצג בפני בית המשפט הנכבד בין היתר  

ובית    "(,דו"ח הנאמנים)להלן: "בתיק זה    67במסגרת בקשה    2.12.19הנאמנים שהוגש ביום    בדו"ח

 . המשפט הנכבד מופנה אל הפירוט שם

הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה, מתן    8.12.2019ביום   .12

ומינוי   הליכים  הקפאת  "צו  )להלן:  לחברה  כנאמנים  הליכיםהח"מ  לפתיחת  נקבעו  הצו  כן  כמו   .)"

 הוראות שונות הנוגעות לסמכויות הנאמנים ופעולות הנדרשות מאת צדדים שלישיים.

ידי נושים של החברה  -עם פתיחת הליכי חדלות הפירעון בתיק זה, הוגשו עלח הנאמנים, כמפורט בדו" .13

הליכים משפטיים    130- וזאת במקביל ללא פחות מ  ₪,  1,363,551,672של    עצום  ביעות חוב בהיקףת

 בנוגע כמעט לכל הפרויקטים שתוארו בדו"ח.  
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, הכוללת בין היתר  ₪  3,289,137על סכום כולל של  מינוי הנאמנים, הגישה הקבוצה תביעת חוב    לאחר .14

 ."(תביעות החובש"ח )להלן: " 731,387תביעת חוב של גב' נתנאל העומדת כשלעצמה על סך 

, וכי המדובר בתביעת חוב מותנית אשר ייתכן ותגדל  הקבוצה  טרם התגבשו כלל נזקי הקבוצה,    לטענת  .15

 בהמשך.

הצדדים   .16 כמות  השונים,  הפרויקטים  החוב,  תביעות  המשפטיים,  ההליכים  של  העצום  ההיקף 

על ליקויים, מחייב ראייה   )או היקף השטחים( שלגביהם נטענים טענות  המעורבים, כמות היחידות 

המערכתי וניהול  כפי  ת  הפירעון  חדלות  הליכי  מטרות  להשגת  להביא  במטרה  מושכלת  בצורה  תיק 

המחוקק   ידי  על  כלכלי,  שהוגדרו  ושיקום  פירעון  חדלות  כלל  2018- תשע"חבחוק  של  ובהקשר   ,

 ( לחוק(.  2)1הנושים: "להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים" )סעיף 

יביא לכך    –למיצוי הליכים משפטיים על כל אבק של זכות    עמידה של כל צד על מלוא טענותיו ודרישתו .17

שהצדדים השונים יבלו שנים רבות בבתי המשפט, ולמרבה הצער רובם כנראה יתאכזבו בסופו של דבר  

מובטח בהליכים ארוכים רק תביא אותו לפסק דין, אך לא  -מהתוצאות )פשיטא שזכייה של נושה לא

יהיו   לא  עוד  כל  בפועל  לפירעון  החובות  תביא  היקף  לכיסוי  משמעותיים  בסכומים  כספים  בקופה 

 הנטען(.

מובטחים הן טענות  -יתירה מזו. בירור חלק משמעותי ביותר של הטענות המושמעות על ידי נושים לא .18

שיועילו אולי לשם בירור תביעות של נושים מסוימים,    בדיקות  -הדורשות בדיקות פרטניות של מומחה  

וכמובן עצומה  תהיה  המצטברת  עלותן  החלוקה  ש  אך  מקורות  את  להגדיל  כדי  בה  יהיה  לכלל  לא 

מיותר להוסיף שכנגד כל הזמנה לנאמנים לשכור שירותים של מומחה לבדוק   אלא רק להיפך.הנושים 

את אלפי )!( היחידות שכעת נטענות לגביהן טענות, נדרש לשאול מייד: מי יממן את שירותי המומחה  

יתן  פני רעהו, ובהתאם ברור שלא נ-כללי חדלות הפירעון אוסרים העדפה של נושה אחד על המדובר?

להשתמש במקורות השייכים לכלל הנושים על מנת לשפר )אולי( את סיכוייו של נושה פלוני להקטין  

פירעון לא הביאה צדדים   לוודא שכניסת החברה להליכי חדלות  נזקיו. מנגד, הנאמנים דרוכים  את 

 שונים להרעיף תביעות חוב בסכומי עתק בהינתן ש"הנייר סובל את הכל".  

הנאמנים השקיעו ומשקיעים זמן רב ביותר בניסיון  מורכבות והמוכרות בתיק זה,  בהתאמה לדילמות ה .19

להגיע להסדרים פרטניים בקשר עם פרויקטים של החברה, וזאת על מנת להביא ככל הניתן לגביית  

סכומים לקופת הנאמנים, בד בבד עם הפחתה של סכומי החוב הנתבעים ומציאת פתרון לטענות בדבר  

 ליקויים ובדק. 

 

 "בסר ביבנה הירוקה" הנוגעות לפרויקטמחלוקות ה .ב

  עודהחלו    קבוצת הרכישה(, המחלוקות בין החברה לבין  394-383כמפורט בדו"ח הנאמנים )סעיפים   .20

  לאחר מינוי הנאמנים כאמור,    הגיע לבירור משפטי. אף  הליכי חדלות הפירעון של החברה, וחלקן    בטרם

, הכוללת בין היתר תביעת חוב של גב'  ₪  3,289,137של  על סכום כולל  תביעת חוב    הקבוצה הגישה  

 ₪.  731,387נתנאל העומדת כשלעצמה על סך 

, טרם התגבשו כלל נזקי הקבוצה, וכי המדובר בתביעת חוב מותנית אשר ייתכן  קבוצת הרכישה  לטענת  .21

ת  עוד טוענת הקבוצה כי לפי ההסכמים בין הצדדים, החברה קיבלה על עצמה אחריו  .ותגדל בהמשך

כלפי רוכשי הדירות, בין היתר, בקשר עם כל ההתחייבויות החלות על מוכר, לרבות התחייבות לבצע  
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עבודות, התאמות למפרטים, לתקנים, לדין, ובכלל זאת תיקון ליקויים, אחריות ובדק לפי חוק המכר  

 .  1973-)דירות(, תשל"ג

  לחברהלטענת החברה, תקופות האחריות והבדק בגין הפרויקט, ביחס לטענות הקבוצה, הסתיימו, אין   .22

ו/או מי מחבריה, וכי על הקבוצה להשיב את הערבות הבנקאית לחברה ללא   כל חוב כלפי הקבוצה 

 גבייתה.

היה לשכור שירותים של מומחה לבדיקת הדירות והשטחים  באופן תיאורטי לחלוטין, כמובן שניתן   .23

נגד   ולנהל הליכים משפטיים  הדיירים בפרויקט במטרה להביא להפחתת    הקבוצההמשותפים,  ונגד 

לנהל במקביל הליך משפטי נגד חילוט הערבות הבנקאית, ואם כל    ,מובטח-החוב הנתבע כחוב בלתי

 לק מהערבות לא יחולט.  בסופו של יום ח - טענות הנגד יוכחו ויתקבלו 

סיוע משמעותי ביותר מצדדים שלישיים אשר לא ידוע    ידרושאלא שניהול הליכים משפטיים כאמור  

וכן שירות של מומחים אשר   עדויות של עדים שונים שיהיה צורך לאתר ולתחקר, ,ועד כמה אם יסייעו

שים לב להיקף הכספים  ב  עלותם לכל הצדדים המעורבים תהיה עצומה וספק אם תצדיק את ההוצאה 

 . ביחס להיקף החוב הנתבע שבקופה

בטענות   ו"מלחמה"  בבחינה  הקשורות  העלויות  שכל  מובן  הפירעון,  חדלות  כללי  נוכח  מזו.  יתירה 

אין היגיון ולא ניתן לחייב נושים אחרים  ויקט יבוא על חשבון הערבות ממילא, והדיירים בפר  הקבוצה

בגינו הינן כחצי אחוז מההיקף הכולל של    של החברה להשתתף בעלויות זה שכל התביעות  פרויקט 

יחולט ממילא לצורכי   תביעות החוב שהוגשו בתיק. דהיינו, גם בתרחיש "אופטימי" חלק מהערבות 

 ניהול ההליך המשפטי עצמו. 

מובא בזאת לאישור בית המשפט הנכבד הסדר אשר    , ובהינתן האינטרס של כלל הנושים,בנסיבות אלה .24

,  עם יתר הצדדים להסדר בקשר עם הפרויקט  יחסי החברה ועד להסדיר באופן מלא, סופי ומוחלט את  נ

  טענות ויתור על  להביא ל,  בין החברה והנאמנים  הנ"לפרויקט  ל לסגור באופן סופי את כל הקשור והנוגע  

ערבות  מסכום ה  , להביא לשחרור חלקשל החברה בהיקף של מיליוני ש"חחובות  בדבר    הקבוצהמצד  

 זאת ביחד עם מתן פתרון לדיירי הפרויקט בכל הנוגע לאחריות בדק.  כל בנקאית, וה

הליכים   .25 ו/או  ו/או הוצאה  פעילות  החברה מכל  להלן, ההסדר המצורף משחרר את  כמפורט  בנוסף, 

וודאות    מבטיח לכל הצדדים המעורבים , ובפרויקטאחריות בדק או ליקויי בניה  משפטיים הקשורים ב

 ביחס לזכויות הצדדים בלוח זמנים יעיל ומהיר.  

במודל זה, אכן כל אחד מהצדדים מתבקש לזנוח חלק מטענותיו בנוגע לפרויקט הספציפי ולוותר על   .26

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

ינוי מומחים וניהול הליכים משפטיים ארוכים ומתישים  תוך צמצום העלויות המיותרות הכרוכות במ 

 שלא ייצרו ערך מוסף שיוכל לכסות על עלותם הרבה. 

 

 עיקרי ההסדר המוצע  .ג

וביסודיות, ובשים לב לסיכונים ולסיכויים הכרוכים   .27 לאחר שטענות ועמדות הצדדים נשקלו לעומק 

ובהיקף המאבקים וההליכים המשפטיים שיידרשו להתייחסות לטענות השונות של    בהליכים השונים 

( המעורבים  הרבים  שידרשו  (והבנקחברה  הדיירים,  ה,  הקבוצההצדדים  והמשאבים  הזמן  גם  כמו   ,

 :שעיקריה הינם כדלקמןעל פשרה,   הצדדיםלניהולם, הסכימו 
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ט בגין נזקיה ובגין כל טענה, תביעה או  הקבוצה תחלט, כפיצוי סופי, מלא ומוחל  -  הערבות הבנקאית  .28

₪ מהערבות    400,000דרישה של הקבוצה ו/או מי מחבריה כלפי החברה בנוגע לפרויקט, סך כולל של  

"(, כאשר החילוט כאמור יבוצע בפועל בדרך של העברה בנקאית על ידי הבנק  סכום החילוט)להלן: "

לבנק של הערבות המקורית, ובהתאם הבנק ימחק  של סכום החילוט לידי ב"כ הקבוצה, כנגד השבתה  

 מספריו את הערבות ויבטל אותה לאלתר. 

 סכום החילוט ישמש את הקבוצה כדלקמן:

 ₪ ישמשו את נציגות הקבוצה לצורך תיקון ליקויי בדק בפרויקט.  200,000 .28.1

 ₪ יועברו לידי הגב' נתנאל, כפיצוי סופי ומוסכם בגין טענותיה כלפי החברה.  200,000 .28.2

ת החוב  ותביעמ  יחזרו בהםבכפוף לביצוע האמור לעיל, הקבוצה וגב' נתנאל    –   על תביעות החוב  תורוי .29

שלהם במסגרת תיק החדל"ת וכן מתחייבים שלא יגישו תביעות חוב חדשות ו/או אחרות במסגרת תיק  

ידי הפחתת מלוא סכום הערבות הבנקאית מתביעת  -החדל"ת. הבנק מתחייב לתקן את תביעת החוב על

הסדר  ה הבנק יפחית גם את הסכום שיחולט לפי    -החוב שהגיש במסגרת תיק החדל"ת )להסרת ספק  

האמור כולל בין היתר כל תביעה עתידית    ולא יתבע את סכום החילוט במסגרת תיק החדל"ת(. הויתור

 לרבות כל טענה, תביעה או דרישה הנוגעת לאחריות הבדק.

החברה ו/או הנאמנים לא יספקו כל שירותי בדק ו/או רישום ו/או כל שירות  הוסכם כי    – אחריות הבדק   .30

בכל מסגרת    או בקשר אליו, בין במסגרת הסדר נושים לחברה, ככל שיתגבש ויאושר, ובין   אחר לפרויקט

 כל טענה, תביעה או דרישה נגד הנאמנים ו/או החברה בקשר לכך.  לקבוצהאחרת, ואין ולא תהיה  

ומוחלט בין כל הצדדים  הסדר פשרה וסילוקין סופי    יהווה  הוסכם כי ההסדר  –  תביעותסופי של  סילוק   .31

לפגמים ו/או ליקויי    באשרבכל עניין הנוגע לפרויקט, לרבות בקשר עם טענות קיימות ו/או אפשריות  לו  

הווה כתב סילוקין הדדי מלא ומוחלט בין הצדדים ו/או מי מטעמם וכן ויתור הדדי וסופי על  וי  בניה 

לאמור לעיל,  כי בכפוף    הוסכםדרישות, טענות ותביעות בין הצדדים לכל דבר ועניין שהוא. בכלל זאת  

לפרויקט,   בנוגע  תביעה  או  דרישה  חבות,  טענה,  מכל  משוחררים  יהיו  הנאמנים  קופת  ו/או  החברה 

, ובין היתר  על כל טענה, תביעה או דרישה  הבנק ו/או הקבוצה ו/או הגב' נתנאל  יםובכלל זאת מוותר

תביעות ודרישות  ו/או בתביעת החוב, כמו גם על  ות בתביעת נתנאל  הכלולעל כל הטענות והדרישות  

 כספיות בקשר עם תקופת הפעלת החברה על ידי הנאמנים.

הוסכם במפורש כי ההסדר המצורף לא נועד להיות ולא יחשב כחוזה לטובת צד ג'    ,ספק  הסרלמען  

הודגש והוסכם במפורש, כי ההסדר  עוד    ושום הוראה הכלולה בו לא תקנה זכות תביעה כלשהי לצד ג'.  

לא נועד להיות ויתור ו/או לשחרר מאחריות כלשהי נושאי משרה ו/או בעלי מניות של החברה כלפי  

 כלפי קופת הנאמנים.   החברה ו/או

קריות בהסדר המוצע ולא את פרטי ההסדר, ומובהר  יובהר, כי האמור לעיל נועד רק לשקף נקודות עי .32

עוד הוסכם  בזאת שנוסח ההסדר הוא הנוסח המצורף אשר מוסכם ומבוקש לאשרו כמקשה אחת בלבד.  

כי אם ההסדר לא יאושר כמקשה אחת, הרי שאין ולא יהיה תוקף להסכמת הצדדים, ההסדר יהיה  

 י כלשהו. בטל ומבוטל ואין להציגו ולא ישמש כראיה בהליך משפט

אולם    .יתורים משמעותיים מכל אחד מן הצדדים המעורביםוכמוסבר לעיל, אישור ההסדר כרוך בו .33

והן מותבים בתי    ההסדר   ביצוע וישחרר הן את הצדדים  נושי החברה באופן מיטבי,  כלל  ישרת את 

ידועה    וצאתם עבור כל הצדדים בלתיסופי בהליכים משפטיים שסופם מי ישורנו, ות -משפט מעיסוק אין
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משפטייםכי  )נזכיר,   מהליכים  שכ"ט    שחרור  של  )לפחות(  שקלים  אלפי  מאות  של  חיסכון  משמעו 

והוצאות משפטיות שהיה על החברה לשלם כדי לנהל את ההליכים, וזאת ללא קשר לתוצאתם הבלתי  

 ידועה. 

 

 סיכום .ד

נכון להיום הוגשו בו תביעות  כפי שבית המשפט הנכבד נוכח זה מכבר, עסקינן בתיק מורכב ביותר, אשר   .34

, וזאת בנוסף לכמות עצומה של הליכים משפטיים אשר  מיליארד ₪  1.3- חוב בסכום עתק כולל של כ

נראה   רק  לא  בהוצאות משמעותיות אשר ספק אם   כמאתגרניהולם במקביל  כרוך  גם  טכנית, אלא 

יותר, חלקם תלוי בקיומו  . נכון להיום בידי החברה נכסים מועטים ב יחזירו את עצמן במבחן התוצאה

נושים, ואחרים כרוכים בניהול   תביעות מול צדדים שלישיים. כמו כן  חקירות וובאישורו של הסדר 

 קיימת חשיבות רבה ביותר בריכוז מאמצים לחקירה ודרישה לשם איתור נכסים וזכויות נוספות. 

מסלק  והבנק,    הקבוצהלעיל מסדיר באופן מלא, סופי ומוחלט את יחסי החברה עם    1ההסדר נספח   .35

"בסר  לפרויקט  באופן סופי כל טענות, תביעות או דרישות הדדיות בין הצדדים בכל הקשור והנוגע  

,  שאינו מובן מאליו בנסיבות המתוארות לעיל  בנקאיתערבות  חלק מ ביא לשחרור של  מ,  ביבנה הירוקה"

  על בכל הנוגע לאחריות בדק. בנוסף, ההסדר כולל גם ויתור  הפרויקט  וזאת ביחד עם מתן פתרון לדיירי  

  ואף בכך משרת את כלל הנושים של החברה.   תביעת החוב

ועוד ו/או    ,זאת  הוצאה  ו/או  פעילות  מכל  החברה  את  משחרר  ההסדר  לראות,  שניתן  הליכים  כפי 

עורבים וודאות  ומבטיח לכל הצדדים המ  בפרויקט,הקשורים באחריות בדק או ליקויי בניה    משפטיים 

 ביחס לזכויות הצדדים בלוח זמנים יעיל ומהיר. 

כמפורט לעיל, כדי  ההסדר  האינטרס הקולקטיבי של נושי החברה הוא אישור    ,במצב הדברים הקיים .36

להקטין במידת האפשר את היקף התביעות התלויות ועומדות, להגדיל את מאסת הנכסים, ולהקטין  

את היקף ההוצאות הצפוי. כמוסבר לעיל, התוצאה שתתקבל מאישור ההסדר הנ"ל וביצועו משיאה  

ת החברה  באופן מיטבי את שיעור החוב שיפרע לנושים בקשר עם הפרויקט נשוא ההסדר, תעמיד א

 במצב טוב יותר, ומקרבת את החברה ונושיה לאפשרות של שיקום כלכלי כמובנו בחוק.  

לעיל, ליתן לו תוקף של פסק דין, וכן   1לאשר את ההסדר נספח  אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד   .37

  להסמיך את הנאמנים לבצע את כל הפעולות המוסכמות בו.

 למבוקש. להיעתרמן הדין ומן הצדק   .38

 

 

 ______ _________________                        ___________ 

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

 נאמנים  

 של א. דורי בניה בע"מ 

 )בחדלות פירעון( 
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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.


