
 

 50419-01-13ת.א.                          בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו

 בפני כב' השופטת תמר אברהמי

 בקשה מס' 45

 בעניין:

CEE Hotel Holdings B.V. 

  :באמצעות ב"כ

 ממשרד נאמן, קינן ושות' .1

 64921, ת"א, 154מגדל קרדן, דרך מנחם בגין 

 03-6957260; פקס: 03-6957256טל': 

  , עורכי דיןפיגל-ממשרד פרץ. 2

 רמת גן(, 18קומה  - 1)מגדל ב.ס.ר  2דרך בן גוריון 

 03-7553899; פקס: 03-7553898: 'טל 

 ;התובעת

 -נגד  -

 מנהלי עיזבון זמניים של המנוח יולי עופר ז"ל 

 צבי אפרת וראובן בכר ה"ה עוה"ד

 באמצעות עו"ד אלי כהן ו/או אור לוסטגרטן ואח' 

 ממשרד גורניצקי ושות'

        65784אביב, -, תל45בית ציון, שדרות רוטשילד 

 03-5606555; פקס: 03-7109191טל': 

 ;הנתבעים

 )שולחי ההודעה לצד שלישי(  

 -ונגד  -

 

 גב' רות עופר

 איטח ושות'באמצעות ב"כ ממשרד אביעד, 

 , רמת גן11מנחם בגין 

 21תדהר, קומה -מגדל רוגובין

 03-6850043; פקס: 03-6236130טלפון: 

 הצד השלישי;

 בקשת המחיקהתגובה לתגובה קצרה לתשובת הנתבעים ל

               _____________ 

 גיא נאמן, עו"ד                                   

_______________ 

 "דעו, דנינו עידן



 

 

 

ונמנעה  מצהיריה: )א( התובעת ביצעה פנייה "סלקטיבית" אל בתשובת הנתבעים נטען )ללא תצהיר(, כי .1

 יורופויאן סנטראלביחס ל 1מסמכים שהיה עליה לגלותלא גילתה מלפנות לעוה"ד פקאי; )ב( התובעת 

יאי.אייץ( אחזקות בע"מ "( וביחס לפרימיום )פחברת הסבתא המדווחת)" דאז המדווחת .ויאנ אסטטייטס

לא ניתן תצהיר ; )ג( "חברות הסבתא הנסחרות"( )ביחד: "(הציבורית רבא-חברת הסבתא)"הציבורית דאז 

 המדובר בטענות שאינן נכונות ואף מטעות, שהועלו תוך גילוי טפח והסתרת טפחיים. .עצמה מטעם התובעת

התובעת מטעם עו"ד פקאי איננו מצהיר ": מטעמה מצהיריםל התובעת ביצעה פנייה סלקטיבית"הטענה, כי  .2

את החברה אך בשעתו ייצג עו"ד פקאי ואיננו גורם בשליטת התובעת ו/או בעל התפקיד, ו/או בעל התפקיד, 

עו"ד ללא פנו )לשיטתם( את הנתבעים שבאים בנעליו( ולא ברור מדוע הנתבעים עצמם וגם את המנוח )ייצג 

התובעת בשליטת פקאי איננו גורם  , כי עו"דבכל מקרהאך ברור , מידע מיומרלקבל ממנו  שברצונםככל פקאי 

 .ו/או בעל התפקיד

שוב מתעלמים מכך,  הנתבעים)א( : "ביחס לחברות הסבתא הנסחרותהתובעת סייגה מסמכים "הטענה, כי  .3

חברות של המנוח בספרי  כרטיסי הנהח"שקיימים המסמכים הנטענים )לא כי בידי התובעת ו/או בעל התפקיד 

, ממילא אין גם כל סיבה ככל שיש כאלה(, כמבוקשו/או פקודות יומן של החברות הנ"ל הסבתא הנסחרות 

להניח כי בידי התובעת היו מסמכים של חברות ציבוריות שהיו בשתיים ושלוש קומות מעליה, ובכל מקרה 

יתרה מכך,  )ב(; אינוונטק ו/או בעל התפקיד התובעת ו/או בשליטת)ולא היו מעולם(  מדובר בחברות שאינן

 6.1 'בסאמור פי ה-ועלגיסין, גיא ידי ביהמ"ש המחוזי בעל תפקיד, עוה"ד -לחברת הסבתא המדווחת מונה על

לגלות לחייב את עו"ד גיסין לענייני משפחה בקשה המ"ש הנתבעים כבר הגישו לבי - 42בתגובה לבקשה מס' 

בנוסף,  (ג); בקשתם על יעמדו לאהעיזבון  מנהלי כי גם נקבע 11.5.2016-מ בהחלטת ביהמ"שבנושא ו מסמכים

של הנתבעים לקשור בין התובעת לבין החברות דלעיל במסגרת  םאת ניסיונ 27.11.2016-בדחה בר כהמ"ש בי

לא מצאתי לנכון להתיר את התיקון על דרך של שילוב טענות של " :וקבע כיבקשת תיקון כתב ההגנה 

חס לטענה כי הסתבר "שחלק מסכום ההלוואה הנתבע כאן... יי"התיר את התיקון המת תוך שהוא.", קיזוז

הנ"ל נדחתה כבר, קיזוז הטענת הדרישה לאפשר את  :משמע - כבר נפרע )והיא אף דיווחה זאת לציבור(""

לפיה ההלוואה " טענתםאת תיקון  "אישר"ביהמ"ש לתשובתם, כי  18בס' טוענים  הנתבעיםאך חרף זאת 

 (;!!)!", ולרבות החברה הסבתאשל הזרמות כספים אל חברות מקבוצת התובעתנפרעה, בין היתר, על דרך 

אושרה הטענה כי ההלוואה נכללה ולא לא  -. לבקשת התיקון 1: במסגרת האישור להכללת פרק ג.ויובהר

 17.2)גם ס' " התובעת של החברות מקבוצת נוספות חברותאל "נפרעה באמצעות העברות כספים שבוצעו 

במלים אחרות: לא זו בלבד שהמדובר במסמכים שלא היו מעולם ואינם בידי התובעת ו/או מי  (ד) לתשובה(

, אף על פי בין קבוצת חברות ציבוריות "מסך"הרמת נסיון לבצע מטעמה, אלא שגם מדובר בהרחבת חזית וב

דבר לרבות טענות בהנתבעים,  תלתשוב 17.2ס' גם ר' ) שנייון זה כבר נדחה במסגרת טענת הקיזוז הנ"ל

אין לתובעת כל קשר  ממילא אחרת, אוכך  (ה)"(; ערבוב הנכסים שחל בקבוצת החברות של התובעת"

  .כלפיהן טענותללחברות הסבתא הנסחרות ו/או 

התצהיר שצורף לה, מהנתבעים התעלמו מתשובת התובעת ו: "לא ניתן תצהיר מטעם התובעת"הטענה, כי  .4

את מכלול החומרים הנמצאים בידי בעל התפקיד, פנה בדק  אישי באופןהמצהיר מטעם התובעת ובכלל זה כי 

בפועל את תשובותיהם ואת החומר וקיבל  ( בדרישת הגילויומנכ"לה הנושאי המשראל כל המצהירים בתיק )

ל הידע המקיף ביותר לגבי המסמכים שהיו יתן על ידי הגורם שהינו בע. לפיכך, ברור כי התצהיר נשהתקבל

, ודווקא מתן תצהיר על ידי כפי שנטען על ידי הנתבעים "מצויים ברשות התובעת ולא על ידי "גורם זר

 .הדירקטור החדש שמונה על ידי בעל התפקיד היה מהווה התחמקות גרידא

                                                 
( )להלן: זו תגובה נשוא התביעה למחיקת בבקשת)כהגדרתה  21.12.2012 מיום" הגילוי"בקשת ל 1 לנספח 9 בסעיף נעוץ זה בעניין המחלוקת נשוא  1

 בספרי, בספרי אינוונטק, בספרי התובעת, אדריה, בספרי YR"ש של המנוח בספרי הנהח כרטיסי" התבקשו במסגרתו"(, הקונקרטי הגילוי נספח"
, וכן 2006-2011לכל אחת מהשנים  "מבע אחזקות.איי.אייץ( פי) פרימיום"( ובספרי וחברת CEE.וי )להלן: "טנ אסטטייטס יורפויאן סנטראל
 (.במקור אינן" )ההדגשות בהן נרשמה ההלוואה הנטענת ו/או פירעונה. "להנ החברות של יומן פקודות


