
המחוזימשפט הבבית   

 אביב יפו-תלב

 

 ( 34)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 

  

 
 1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

 1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 

 ;חוק החברות

 פקודת החברות;

 הנאמן להסדר הנושים )אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( -עו"ד עדי פיגל  בעניין:

 פיגל, עורכי דין, -משרד פרץ

  52573גן -(, רמת18קומה  - 1.ס.ר )מגדל ב 2מדרך בן גוריון 

 03-7553899: פקסימיליה; 03-7553898 :טלפון

 

 ;בעל התפקיד

 והמרכז(אביב -כונס הנכסים הרשמי )מחוז תל ובעניין:

 אביב  -, תל2מרחוב השלושה ע"י ב"כ עו"ד אורי ולרשטיין, 

 02-6462502: פקסימיליה; 03-6899695 :טלפון

 

 ;"הכנ"ר"

 בע"מרזניק פז נבו נאמנויות  ובעניין:

 הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה 

  אביב-, בתל14מרחוב יד חרוצים 

 03-6389200טלפון: 

 

 ;"נאמן האג"ח"

 לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ובעניין:

 ע"י ב"כ עוה"ד ליפא מאיר ושות'

 אביב -, בתל2מרחוב ויצמן 

 03-6070666; פקסימיליה: 03-6070600טלפון: 

 

 ;"לפידות"

  .Nilsen International Holdings Inc ובעניין:

 ע"י ב"כ עוה"ד אסף ביגר ואפרים אופק אהרון

 אביב -, בתלD, בנין 18מרחוב ראול וולנברג 

 03-6400650; פקסימיליה: 03-6400600טלפון: 

 

 ;"נילסן"

  )לשעבר אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ( אור סיטי החזקות בע"מ ובעניין:

 אביב-, בתל132מדרך מנחם בגין 

 03-6966500; פקסימיליה: 03-6966400טלפון: 

 

פורמלית המשיבה ה"

 ;"1מספר 

 עו"ד רם ז'אן, מנהל מיוחד לניהול תביעה )באישור בית המשפט הנכבד( ובעניין:

 גן-, ברמת14מדרך אבא הלל 

 03-6019602; פקסימיליה: 03-6019601טלפון: 

 

"המשיב הפורמלי 

 ;"2מספר 

 "מטעם לפידות למתן החלטה לבקשה "דחופהתגובה 
 (07.10.2015בקשה שהוגשה על ידי לפידות ביום )
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, הוגשה על ידי לפידות היוםש, "למתן החלטה בקשה דחופה מטעם לפידות"מ "החאצל זמן קצר התקבלה לפני 

  :ל"אלו, מוגשת כבר עתה תגובה מקדמית לבקשה הנבנסיבות  .להטעותואף יש בו האמור בה אינו מוסכם ואשר 

 

  :שאינן במחלוקתו העובדות הבאות, יוזכרהדברים בפתח  .1

 ; 21.09.2015ביום עוד בקשת בעל התפקיד הוגשה   (א)

ש הנכבד כי לפידות ונילסן יגיבו לבקשת בעל התפקיד עד ליום "הורה ביהמ 24.09.2015ביום עוד   (ב)

 ; (, הכוללים את פגרת חג הסוכותיום 11 -צר יחסית בתוך פרק זמן קכלומר ) 07.10.2015

ש הנכבד "עד היום תגובה לבקשת בעל התפקיד, כפי שקבע ביהמה לפידות עשתה דין לעצמה ולא הגיש  (ג)

לעכב את בקשה הגישה לפידות  (30.09.2015ביום )הסוכות תחת זאת, במהלך פגרת חג . שעליה לעשות

חרף כאשר , 01.11.2015ובתה עד ליום ארכה להגשת תג, ולחילופין ליתן תפקידבבקשת בעל ה ההליכים

 ; במועד שנקבע לפידות על דעת עצמה שלא להגיש תגובתהכל ארכה החליטה לא ניתנה העובדה כי 

ש "ולא הגישה עד היום תגובה לבקשת בעל התפקיד, כפי שקבע ביהמ נילסן אף היא עשתה דין לעצמה (ד)

 (לפני המועד הקבוע לתגובתהאחד בלבד יום )זאת, הגישה נילסן אתמול תחת הנכבד שעליה לעשות. 

ובתה ארכה להגשת תגולחילופין ליתן לבקשה לעכב את ההליכים, לפידות, בה הצטרפה תגובה לבקשת 

לפידות על דעת עצמה שלא כל ארכה החליטה , וחרף העובדה כי עד כה לא ניתנה 01.11.2015עד ליום 

 ;במועד שנקבע להגיש תגובתה

הוגשה על ידי  01.10.2015ביום ) ש הנכבד"לביהמ טרם הוגשהלפידות תגובת בעל התפקיד לבקשת  (ה)

ברחל "המפורטים שם, ובה הובהר בלבד בה עתר בעל התפקיד לסעדים תגובה מקדמית בעל התפקיד 

שתינתן לו האפשרות זמניים במעמד צד אחד עומד בעל התפקיד לצד מתן הסעדים הכי  "בתך הקטנה

 .(פידות במועד הקבוע בדין, ככל שבקשת לפידות לא תסולק על הסףלהגיב לבקשת ל

 

ד כה לא עשהגישה לפידות היום,  "למתן החלטה"שעלול לעלות מעיון בבקשה ובניגוד לרושם  בהתאם, .2

 "כמבוקש"החלטה בבקשת לפידות , ובוודאי שלא ניתן ליתן הוגשה תגובת בעל התפקיד לגוף בקשת לפידות

בתגובה המקדמית אשר , כאשר בהקשר זה יודגש, כי (ל"בבקשה הנ 6על ידי לפידות בסעיף כפי שהתבקש )

הוגשה על ידי בעל התפקיד הודגש לא רק שבעל התפקיד עומד על הגשת תגובה מפורטת במועד הקבוע בדין, 

גם על חקירת המצהיר שתצהירו קיד בעל התפככל שבקשת לפידות לא תסולק על הסף יעמוד אלא גם כי 

 צורף לבקשת לפידות. 

 

ציין בהחלטתו "ש "ביהמ 24.09.2015בהחלטה מיום כי , בבקשה למתן החלטה 2טענת לפידות בסעיף  בנוסף, .3

למען מצורף ב .ואף מטעה (בלשון עדינה), הינה טענה לא נכונה "כי אין דחיפות של ממש בבקשת הנאמן

כון לאותו מועד לא עתר בעל התפקיד למתן סעד במעמד צד נ .המדברת בעד עצמההנוחות עותק ההחלטה 

לקבלת תגובתן ש הנכבד לכך, כאשר ניתן לראות כי פרק הזמן שניתן "אחד, ולפיכך צוינה התייחסות ביהמ

 , ובמיוחד שעה שבמסגרתו נכללה גם פגרת חג הסוכות.היה קצר באופן יחסי (ימים 11)ות של המשיב

 

, לפיה היה ש הנכבד"להחלטת ביהמבגדר המלצה בלבד המשיבות מתייחסות הצער עולה הרושם, כי למרבה  .4

ש "את ביהמ "להפציץ", ותחת זאת בוחרת לפידות 07.10.2015עליהן להגיב לבקשת בעל התפקיד עד ליום 

עוד בטרם הוגשה  "כמבוקש"מתן החלטה ילה לעשות שעה שעותרת היא להנכבד בכתבי טענות, ואף מגד

   קר המצהיר מטעמה.אפילו תגובת בעל התפקיד ועוד בטרם נח
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ולאור העובדה כי המשיבות תגובה המקדמית שהגיש בעל התפקיד בלאור הנימוקים שפורטו כן, -עלאשר  .5

להורות  ש הנכבד"מתבקש ביהמ (21.09.2015מיום )בעל התפקיד עשו דין לעצמן ולא הגישו תגובתן לבקשת 

מיום )שו בתגובת בעל התפקיד המקדמית הסעדים שהתבקמתן , ולחילופין, על על קבלת בקשת בעל התפקיד

01.10.2015).  

  

 
 

  

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים

 

 
 .07.10.2015היום, 



9/24/2015
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