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 אביב יפו-תלב

 

 ( 34)בקשה מס'  14-02-46394פר"ק 

 חגי ברנרהשופט בפני כבוד 

 
 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 

 .Nilsen International Holdings Incלתגובת תגובה 
 ה(תתגובעיכוב הליכים ולחילופין לדחיית מועד )הצטרפות לבקשת 

 זו המוגשת במערכת נט המשפט יומצא גם למזכירות בית המשפט הנכבד * תגובה* עותק פיסי של 
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 21.09.2015ביום "( בעל התפקיד)להלן: "( שהוגשה על ידי הח"מ 34לבקשה דחופה למתן הוראות )בקשה  בהמשך

, 30.09.2015( ביום 34לבקשה שהגישה לפידות )אף היא במסגרת בקשה  ובהמשך"(; בקשת בעל התפקיד)להלן: "

בה עתרה לפידות להורות על עיכוב הליכים בבקשת בעל התפקיד ועל הארכת המועד להגשת תגובתה )שבהתאם 

לתגובה  ובהמשך"(; בקשת לפידות( )להלן: "07.10.2015להחלטת ביהמ"ש הנכבד אמורה להיות מוגשת עד מחר, 

 ובהמשך ;"(תגובת בעל התפקיד)להלן: " 01.10.2015לבקשת לפידות שהוגשה ע"י בעל התפקיד ביום  המקדמית

מתכבד  -"( תגובת נילסן( )להלן: "06.10.2015לתגובת נילסן לבקשת לפידות שהוגשה לביהמ"ש הנכבד היום )

 בזאת בעל התפקיד להגיש תגובה קצרה לתגובת נילסן. 

 

ובכלל זה לאור (, התבקש ביהמ"ש הנכבד )01.10.2015בתגובת בעל התפקיד )מיום בפתח הדברים יוזכר, כי  .1

במעמד צד אחד על מתן הסעדים להורות  -(, בין היתר ובתצהיר שצורף להעצמה האמור בבקשת לפידות 

לדחות את בקשת ; שהתבקשו על ידי בעל התפקיד בבקשת בעל התפקיד, וזאת עד להכרעה בבקשה

רק אם יינתנו לתגובת לפידות , ולחילופין לאשר הארכת מועד להגשת תגובתהעד לפידות להארכת המו

 .הסעדים הזמניים אשר התבקשו על ידי בעל התפקיד במסגרת הבקשה עד להכרעה בבקשה

 

הנימוקים המחייבים את מתן הסעדים הזמניים כבר בשלב זה, במעמד צד אחד, פורטו בהרחבה בתגובת בעל  .2

 ( ועל מנת שלא לחזור עליהם ביהמ"ש הנכבד מופנה לאמור שם. 01.10.2015התפקיד )מיום 

 

זאת ועוד, הנימוקים אשר מחייבים את מתן הסעדים כבר בשלב זה )כמפורט בתגובת בעל התפקיד( מקבלים  .3

לאחר עיון בתגובת נילסן, אשר ממחישה בבירור את שנטען על ידי בעל התפקיד עוד בבקשת בעל משנה תוקף 

(. כך, חרף העובדה כי בכל הנוגע לנילסן, אשר הצהירה כי היא "אדישה" לזהות 21.09.2015 התפקיד )מיום

בחרה לה נילסן "להצטרף" מקבל התשלום, בקשת בעל התפקיד הינה ההליך המהיר, הפשוט והיעיל ביותר, 

 תפקיד. בבקשת לפידות לעיכוב הליכים בבקשת בעל ה)ללא כל הסבר( לבקשת לפידות ולתמוך באופן לקוני 

 

כך, הלכה למעשה, לרבות לאור עמדת לפידות בבקשתה, לפיה לפידות אינה מתנגדת כי התמורה תשולם על  .4

מצידה הסכמה על ידי  היתה יכולה נילסן לסיים את מעורבותה כבר בשלב זהידי נילסן לקופת ביהמ"ש, 

שהתבקש במסגרת בקשת בעל להפקיד את התמורה בקופת ביהמ"ש הנכבד, כנגד אישור ביהמ"ש הנכבד כפי 

באופן מעורר תהיות, בחרה נילסן שלא לסיים מעורבותה כבר בשלב זה,  - שלא יועלו כלפיה טענות התפקיד

 וזאת באמצעות הצטרפות, שעל פניה עולה לכאורה הרושם כי גם תואמה, לבקשת לפידות. 

 

נוניה" )כמשמעותה בתקנות סדר הדין האזרחי( התנהלות לפידות ונילסן מחזקת את החשד בדבר קיום "ק .5

בעצם הגשת "טען הביניים", כפי שפורט בבקשת בעל התפקיד ובתגובת בעל התפקיד, וממחישה בפני עצמה 

 מדוע מתחייב להורות על מתן הסעדים כבר בשלב זה, כפי שפורט בהרחבה בתגובת בעל התפקיד. 

 

על התפקיד, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לדחות גם את עמדת כן, ולאור הנימוקים שפורטו בתגובת ב-אשר על .6

נילסן לעיכוב ההליכים בבקשת בעל התפקיד, ולחילופין להורות לנילסן לנמק התנגדותה )בתגובת נילסן 

 . לא ניתן נימוק כלשהו( ולאפשר לבעל התפקיד להגיב לאחר מכן
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ש סעד ארעי "במעמד צד אחד"  טענת נילסן כי לא קיימת דחיפות בבקשת בעל התפקיד מאחר ולא התבק .7

גם לב"כ  01.10.2015, בתגובת בעל התפקיד, שעותק ממנה הומצא עוד בבוקר יום ראשיתמופרכת וכן שגויה. 

, עצם העובדה שלא שניתנילסן, התבקשו במפורש מתן הסעדים במעמד צד אחד, ולפיכך טענה זו שגויה; 

, וחשוב מכל, שלישיתקשה מסוימת אינה דחופה; התבקש סעד ארעי במעמד צד אחד אין בה כדי ללמד שב

בקשת לפידות ותגובת נילסן מעידים עד כמה הסעדים שהתבקשו הפכו להיות דחופים, כאשר במהלך 

מתואם על פניו פועלת נילסן כנגד האינטרס שלה עצמה על מנת לסייע ללפידות )אין ולא יכול להיות כל 

 ר בקשת בעל התפקיד כדי ליצור "עובדות בשטח". הסבר אחר להתנהלות נילסן( ולעכב את בירו

 

טענת נילסן בדבר פגרת חג הסוכות גם היא אינה יכולה להתקבל. החלטת ביהמ"ש הנכבד ניתנה והומצאה  .8

ולפיכך  ,. מאז ועד היום, לא פנו ב"כ נילסן ולא הגישו כל בקשה בעניין זה24.09.2015לב"כ נילסן עוד ביום 

לא ניתן לקבל בקשה מעין זו, אלא אם יינתנו כבר עתה הסעדים שהתבקשו )דבר אשר נילסן אמורה להיות 

 "אדישה" לו לחלוטין(. 

 

לפחות ו/או  לבעל התפקיד ולבקש ממנו ארכהנילסן לא טרחו לפנות הן לפידות והן , כי גם יודגשבהקשר זה  .9

לא במהלך פגרת חג הסוכות בטרם ; לא לפני פגרת חג הסוכות -, וזאת הארכה המבוקשתאת עמדתו לגבי 

 . וגם לא לאחר פגרת חג הסוכות ובטרם הגשת בקשת נילסן ;הגשת בקשת לפידות

 

כן, גם עתירתה של נילסן להארכת המועד להגשת תגובתה לבקשת בעל התפקיד )"בצירוף -אשר על .10

חות גם כן, אלא דינה להיד -מקרים" בדיוק לאותו מועד נדחה שהתבקש על ידי לפידות בבקשת לפידות( 

 . כן, וכפי שפורט בתגובת בעל התפקיד, יינתנו הסעדים שהתבקשו על ידי בעל התפקיד כבר בשלב זהאם 

 
 

  

 

 

 _______________________ 
 עו"דעדי פיגל, 

  נאמן להסדר הנושים

 

 
 .06.10.2015היום, 


