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  למתן החלטה נוספת בקשה

 בהתאם להוראות הסדר הנושים( הקבוצהלעובדי  את החוב)להורות לנאמנים לשלם 

ליתן החלטה בבקשה שבכותרת )גם אם במסגרת צו ביניים ומבלי לפגוע בית המשפט הנכבד מתבקש 

הורות לנאמנים לפעול ללא דיחוי לביצוע תשלום החוב לעובדים בהתאם להוראות בטענות הצדדים( ול

חודשים מהמועד האחרון )והדחוי  5העולה על הנאמנים מצויים בהפרה מקום שהסדר הנושים, 

 ממילא(, לביצוע תשלום החוב לעובדים. 

ככל שניתן, על פי לחלופין, מתבקש בית המשפט הנכבד להקדים את מועד הדיון הקבוע למועד קרוב 

 .וזמינות יומנ

 

בבקשה שבכותרת, מסרו הנאמנים את שהיה  28.10.2018מיום  הודעת הנאמניםייאמר, כי במסגרת 

)כפי שאף הוגשה על ידו בבקשה שבכותרת(, לא השתנתה ידוע מראש, כי עמדת המוסד לביטוח לאומי 

המוסד לביטוח לאומי כצד לבקשה כעת, עתרו הנאמנים לבית המשפט הנכבד בבקשה לצירוף במאום ו

חודשים כמעט  4שבועות,  6ולקבוע את הבקשה לדיון, שלמרבה הצער, נקבע רק לעוד שבכותרת, 

 . קבוצהע"י עובדי ה לאחר מועד הגשת הבקשה הדחופה במקור

 (. 28.08.2018)הבקשה הוגשה כבקשה דחופה ביום 
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בתי  300הינם אנשים פרטיים, הקבוצה  י הח"מ מבקשת לשוב ולהבהיר לבית המשפט הנכבד כי עובד

לספוג על  יםנאלצמצויים במצוקה קשה ביותר, עת אב, אשר הסתמכו על מועדי קיום ההסדר וכיום 

חשבונם את אוזלת ידם של הנאמנים, אשר השתהו שלא לצורך מהגשת בקשות רלוונטיות בעניין 

ורק בשל טענות  ההסדר בקופת מצוייםתשלום החוב לעובדים, וכל זאת כאשר הסכומים הנדרשים 

נדחה , (כלל, ודאי לא במועד שהן הועלו ן"טכניות" )אשר הח"מ סבורים כי לא היה מקום להעלות

 תשלום החוב לעובדים חודשים  רבים מעבר למועד האחרון הקבוע בהסדר הנושים. 

  

ום החוב לעובדים, בתוך לוח זמנים קשיח לביצוע תשל קובע, למותר לציין, כי הסדר הנושים שאושר

, כאשר ברור שלו היה ניתן צו ממועד אישורו ע"י בית המשפט הנכבד חודשים 18פרק זמן חריג של 

המוסד העובדים נפרעים מחובם באמצעות היו , אזי חלף אישור הסדר נושים כאמור פירוק לחברות

 כבר לפני זמן רב.  ,ביטוח הלאומיל

בקיום הדיון, שמשמעותו דחייה של כחודש וחצי נוספים, מקום  יוסף, כי נראה שאין תועלת אמיתית

שבדין אין כל ביסוס לדרישת הנאמנים ולמעשה המוסד לביטוח לאומי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, 

 לנהוג לפנים משורת הדין, או לא, וכאן סבר שלא.

 

המשפט הנכבד  נוכח האמור, ובשים לב שגם המועד הנדחה אינו מקובל על הנאמנים, מתבקש בית

 שתתקבלנהלהורות על ביצוע תשלום החוב לעובדים מיד וללא דיחוי, כאשר כל טענות הנאמנים, ככל 

והעובדים יכבדו  תישמרנה, 220ע"י בית המשפט הנכבד במסגרת הבקשה שבכותרת או בקשה מס' 

 ויפעלו בהתאם לכל הנחיה שניתן בעניין זה. 

 

ורות על הקדמת מועד הדיון הקבוע למועד מוקדם, עפ"י לחלופין, מתבקש בית המשפט הנכבד לה

 בשל ניהול הליכים אלו.  קבוצהזמינות יומנו וזאת, נוכח המצוקה התזרימית הקשה בה מצויים עובדי ה

 

  

 

  
 
 
 

 

  

 
 ד"עו, אורון קרן
 

 

 

  
 ד"עו, חיות גרינברג

 

 ב"כ העובדים



הבקשה למתן החלטה אינה מובנית שכן ראיתי
לנכון לקבוע את הבקשה גופה לדיון במעמד
הצדדים, אחרת הייתה ניתנת החלטה ללא

צורך בדיון במעמד הצדדים.  

באשר לשינוי מועד הדיון; ראה החלטתי
הקודמת מהיום. 

שו' איתן אורנשטיין

החלטה31/10/2018
בקשה 219 בתיק  22647-10-16
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הח"מ מבקשת לשוב ולהבהיר לבית המשפט הנכבד כי עובדי הקבוצה הינם אנשים פרטיים, 300 בתי
אב, אשר הסתמכו על מועדי קיום ההסדר וכיום מצויים במצוקה קשה ביותר, עת נאלצים לספוג על
חשבונם את אוזלת ידם של הנאמנים, אשר השתהו שלא לצורך מהגשת בקשות רלוונטיות בעניין תשלום
החוב לעובדים, וכל זאת כאשר הסכומים הנדרשים מצויים בקופת ההסדר ורק בשל טענות "טכניות"
(אשר הח"מ סבורים כי לא היה מקום להעלותן כלל, ודאי לא במועד שהן הועלו), נדחה תשלום החוב

לעובדים חודשים רבים מעבר למועד האחרון הקבוע בהסדר הנושים.

למותר לציין, כי הסדר הנושים שאושר, קובע לוח זמנים קשיח לביצוע תשלום החוב לעובדים, בתוך
פרק זמן חריג של 18 חודשים ממועד אישורו ע"י בית המשפט הנכבד, כאשר ברור שלו היה ניתן צו
פירוק לחברות חלף אישור הסדר נושים כאמור, אזי היו העובדים נפרעים מחובם באמצעות המוסד

לביטוח הלאומי, כבר לפני זמן רב.
יוסף, כי נראה שאין תועלת אמיתית בקיום הדיון, שמשמעותו דחייה של כחודש וחצי נוספים, מקום
שבדין אין כל ביסוס לדרישת הנאמנים ולמעשה המוסד לביטוח לאומי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו,

לנהוג לפנים משורת הדין, או לא, וכאן סבר שלא.

נוכח האמור, ובשים לב שגם המועד הנדחה אינו מקובל על הנאמנים, מתבקש בית המשפט הנכבד
להורות על ביצוע תשלום החוב לעובדים מיד וללא דיחוי, כאשר כל טענות הנאמנים, ככל שתתקבלנה
ע"י בית המשפט הנכבד במסגרת הבקשה שבכותרת או בקשה מסי 220, תישמרנה והעובדים יכבדו

ויפעלו בהתאם לכל הנחיה שניתן בעניין זה.

לחלופין, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על הקדמת מועד הדיון הקבוע למועד מוקדם, עפ"י זמינות
יומנו וזאת, נוכח המצוקה התזרימית הקשה בה מצויים עובדי הקבוצה בשל ניהול הליכים אלו.

אורון קרן, עו"ד חיות גרינברג, עו"ד

ב"כ העובדים




