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 הבורסה ליהלומים סניף  –בנק אגוד לישראל בע"מ  הנושה המובטח 

 ידי ב"כ עו"ד ליאת עיני -על
 1 

<#2# > 2 
 

 החלטה 
 3 

 4הודיעו המבקשים כי אינם מתנגדים כי עוה"ד ערן דרוקר,    22.8.13בעקבות ההחלטה מיום   .1

 5 ב"כ המשיבים, דהיום, יתמנה במקום עו"ד עופר.  

 6ליישום המוצע, ניתן לבצע כל אשר הוחלט ובאופן  ל שאכן תושג הסכמה בין ב"כ הצדדים  כ כמובן, שכ

 7 אכן את עו"ד עופר.    ד דרוקר יחליף, שעו"
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 1אולם, דומה כי אם אכן הייתה הסכמה שכזאת, לא היו נדרשים הצדדים לבקשות השונות שהוגשו  

 2 לאחרונה, הגם שעדיין ניתן כמובן להגיע להסכמות.  

 3   הוראות המפורטות בהמשך ההחלטה יחולו מיידית, אלא אם יוסכם על הצדדים אחרת. ה מכל מקום,  

 4 

תואמת   .2 שלמעשה  המשפט,  בית  של  החלופית  ההצעה  את  קיבלו  אף  המבקשים   5בנסיבות, 

 6 בקירוב את אשר עתרו לו המשיבים, ויפה עשו.  

 7 

 8ממרכז    ורן הראל עו"ד אאשר על כן, בכל הקשור לנושא המחשבים ובדיקתם, אני ממנה את   .3

 9( ספציפיכונס נכסים  ספיציפי בנושא המחשוב )להלן:  ( ככונס נכסים זמני  6918686ת"א )  5עזריאלי  

 10 ך כדלקמן: יוסמ אשר

 11( כך גם את המחשב שהועבר למשרדו של עו"ד  החברה)להלן:    1לקבל לרשותו את מחשבי המשיבה  

 12 אלטשולר.  

 13כך לקבל לידיו כל חומר במדיה מגנטית ו/או מסמכים הקשורים בפעילות החברה, במסגרת עסקיה,  

 14ובתוך כך, תעודות משלוח, תעודות יצוא, רשימת לקוחות וכל חומר נוסף רלוונטי, הקשור לעסקיה  

 15 השוטפים של החברה.  

לקכל   מנת  על  מלוא  האמור  גם  כך  החברה,  לקוחות  של  הנדרשת  האינפורמציה  מלוא  את   16בל 

 17 (. המידעהאינפורמציה אודות החבים כספים לחברה )להלן: 

 18ד אלטשולר, אשר ימשיך בתפקידו ככונס נכסים זמני,  את המידע יעביר כונס הנכסים הספציפי לעו"

 19 למעט הסמכויות שהוקנו עתה לכונס הנכסים הספציפי. , אך 19.8.13הכל בהתאם להחלטה מיום 

 20 

 21בנוסף, יבצע כונס הנכסים הספציפי בדיקה שתקבע אם מאן דהוא מהמשיבים או מי מטעמם,  .4

 22נכנס למחשב אשר הועבר למשרדו של עו"ד אלטשולר וביצע בו שינויים אלו או אחרים ממועד החלטת  

 23 ועד הבאת המחשב למשרד כאמור.   19.8.13שפט ביום  בית המ

 24 .  מחשביםשירותיו של מומחה ללשכור את לשם ביצוע הבדיקה יהיה רשאי כונס הנכסים הספציפי  

 25 

 26 תנאי מוקדם להתחלת עבודתו. כונס הנכסים הספציפי יחתום על התחייבות לכל נזק, כ .5

 27 כך גם ישאו המבקשים, כמימון ביניים, בהוצאותיו.  

 28 
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 1הואיל ולכאורה קיימת דחיפות בביצוע הנדרש, ככל שעו"ד הראל אינו זמין לביצוע האמור   .6

את   חליף  ספציפי  נכסים  ככונס  עתה  כבר  ממנה  אני  אחרת,  סיבה  מכל  הוא  שמנוע  חן או   2עו"ד 

 3 ( ואשר יחולו לגביו כל ההוראות דלעיל.  6910022ת"א )  30מרח' יבנה לוינשטיין 

 4 

 5 .  28.8.13 על ידי כונס הנכסים הספציפי עד ליום דו"ח ראשוני יימסר .7

 6 ב"כ המבקשים יפנו במשרין לעו"ד הראל וימציאו לו העתק מהחלטה זאת.  

 7 

 8מצופה מב"כ הצדדים לבוא  )בפני כב' השופט אטדגי(    29.8.13ליום    בהתייחס לדיון הקבוע .9

 9דכן את בית המשפט במועד  אם אכן יש צורך בקיומו של הדיון, ולעבדברים ביניהם, על מנת לבחון  

 10 מוקדם ככל האפשר.  

 11 

 12 המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב"כ הצדדים בהקדם האפשרי.   .10

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 . 2013אוגוסט   25, י"ט אלול תשע"גהיום,  נהנית

 19 
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