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התאטרון הלאומי הבימה בע"מ (בצו עיכוב הליכים) ("החברה") – הצעת הסדר נושים
בתוקף תפקידינו כנאמנים זמניים לחברה שבנדון ,אנו הח"מ ,מתכבדים בזאת לפנות אליכם כדלקמן:
 .1מאז מינויינו ביום  ,25.11.19התגייסנו במלוא המרץ להפעלת התיאטרון הלאומי "הבימה" ,לשימור והשבחת פעילותו.
במקביל ,אנו לומדים מזה חדשים את דרך התנהלותו של התיאטרון ,את המשאבים הכספיים הדרושים לקיומו ואת
המקורות לכך ,תוך שאנו תרים אחר פתרונות אפשריים לנושים הרבים של התיאטרון.
 .2כפי שהבהרנו לבית המשפט ,אין די בהכנסות העצמיות של התיאטרון ביחד עם תמיכת המדינה ,כדי לאפשר התנהלות
מאוזנת של התיאטרון .לשם כך ,ניסינו לגייס גורם ציבורי שי חבור למדינה ויירתם לניהול התיאטרון ותמיכה כספית
בפעילותו (להלן" :המיתווה המשותף") .מהלך זה מצוי בעיצומו ,והוא מהווה תנאי להמשך קיומו של התיאטרון.
 .3בנוסף ,הודיעה המדינה ,כי מעבר לשיעור של  40%מכספי התמיכה לשנת  2020המגיעים לתיאטרון ,אשר הועברו עד
כה ,לא יועברו לו סכומים נוספים ,עד לאישורו של הסדר נושים לתיאטרון.
 .4על רקע האילוצים האמורים ,אליהם יש להוסיף את משבר הקורונה ,הגשנו בקשה לקיים אסיפות נושים מקוונות,
והצבעה באמצעות טופס שיישלח במייל .בית במשפט נעתר לבקשתנו.
 .5מצורפים בזה:
 5.1נוסח הבקשה לכינוס אסיפות נושים ,והסדר הנושים המוצע ,אשר צורף לבקשה.
 5.2תקציר הסדר הנושים.
 5.3החלטת בית המשפט מיום  ,17.4.20המאשרת את ההצבעה המקוונת וזימון האספות.
 5.4טופס הצבעה מקוון וטופס יפוי כוח.
משלוח המסמכים אליכם במייל נערך במקביל לפרסום הזימון בעיתונות .כן ניתן למצוא את המסמכים באתר "הבימה".
 .6ההסדר המוצע אינו מיטבי והוא תלוי בתנאים לא פשוטים :גיבוש המיתווה המשותף ובמיוחד הסכמת הנושים
המהותיים :המדינה והנושה המובטח .ואולם ,בלא אישורו של ההסדר המוצע – לא ניתן יהיה להציל את התיאטרון ודינו
של התיאטרון הלאומי "הבימה" פירוק וכלייה ,כלשון בית המשפט הנכבד ,בהתייחסו לבקשה.
 .7אסיפת הנושים תערך באמצעות אפליקציית  ,ZOOMביום  2.6.20בשעה  14:00הזימון לאסיפה יישלח למייל שלכם.
נושה שלא צרף כתובת מייל לתביעת החוב ,או לא קיבל הודעה במייל על ההסדר ,מתבקש לפנות למייל של ההסדר:
.hesder.noshim@habima.org.il
.8

את טופס ההצבעה המלא יש לשלוח למייל זה ,עד .9.6.20

אנו קוראים לכם להצטרף ל מסע להצלת התיאטרון הלאומי "הבימה" ולהצביע בתמיכה בהסדר המוצע.
הנאמנים :דורית לוי טילר ,עו"ד חן ברדיצ'ב ,רו"ח

