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ג.א.נ,.
הנדון :כתב תביעה
בהמשך לאמור בביאור 7יד' לדוחות הכספיים ליום  ,30.9.2020שפורסמו ביום ( 26.11.2020אסמכתא:
 - )2020-01-127920שם דווח ,בין היתר ,על אישור ביהמ"ש המחוזי לשדות נפט חיפושים ()1992
שותפות מוגבלת (בפירוק) ("שדות נפט" או "התובעת") להגיש תביעה כנגד השותפות ואחרים
ולהתקשר בהסכם לקבלת מימון בסך של  18מיליוני ש"ח לכיסוי הוצאות התביעה מקרן פירסט
ליברה; וכן על מכתב התראה לפני הגשת תביעה ,שנתקבל בקשר עם האמור ("מכתב ההתראה"),
אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה  -ביום  28.12.2020נודע לשותפות כי שדות נפט הגישה
תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מר איתן אייזנברג (גיאולוג השותפות ואבי תגלית
"לוויתן") ,איתן איזנברג בע"מ (חברה בבעלותו של מר איתן אייזנברג) ,השותפות ורציו חיפושי נפט
בע"מ ,השותף הכללי בשותפות ("הנתבעים" ו"כתב התביעה" ,בהתאמה).
עיקר טענות התובעת הינן כי הנתבעים עשו שימוש שלא כדין בנכסיה לצורך גילוי מאגר לוויתן ,תוך
ביצוע עוולות של תרמית ו/או גזל ו/או גזל סוד מסחרי ו/או עוולות אחרות לפי פקודת הנזיקין ,תוך
עשיית עושר ולא במשפט ,לטענת התובעת ,בניגוד לחוקים שונים ,ובחוסר תום לב.
בכתב התביעה התבקש להצהיר כי זכויות הנפט ,תמלוגי העל ודמי המפעיל ,במלואם או בחלקם ,לפי
העניין ,המגיעים לנתבעים בקשר עם מאגר לוויתן ,שייכים לשדות נפט וכן להורות על רישום ו/או
העברת ו/או תשלום ו/או המחאת זכויות אלה על שם או לשדות נפט .שדות נפט מעריכה את שווי
התובענה ב 700-מלש"ח .לחלופין ,התבקש סעד כספי על הסך הנ"ל.
טרם הומצא כדין לשותפות עותק של כתב התביעה על נספחיו .השותפות תלמד ,בסיוע יועציה
המשפטיים ,את פרטי כתב התביעה לאחר שזה יומצא לה כדין ותגיב בהתאם .יצוין כי ב"כ שדות נפט
ייצג גם בהליכים אחרים כנגד השותפות ,בעל עניין בה ו/או בעל עניין בשותף הכללי בה (חלקם הוזכרו
בביאור הנזכר לעיל) ,גם הם בקשר עם זכויות בחזקות לוויתן ואשר נדחו זה מכבר.
עוד יצוין ,כי ביום  30.11.2020הומצא לשותפות (וליתר נמעני מכתב ההתראה) ,מכתב מאת שדות נפט
בע"מ (השותף הכללי בשדות נפט) ,במסגרתו הובהר כי לשדות נפט בע"מ טענות עצמאיות משלה
כביכול ,לרבות כנגד השותפות וכי היא אינה מיוצגת על ידי ב"כ התובעת.
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