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האזרחית ,עבודות התשתית והנדסת הסביבה ,הגישה הבוקר )ג'( בקשה
דחופה להקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי בחיפה .זאת ,לאחר
שהקבוצה נקלעה לגירעון תזרימי קשה ,והיקף חובותיה עולה על  400מיליון
שקל.
הקבוצה מבקשת מבית המשפט כי ימנה את רו"ח גבי טרבלסי כנאמן
בהקפאת הליכים של הקבוצה .הבקשה הוגשה בהסכמת בנק לאומי ,שהוא
הנושה המובטח של הקבוצה.
קל ובניין הייתה מעורבת לאורך למעלה מ 40-שנות פעילותה במאות
פרויקטים רבי-היקף ,בעלי חשיבות לאומית ,בסכומים של מיליארדי שקלים
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