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מבוא
:בפני הנושים מובאות שלוש חלופות■

.עבור שתי החברותהצעת הסדר נושים של בעל התפקיד –

.עבור חברת הנכס בלבדהצעת הסדר נושים של בעלי השליטה –

.על כל משמעויותיה–חלופת פירוק לשתי החברות –

בנכסשבוצעהשמאותח"דו,ההסדרהצעותשלתמציתמהווהלהלןשיוצגהמידעכל■
מוצגזהמידע.אלובמסמכיםלאמורתחליףמהווהואינורלוונטייםונתוניםומסמכים

.בלבדהנוחותולמעןהמשפטביתלהוראתבהתאםכאן

ואינוחובתביעתשהגישנושהשידרושהמידעכלאתלכלולמתיימראינושיוצגהמידע■
עשוייםשוניםלנושים.ספציפינושהעבורהחלופותלאחתכלשהושווילקבועמיועד
,ובהתאם,אחרותהנחותבסיסעלשונותניתוחושיטותשוניםושיקוליםמטרותלהיות

.הכלכליתוכדאיותןהחלופותשווילגבישונותהערכות

ענייניםאו/ולאירועים,היתרבין,המתייחסעתידפניצופהמידעכוללתזומצגת■
אףעל,לפיכך.התפקידבעלבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשרעתידיים

בהתחשב,סבירותהינן,במצגתמופיעותשהןכפישהערכותיומאמיןהתפקידשבעל
התוצאותכי,מוזהריםהמצגתשקוראיהרי,המצגתהכנתבמועדלוהידועבמידע
.שונותלהיותעלולותבפועל



נתוני בסיס

;152–יחידות בנכס הכלסך ■

;129–זכויות לרוכשייחידות שנמכרו ■

988,307מאושר בסך של חוב , 9–( אייזנברג)אקזקיוטיבלרילטייחידות משועבדות ■
;(ביחס לשעבודים ולתוקפם, בין היתר, כפוף לערעור ולטענות בעל התפקיד)₪ 

ליחידה ₪ 95,000בשווי מוערך של יחידות 14-יחידות שנשארו בבעלות חברת הנכס ■
;1,330,000₪כ "וסה

;6,100,000₪-בשווי מוערך על פי שמאות שטחים ציבוריים ■

-כ –( ללא השכרה יומית)קיימיםפדיון של חברת הניהול מלקוחות קבועים ומוסדיים ■
504,000₪;

;כספים בחשבון קופת הפירוק של חברת הניהול בניכוי הוצאות ההליך והחזר הלוואה■

.   לחברת הנכסהמשוייכיםאין בקופת הפירוק כספים ■



חובות חברת הנכס–נתוני בסיס 

גובה חוב נטעןהנכסחברת

43,952,308₪יחידותרוכשי

94,103₪(עובדים/עירייה/רשויות מס)דין קדימה 

נושים אחרים

ספקים שונים ורשויות שלא בדין קדימה
6,364,000  ₪

(כפוף לערעור)₪ 988,307אייזנברג–מובטחת נטענת נשיה

₪ 51,398,718כ"סה

.תביעות החוב ומעמד הצדדים טרם הוכרעו



חובות חברת הניהול–נתוני בסיס 

גובה חוב נטעןחברת הניהול

₪  8,133,235יחידות בגין דמי הבטחת תשואהרוכשי

292,155₪(עובדים/עירייה/רשויות מס)דין קדימה 

נושים אחרים

ספקים שונים ורשויות שלא בדין קדימה
1,014,066  ₪

₪ 9,439,456כ"סה

.תביעות החוב ומעמד הצדדים טרם הוכרעו



הצעת בעל התפקיד



הצעת בעל התפקיד

לטובת נושי שתי  
החברות

המחאת זכויות תביעה לקופת  
ההסדר וניהול תביעות בכפוף 

.לממצאי חקירות

לא ניתן להעריך שווי בשלב  
זה

לטובת נושי חברת  
הניהול

מפדיון שיתקבל מלקוחות 20%
קבועים ומוסדיים שההסכמים  

.איתם יוסבו לחברה החדשה

כל היתרות מניהול הנכס  
.כפי שיהיו במועד הקובע

504,000₪-כ 

לטובת נושי חברת  
הנכס

יחידות של חברת  14
.הנכס

.שטחים הציבוריים

יחידות שהרוכשים יותרו על  
.האופציה להחזיק בהן

יחידות שישוחררו משעבוד של 
אייזנברג בכפוף להליכים  

.משפטיים

8,285,000₪-כ 



לטובת נושי שתי החברות–הצעת בעל התפקיד 

הסדרלקופתאחריםוגורמיםהשליטהבעליכנגדתביעהזכויותהמחאת■
.הנושים

.חקירותלממצאיבכפוףמשפטייםהליכיםניהול■

נושיכללביןיחסיבאופןיחולקואלומהליכיםכתוצאהשיתקבלוככלתמורות■
.(ההליכיםהוצאותבניכוי)החברותשתי

.זהרכיבשוויאתלהעריךכרגעניתןלא■



לטובת נושי חברת הניהול–הצעת בעל התפקיד 

שההסכמיםומוסדייםקבועיםמלקוחותשנהבמשךשיתקבלמפדיון20%■
.504,000₪–כהחדשהלחברהיוסבואיתם

והחזרההליךהוצאותבניכויהקובעבמועדשיהיוכפיהנכסמניהולהיתרותכל■
.זהרכיבשוויאתלהעריךכרגעניתןלא–ההלוואה



לטובת נושי חברת הנכס–הצעת בעל התפקיד 

₪'א95לפי)1,330,000₪-כהנכסחברתשליחידות14מימושתמורת■

.(בשמאותליחידה

.(שמאותלפי)6,100,000₪-כהציבורייםהשטחיםמימושתמורת■

ידועלא–בהןלהחזיקהאופציהעליותרושהרוכשיםיחידותמימושתמורת■
.זהבשלב

להליכיםבכפוףאייזנברגשלמשעבודשישוחררויחידותמימושתמורת■
.זהבשלבידועלא–משפטיים



אופציה  –הצעת בעל התפקיד 
הזכויות ביחידותלרוכשי

אופציה להחזר יחידות 
לרוכשים

דחיית האופציה

הזכויות ביחידה מוקנות  
לבעל התפקיד כחלק 

היחידות" פול"מ

תביעת החוב נשארת  
במלוא סכומה

קבלת האופציה

הזכויות ביחידה עוברות  
לרוכש

תביעת החוב של הרוכש  
מהחברה מופחתת  
בשווי היחידה לפי 

השמאות

המשךהיאהאופציהקבלתמשמעות•

והפחתתביחידהבזכויותהחזקה

בחברתהחובמתביעת95,000₪

.הנכס

מקופתכספיםכשיחולקו,בהתאם•

הרוכששיקבלהיחסיהחלקההסדר

.יותרקטןיהיה

להחזיקלהמשיךשיבחרמיזכויות•

להוראותובהתאםבכפוףיהיוביחידה

עםשיוסכמוותנאיםבנכסוההיתרים

שתיבחרהחדשההניהולחברת

ביחידותהזכויותרוכשיבאסיפת

.שתכונס



ריכוז תמורות פוטנציאליות לנושים–הצעת בעל התפקיד 

ביןהתמורהתחולק(תביעהזכויותמימוש,השטחיםמכירת)הזכויותמימושלאחר■
(ההליךהוצאותבניכוי)יחסיובאופןבחוקהקבועיםהקדימויותלסדריבהתאםהנושים

שווי מוערךהנכס

נושי  –ח השמאות "זכויות חברת הנכס בשטחים הציבוריים לפי שווי בדו

חברת הנכס
6,100,000₪

ח השמאות  "יחידות שנותרו בבעלות חברת הנכס לפי שווי יחידה בדו14

נושי חברת הנכס–
1,330,000₪

לפי שווי יחידה אקזקיוטיברילטייחידות שנותרו שישוחררו משעבוד של 9

נושי חברת הנכס–( בכפוף להליכים משפטיים)ח השמאות "בדו
855,000  ₪

הרוכשים אשר יבחרו לותר את האופציה ולותר על  שווי היחידות של

נושי חברת הנכס–היחידה שלהם בתמורה להשארת תביעת החוב 

לא ידוע

נושי שתי  –( בכפוף לתוצאות חקירה והליכים משפטיים)זכויות תביעה 

החברות
לא ידוע

-מהפדיון השנתי של חברת הניהול החדשה בהסכמים הקבועים 20%

נושי חברת הניהול

504,000  ₪

כספים בחשבון קופת הפירוק של חברת הניהול בניכוי הוצאות ההליך  

נושי חברת הניהול--והחזר הלוואה
ידועלא



הצעת בעלי השליטה



תמצית-הצעת בעלי השליטה 

.ונושיההניהוללחברתמתייחסתאיננההשליטהבעליהצעת■

:ההצעהתמצית■

.השליטהבעליכלפיתביעותעלויתור–

החברותכנגדשלהםהחובתביעותעלהזכויותרוכשישלמלאויתור–

וחניוןלובי,בבריכהשימושוזכותביחידותהקייםהאחזקהמבנההמשך–
.עליון

בדיןנושיםלטובתהנכסחברתשבבעלותיחידות12-בזכויותמכירת–
רגיליםלנושים30%-וביחידותהזכויותרוכשי,(נטען)מובטחנושה,קדימה

.הנכסחברתשל

.חיצוניתבעליםתרומתאין–

הציבורייםבשטחיםוהזכויותהנכסחברתבידיהנותרותהיחידות2-בזכויות■
24בתוך)מכירתםבגיןשתתקבלוהתמורהמזרחיבנקלטובתישועבדו
.מזרחיבנקוביןהשליטהבעליביןתחולק,(חודשים



12חלוקת תמורת מימוש –הצעת בעלי השליטה 
היחידות של חברת הנכס

נושה מובטח 
'  א988–( נטען)

₪

נושים בדין 
'  א94–קדימה 

₪

הזכויות  רוכשי
44–ביחידות 
₪מיליון 

נושים  30%
2.7–רגילים 

₪מיליון 

יחידות  12תמורת מימוש 
(1,140,000₪)



הסבר–הצעת בעלי השליטה 

כ"בסה)95,000₪-כשלבשווייחידהכלמוערכתהשמאותפיעל,כזכור■
בלא300,000₪שלבשווייחידהכלמעריכיםהשליטהבעלי.(1,140,000₪

.בענייןאסמכתאשצורפה

:היחידות12תמורתמתוךהמוצעהתשלוםפירוט■

בכפוף)₪אלף988-כ–לאייזנברג(לכאורה)המובטחהחובתשלום–
.(לערעור

.₪אלף94-כ–הנכסחברתשלקדימהבדיןלנושיםמלאתשלום–

:היחידות12ממכירתתמורהשתיוותרככל

לרוכשיהנטעןהחוב–המימושתמורתליתרתזכאיםיהיוהיחידותרוכשי–
(בכולהאו)התמורהביתרתיהיהלאכיברור-₪מיליון44הואהיחידות

.זהמחובפרומילולולכסותכדי

לתשלוםכספיםיוותרולאממילא–רגיליםלנושיםמהחובות30%תשלום–
.היתכנותואתשמוכיחכלשהוחישובאולתשלוםמקורותהוצגוולאזה



הערה-הצעת בעלי השליטה 

מנכסיהםהצורךבמידתלהשליםמתחייביםהםכינכתבהשליטהבעליבהצעת■
.(₪מיליון2.7-כ)הרגיליםלנושים30%פירעוןעדהאישיים

,התפקידבעללדרישתיותרמאוחרבמועדהמשפטלביתשהוגשהבהבהרה■
:לנושיםתשלוםלצורךאישייםנכסיםלהםאיןכיהשליטהבעליציינו

משמעותייםנכסיםמחוסרהינו,השליטהבעלשאינו,מיכליןדורוןמר"
הליךנגדוננקטכיכךכיעד,₪מיליון9סךמזרחילבנקחבאלא,כלשהם
.רגלפשיטת

נכסיםנותרולאעצמוהשליטהלבעלשאףהרי,הצערולמרבה,כןכמו
...הנכסבחברתשנותרלמהמעברנוספים

תרומהלהציעיכולואינומציעאינוהשליטהבעלהצערלמרבההרי,לכךאי
"...עצמובהסדרשמופיעלמהמעברנוספת



אין מקורות לתשלום לנושים–הצעת בעלי השליטה 

300,000₪שלבמחירימכרוהיחידות12כימניחההשליטהבעלהצעת■
רוכשיכללטובת₪מיליון2.5-כשליתרהתיוותר,בהתאם–ליחידה
.הרגיליםוהנושיםביחידותהזכויות

יתרהתיוותר,בהתאם–95,000הואיחידהכלשוויהשמאותלפיבפועל■
.הרגיליםוהנושיםביחידותהזכויותרוכשיכללטובתבלבד₪אלף58-כשל

לשלםהשליטהבעלשמתחייבלתשלומיםמקורותאין-כךוביןכךבין■
.שלהםלתשלוםאחרמקורניתןולא

לפי שווי בשמאותבעל השליטהלפי הצעת

(  14מתוך)יחידות 12מכירת 

שבבעלות חברת הנכס

=  ליחידה 300,000₪*12

3,600,000₪

=  ליחידה ₪ 95,000*12

1,140,000₪

הפחתת תשלום לנושה מובטח  

אקזקיוטיברילטי–

(988,307)(988,307  )

הפחתת תשלום לדין קדימה  

בחברת הנכס

(94,103)(94,103)

יתרה שנועדה לשמש את 

הזכויות ונושים רגיליםרוכשי

2,517,590₪57,590₪



הנכסים הנותרים  –הצעת בעלי השליטה 
.הציבורייםבשטחיםוזכויותיחידות2יוותרוהנכסחברתשלהיחידות14מתוך■

בנקלטובתישועבדוהציבורייםבשטחיםוהזכויותהנותרותהיחידות2זכויות■
בעליביןתחולק,(חודשים24בתוך)מכירתםבגיןשתתקבלוהתמורהמזרחי

.מיכליןדורוןמרשלאישייםחובותהחזרלטובתמזרחיבנקוביןהשליטה

בעלהצעתלפישווי

השליטה

שמאותלפישווי

ליחידה ₪ 300,000*2היחידות2תמורת 

  =

600,000₪

2*95,000₪

=ליחידה

190,000₪

שווי זכויות בשטחים  

ציבוריים לפי 

השמאות

6,100,000₪6,100,000₪

תמורת  כ"סה

הנכסים שיישארו 

בידי חברת הנכס

6,700,000  ₪6,290,000₪



הנכסים הנותרים  –הצעת בעלי השליטה 

וביןמיכליןדורוןמרביןלהסכםבהתאםתחולקהנותריםהנכסיםמימושתמורת■
.מזרחיבנק

דורוןמרשלאישייםחובותהחזרלצורךתשמשהתמורהכיקובעזההסכם■
.אישיבאופןמיכליןעמוסלמרלתשלוםוכןמזרחילבנקמיכלין

לבנק מזרחימיכליןחלוקת התמורה בין עמוס 

מיכליןעמוס בנק מזרחי

₪3,000,000₪2,000,000₪מיליון 5עד 

₪1,000,000₪מיליון 5-6בין 

₪400,000₪400,000₪  מיליון 6מעל 

₪2,350,000₪ 4,350,000כ מוערך"סה



?מי מקבל מה–הצעת בעלי השליטה 
.(ערעורלהליכיבכפוף988,307₪)יחידהמימושלשוויבהתאםמלאפירעון–אייזנברג■

הםתרחישבכל,הכסףאתיקבלואלונושיםממילא)מלאפירעון–קדימהבדיןנושים■
.₪אלף94-כ–(הראשונים

איןכישהצהירו–השליטהבעלישלאישייםמנכסיםמהחוב30%יקבלו–רגיליםנושים■
.כאלהלהם

.לחברותקשרבלימיכליןדורוןשלחובותלפירעון₪מיליון4-כשלסך–מזרחיבנק■

לטובתמשעבודשישוחררוליחידותבנוסף₪מיליון2-כשלסך–השליטהבעלי■
.אייזנברג

:היוםבונמצאיםשהםמצבבאותובדיוקישארו–היחידותרוכשי■

.היחידות12ממכירתזעומיםסכומיםיוותרוהנראהככל–

ובעלימזרחילבנקישולמוהציבורייםוהשטחיםהנותרותהיחידות2ממכירתכספים–
.השליטה

.שלהמהרווחיםלכספיםויקווחדשהניהולחברתיבחרוהרוכשים–

וממילאהרגיליםלנושיםלתשלוםריאליכספימקורכלמביאיםלאהשליטהבעלי–
.תיבדקלאהחברותלמצבואחריותםהיחידותלרוכשילא



השוואת פרמטרים
הצעת בעלי השליטההצעת בעל התפקידנכס/רכיב

12-תמורת מימוש זכויות ב
יחידות של חברת הנכס

VV

תמורת מימוש זכויות בעוד 
יחידות של חברת הנכס2

VX

תמורת מימוש יחידות  
שישוחררו משעבוד לטובת 

אייזנברג

VX

זכויות ביחידות בידי הותרת
הרוכשים

V-אופציה למי שיבחרV

VXזכויות תביעה

Xלא רלוונטיתרומת בעלים


