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 ; חוק החברות ;1999 -חוק החברות, התשנ"ט  בעניין:

 ;פקודת החברות ;1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג ובעניין:
 

 ;חברת הנכס  515274678סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק(, ח.פ.  ובעניין:
 

 ;חברת הניהול 515297745מלונות בע"מ )בפירוק(, ח.פ. הים האדום ניהול  ובעניין:
 

 ובעניין:
 

  בעל התפקיד –עו"ד גיא גיסין 
 וחברת הנכס מנהל המיוחד של חברת הניהולה

 עם בר אור נ   ו/או שפירא גל לוגסי ו/או צחי דרורע"י ב"כ עוה"ד 
 ממשרד עו"ד גיסין ושות' 

 69710אביב, -תל 38Bמרח' הברזל 
 ;המנהל המיוחד 03-7467700, פקס: 03-7467777טל': 

 
 ובעניין:

 
 515857233 .פחסוואנדור ניהול מלונות בע"מ 

 און ו/או עדי שחר ואח'-ע"י ב"כ עוה"ד כרמית בר
 , רמת גן16דרך אבא הלל מ

 השוכר; 03-6103111; פקס: 03-6103100 טל':
 

 ובעניין:
 

 הכונס הרשמי 
 , תל אביב2מרח' השלושה 

 ;הכנ"ר  02-6462502; פקס: 03-6899695טל': 
   

 בקשה לאישור התקשרות בהסכם שכירות

  )עם חברת סוואנדור ניהול מלונות בע"מ(
 –ו  10.4.2019 מהימיםת בית המשפט הנכבד וובהמשך להחלט ,11.3.2019ביום  ופנילדיון שהתקיים בבהמשך 

לחברת סוהו  כמנהל מיוחדבתוקף תפקידו  - עו"ד גיא גיסיןמתכבד בזאת , (29בבקשה שבכותרת )מס' , 8.5.2019

", בעל התפקידחברת הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק( )להלן ובהתאמה: "ולאילת השקעות בע"מ )בפירוק( 

 כדלקמן: ה בבקשלבית המשפט הנכבד  לפנות "(,חברת הניהול" -ו" חברת הנכס"

עם חברת בהסכם שכירות ההתקשרות עקרונית  השרואבה  11.3.2019,1מיום  בית המשפט בהתאם להחלטת

 2, להורות למנהל המיוחד לחתום בשם החברה("השוכראו " "סוואנדורסוואנדור ניהול מלונות בע"מ )להלן: "

המסמכים הנוגעים לו, לצורך הוצאה לפועל של לבקשה זו( ועל כל  1נספח מצורף כהשבפירוק על הסכם השכירות )

 .ההתקשרות

 הבקשהואלו פרטי  .א

ניתן אישורו העקרוני של בית המשפט הנכבד להתקשרות בעל , 11.3.2019מיום  כזכור, במסגרת הדיון .1

מגרשים  1חלקה  40051קרקעין הידועים כגוש בנוי על המהנכס השכרת ההתפקיד עם סוואנדור בהסכם ל

 , שלחברת הנכס זכויות בו. "(הנכס)להלן: " באילת 1ברחוב הספן  10-ו 9

לצורך גיבושו וחתימתו של הסכם אינטנסיבי מו"מ  ניהלו המנהל המיוחד וסוואנדור,בעקבות הדיון  .2

 שכירות מחייב )בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד(. 

                                                           
 להחלטה המאשר עקרונית את ההתקשרות עם חברת סוואנדור. 8בסעיף  1
 .מובהר כי החתימה הינה בשם החברה שבפירוק ולא באופן אישי על ידי המנהל המיוחד 2



2 
 

ות ביחידות באמצעות רוכשי הזכוינציגות פעל בשיתוף פעולה מלא עם  , כי המנהל המיוחדמיותר לציין .3

ות מייצג את רוכשי הזכויהנ"ל, הוא במסגרת הדיון אשר כפי שמסר לבית משפט נכבד זה אביטן עו"ד מימון 

 ביחידות.

כי מאמציו נשאו  הנכבד, סיבי זה, המנהל המיוחד מתכבד לעדכן את בית המשפטנאינט בעקבות משא ומתן .4

 נחתם הסכם השכירות על ידי סוואנדור.  23.5.2019פרי וכי ביום 

מוגשת בקשה זו במסגרתה יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את התקשרות הצדדים בהסכם  ,לפיכך .5

 השכירות.

 עיקרי הסכם השכירות .ב

 דמי השכירות וביצוע עבודות בנכס: .1.ב

אשר יתעדכנו מידי שנה ויתווספו להם  התחייבה סוואנדור לשלם דמי שכירות שנתיים השכירות הסכםב .6

 1,050,000של בגין שנת השכירות הראשונה תשלם סוואנדור סכום  "(. הוסכם כידמי השכירות)להלן: " 3%

בסכום עבודות התאמה יזומות לבצע במושכר התחייבה סוואנדור  להלן. כמו כן, 8בכפוף לאמור בסעיף ₪ 

 בגין כל שנת שכירות.₪  150,000סך של מ שנתי שלא יפחת

זה המקום  .אחת לרבעון וע"ש המנהל המיוחד וישולמו מתוכ ידמי השכירות יופקדו מראש לחשבון ייעוד .7

בדבר אופן חלוקת כספי דמי  רוכשי הזכויות ביחידות בא בדברים עם נציגותלציין כי המנהל המיוחד 

 .לבית המשפט הנכבד מתאימה הודעהלעניין זה ככל ותושג הסכמה בנושא, תוגש והשכירות 

הוסכם במסגרת המו"מ  ,ר מבקשת סוואנדור לבצע בנכסכמו כן, ולאור עבודות ההתאמה הרבות אש .8

דמי שכירות סוואנדור כי בשנת השכירות הראשונה תשלם ובתיאום עם נציגות רוכשי הזכויות ביחידות, 

בעקבות יצוין כי . (דהיינו נתנו לסוואנדור לצורך ביצוע העבודות חודשיים "גרייס"חודשים בלבד ) 10עבור 

על עצמה, התחייבויות נוספות הקשורות לאחזקת המושכר  קחית סוואנדורהוסכם כי הסכמה זו, 

 על בעלים של נכס.לרוב אשר חלים שונים תיקונים וחיובים  לרבות , וולהשבחת

 :ומועד תחילתה השכירות תקופת .2.ב

, חמש שנים נוספותההסכם להארכת אופציה ל סוואנדורתנה ליונלחמש שנים  הנקבעתקופת השכירות  .9

 1.7.2024יום בחל ת האופציה. תקופת 30.6.2024 ותסתיים ביום 1.7.2019יום בחל ת הראשונההתקופה 

 .30.6.2029יום ותסתיים ב

עוד הוסכם על ידי הצדדים, כי לכל אחד מהם נתונה האופציה להביא לסיום תקופת השכירות וזאת  .10

 חודשים מתחילת תקופת השכירות. 24ובלבד שחלפו חודשים מראש  12בהתראה בכתב של 

תקופת השכירות תחל בכפוף לקבלת אישור בגין הארכת ההיתר לשימוש חורג להלנת עובדים, ובמידה ועד  .11

 "(. התנאי המפסיקההיתר לא יוארך, הסכם השכירות יבוטל )להלן: " 31.10.2019ליום 

 :התייחסות בהסכם ליחידות המשועבדות .3.ב

ביטוי להסכם נתנו הצדדים  ,ולאור עמדת הכנ"ר 11.3.2019בדיון שהתנהל בפני בית המשפט הנכבד ביום  .12

 "(. רילטי": ליחידות המשועבדות לטובת רילטי אקזקיוטיב שמעון אייזנברג בע"מ )להלן

עומדת של שעבודים אלו שאלת תוקפם וזכויות החברה בנכס, שעבודים ביחס ל 9 רשומיםי טלטובת ריל .13

  .23להכרעה בפני בית המשפט הנכבד במסגרת בקשה מס' 
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מדמי השכירות  צבת היחידות המושכרות אזי, ייגרעויחידות רילטי ייגרעו ממבין הצדדים הוסכם כי ככל  .14

הנ"ל כי סוואנדור מודעת להליך  ,עוד הובהר בהסכם השכירות בגין כל יחידה.₪  575ום חודשי של סכ

 כל טענה בעניין זה.  לה לא תהאו ,ים בפני בית המשפט הנכבד ביחס לרילטיהמתקי

 בטוחות: .4.ב

מלוא תשלומי השכירות על פי ההסכם וביצוע מלוא התחייבויותיה, התחייבה סוואנדור למסור  להבטחת .15

בסכום של  ערבות אוואלבושני ערבים  סוואנדורשטר חוב צמוד מדד בחתימת ( 1) :את הבטוחות שלהלן

₪  525,000של ערובה כספית תפקיד  סוואנדור ,בשנה הראשונה לשכירות -( ערובה כספית2);₪ 525,000

 .(סכומים אלו ישמשו גם לצורך תשלום דמי השכירות)₪  350,000ולאחר ארבע חודשים סכום נוסף של 

ה, וסכום זה יחודש את מלוא דמי השכירות בגין אותה שנ סוואנדור תפקיד מראש ההשנה השניימ החל

 ., בסכום השווה לששת חודשי השכירות העוקביםאחת לשישה חודשים

 הסכמות נוספות: .5.ב

, תכולהישא בביטוח סוואנדור תבביטוח המבנה של הנכס, ואילו  איישהוסכם כי המשכיר  -ביטוחי הנכס .16

  .מעבידים וחבות שלישי צד אחריות ,רווחים אובדן

פוף לפתיחת תיק מע"מ על שם חברת שנמסר למנהל המיוחד עולה לכאורה כי בככפי  -תשלום מע"מסוגיית  .17

לאור זאת במע"מ.  ויישאבגין הנכס לא מכוח ההתקשרות עם סוואנדור בעיר אילת, דמי השכירות הנכס 

ויתברר עד למועד  . במידהעיר אילתבעבור חברת הנכס ל לפתיחת תיק מע"מ ופעבכוונת המנהל המיוחד ל

 השכירות כי דמי השכירות חייבים במע"מ ההסכם לא יכנס לתוקפו.  תקופת תחילת 

ההיתר החורג להלנת מגורי עובדים צפוי להסתיים ביום  ,וכאמור לעילכזכור  -הארכת ההיתר החורג .18

החורג,  , כפי שעודכן בית המשפט הנכבד המנהל המיוחד פועל נמרצות לצורך הארכת ההיתר27.5.2019

יה לצורך ירנוהלו שיחות עם גורמים בעי ף, ואבמסגרת זו הוגשה בקשה להארכת ההיתר לעיריית אילת

לא תוכל  וסוואנדורזירוז הטיפול בבקשה הארכת ההיתר. מכיוון שאין וודאות כי ההיתר יוארך בפועל, 

לא יוארך  31.10.2019ום רת השכירות ככל ולא יוארך ההיתר, נקבע כי ככל ועד לילבצע שימוש לצורך מט

 ההיתר ההסכם יבוטל.

 סיכום .ג

סבור המנהל המיוחד כי תנאי הסכם השכירות אשר הושגו עם חברת סוואנדור לאחר לאור האמור לעיל,  .19

  .רוכשי הזכויות ביחידותבפרט עם מו"מ אינסטסיבי לצורך מקסום תנאיו, מטיב עם החברה, ו

הזכויות כירות זה, צפוי להשביח את הנכס, להשיא את קופת החברה ולהטיב עם רוכשי ברי כי הסכם ש .20

 . ביחידות

להחלטה המאשר  8)סעיף  11.3.2019לפעול בהתאם להחלטתו מיום יתבקש בית המשפט הנכבד  ,אשר על כן .21

 . להורות כמפורט ברישא לבקשה זוועקרונית את ההתקשרות עם חברת סוואנדור( 

 

 

 

 
   , תל אביב.      2019מאי  26היום, 

________________ ________________  
  , עו"דֹנעם בר אור צחי דרור, עו"ד

 המנהל המיוחדב"כ 
 גיסין ושות', עורכי דין





































בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 44644-10-18 גיסין (מנהל מיוחד) נ' סוהו אילת
יום ראשון 26 מאי 2019 'השקעות בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 29

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 27/05/2019 בשעה (بالساعة) 07:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): מתן הוראות / הבהרה בקשה של
מבקש 1 בקשה לאישור התקשרות בהסכם שכירות (עם חברת סוואנדור)

בתיק (بقضیة) פר"ק 44644-10-18 גיסין (מנהל מיוחד) נ' סוהו אילת השקעות בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 29 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب علیك أن تذُكر رقم الطلب.

  


