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כמנהל בתוקף תפקידו  - עו"ד גיא גיסיןבזאת מתכבד  1999-חוק החברות, תשנ"טל 350ות סעיף אבהתאם להור

חברת הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק( )להלן וללחברת סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק(  מיוחד

כינוס לבקשה להגיש לבית המשפט הנכבד  ,"(חברת הניהול" -ו" חברת הנכס", "המנהל המיוחדובהתאמה: "
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 1באילת 1ברחוב הספן המצוי "( רוכשי הזכויות ביחידות)להלן: "רוכשי הזכויות ביחידות הנכס  ( לביןשלהן הפירוק

 ."(הנכס"-ו "הנושים הסדר"סוהו אילת" )להלן בהתאמה: " -הידוע כו

 המנהל המיוחדגיבש , רוכשי הזכויות ביחידות מרביתלאחר עבודה מאומצת למיפוי האינטרסים והרצונות של 

  :נתנו ההוראות להלןיי ובמסגרת לבין רוכשי הזכויות ביחידות חברותהין בהסדר הצעת עקרונות ל

 הדרושות פעולותהשל  השלמותשל רוכשי הזכויות ביחידות הנכס, ובמידת האפשר יבוצעו  םיוכרו זכיותיה (א)

  , במרשם הרלוונטי.הנכס חברתשם  על זכויותה העברתרישום קידום ל

)ואשר רוכשי  המנהל המיוחדשתנוהל על ידי של החברות  פירוקהלקופת ימחו ביחידות רוכשי הזכויות  (ב)

 ,הזכויות הינם נושים עיקריים שלהן, הן מכח נשייה ישירה והן מכח נשייה מותנית בגין נזקים שנגרמו להם(

העומדות להם כלפי נושאי משרה, בעלי שליטה את מלוא זכויות התביעה  ,בהמחאה מוחלטת ובלתי חוזרת

ה בוהכל כפי שיפורט בהרחות ולקריסתן, ו/או צדדים שלישיים, בקשר עם האירועים הקשורים לפעילות החבר

 .להלן בהצעת הסדר זו
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 על החברות, התנהלותן וקריסתןרקע כללי  .א

ש. גלעד בע"מ, חברת עם מכר  בהסכם ,)בפירוק( סוהו אילת השקעות בע"מחברת התקשרה  30.12.2015ביום  .1

רת חבהמסחרית אשר מושכרת לנכס )מלוא זכויות ש.גלעד בנכס למעט היחדה בזכויות מה 75.64%לרכישת 

 ."(הרכישה הסכם"-" וש. גלעד"" או המוכרת" -)להלן בהתאם מחסני השוק

  בגין הזכויות בנכס.  ₪ ןמיליו 23סך כולל של  ש. גלעד-התחייבה חברת הנכס לשלם ל ,על פי הסכם הרכישה .2

למימון הרכישה  ופעלומנהליה חברת הנכס לצורך רכישת הנכס,  היה הון עצמיהואיל ולחברת הנכס לא  .3

 הרכישה ה ו/או להשלמתעובר לחתימ ,נכסיחידות המצויות בבחלקיות זכויות של  המכירשיווק ובאמצעות 

  של הנכס מש. גלעד.

ישולמו ₪(, מליון  23)סה"כ  ת הזכויות בנכס על ידי חברת הנכסתמורת רכיש , סוכם כיבמסגרת הסכם הרכישה

 : המפורט להלןבאופן 

תמורת הזכות )אופציה( לש. גלעד קודם לחתימת הסכם הרכישה, לכאורה שולמו  - ₪ 1,000,000סך של  .3.1

 )שכאמור טרם נחתמה באותה עת(; לצורך מימון העסקהבנכס מכור יחידות שווק ולל

מת הסכם הרכישה( שולמו מכספים אשר התקבלו ממכירה מוקדמת )קודם לחתי - ₪ 000000,14, סך של .3.2

לאחר חתימת אחד יום לש. גלעד שולמו ₪  12,275,000 של יחידות הנכס לרוכשי זכויות ביחידות. סך של

כמקדמה על חשבון חיוב מס  ,שולמו ישירות לרשויות המס₪  1,725,000וסך נוסף של , הסכם הרכישה

 ;בגין הסכם הרכישה שבח

 ,30.06.2016ועד  30.01.2016 -ם בתשלומים לשיעורין, החל משול - ₪ 8,000,000בסך של  התשלום יתרת .3.3

. מאוחרים יותר נכס לידי רוכשי זכויותנוספות של זכויות ביחידות מכירת התקדמות השיווק ועם בד בבד 

 ם שעבוד ברשם החברות של חברת הנכסבאופן שרק כנגד העברת התשלום, נרשסכומים אלו שולמו 

 2.החזקה ביחידה , ונמסרה )לכאורה(לטובת רוכש הזכויות

לניהול על הסכמים הזכויות חתמו רוכשי להתקשרותם של רוכשי הזכויות ביחידות עם חברת הנכס,  ד בבדב .4

רוכשי הזכויות יש לציין כי  3.)בפירוק( הים האדום ניהול מלונות בע"מ היא חברת - הנכס עם חברת הניהול 

  חתמו על הסכם שיתוף כלשהו ביניהם ביחס לשימוש ביחידות, ולצורך ניהול הנכס.ביחידות לא 

 לשלם , בין השאר,והתחייבההנכס  יחידותאת טיפולה חזקתה ולקיבלה חברת הניהול ל הסכמים אלו במסגרת

על נטו שנתית  תשואהדמי שכירות מינימליים חודשיים אשר שיקפו  לכל אחד מרוכשי הזכויות ביחידות

  .חודשים 36, למשך לפחות 8% -עור של כיההשקעה בש

מספר חודשים שולמו על ידי רוכשי היחידות,  ,₪ליוני ימ 44  -בהיקף כולל של כ ,עתק שסכומיולמרות  ,בפועל .5

 ,בין היתר עקבותיהן, בכבדות בעיות תזרימיותול ןפירעוחדלות ללאחר חתימת הסכם הרכישה נקלעו החברות 

, וחברת הניהול לא הצליחה לעמוד ףטבנכס באופן שפגע בתפקודה השו זכויות חברת הנכסל עעיקולים  הוטלו

 התשואה המובטחת.דמי השכירות לפי לתשלום לרוכשי הזכויות ביחידות, ה יתיובהתחייבו

. לאחר שלא עלה בידי בעלי השליטה להציע הסדר לחברות כמשקיףמונה עו"ד גיא גיסין  16.02.2017 ביום .6

מונה כמנהל מיוחד  "ד גיא גיסיןועולחברת הניהול,  זמניפירוק  צו ,14.05.2017לנושים, נכנס לתוקף ביום 

   לחברת הניהול.

                                                           
בידי  הרלבנטי הזמן כל משך היתה, כמו גם הפעלת הנכס כמגורי עובדים וכבית מלון, כולןהחזקה ביחידות  –למותר לציין כי בפועל  לא 2

ומעולם לא בידי  ,בבעלות חברת הנכס דכאן שהיתהובין אם חברת הניהול  גלעדבין אם חברת הניהול של ש.  –חברת הניהול של הנכס 
 .רוכשי היחידות

 –ולאחר מכן הבעלות בה הועברה, ככל הנראה ללא תמורה, למר דורון מיכלין  2016נובמבר בבעלות חברת הנכס עד לחודש  אשר היתה 3
 בעל השליטה 
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ולגיבוש הסדר נושים משותף לחברת הניהול  בקשה לכינוס אסיפות המנהל המיוחדהגיש  12.06.2017 ביום .7

בקשה  המנהל המיוחדהגיש  15.06.2018(. בהמשך, ביום 27689-02-17בתיק פר"ק  23וחברת הנכס )בקשה מס' 

הורה בית המשפט הנכבד על הקפאת הליכים  20.06.2017בהחלטתו מיום ולהקפאת הליכים נגד חברת הנכס, 

 כמבוקש אשר הוארכה מעת לעת. 

 כמנהל מיוחד לחברת הניהול.ועו"ד גיא גיסין מונה צו פירוק קבוע לחברת הניהול  , ניתן14.10.2018 ביום .8

ניתן צו פירוק לחברת הנכס  11.3.2019וביום  ,, מונה עו"ד גיא גיסין כמפרק זמני לחברת הנכס1.11.2018ביום  .9

 . הנכס ועו"ד גיא גיסין מונה כמנהל מיוחד לחברה

 זכויות רוכשי הזכויות ביחידות  .ב

ות הרכישה שביצעו רוכשי בהשלמת עסקא מהותיים קיימים קשייםכי  ,מבדיקות שביצע המנהל המיוחד עולה .10

הוראות אשר אינם עומדים בקנה אחד עם  בעסקאות  מיםקיישלאור פגמים  ,ביחידות, וזאת בין היתרהזכויות 

 למקרקעין,והוראות הסכם החכירה הנוגע  "(חוק המקרקעין)להלן: " 1969-תשכ"טחוק המקרקעין, ל 13סעיף 

 להלן.  13-14  והכל כפי שיפורט במסגרת סעיפים

זה עם זאת וכפי שיפורט במסגרת הצעת הסדר זו, לאור העובדה שכספם של רוכשי הזכויות ביחידות הוא  .11

י חברת הנכס לא הייתה יכולה להתבצע ללא שהרי עסקת רכישת הנכס על ידכולו, רכישת הנכס מימן את ש

הם הנפגעים העיקריים מהפעולות שבוצעו בחברות מכירת הזכויות ביחידות, ומכיוון שרוכשי הזכויות ביחידות 

בכובעם כנושים של חברת הניהול בגין תשלומי השכירות  והןבכובעם כרוכשי זכויות בנכס,  הןומקריסתן, 

נכון יהיה לנסות ולהסדיר , כי על אף הפגמים הקיימים סבור המנהל המיוחד, ,המובטחים שלא שולמו להם

תוך הכרה  4,מכח הסכמי הרכישה את זכויותיהם של רוכשי הזכויות ביחידותבמסגרת הצעת הסדר זו, 

 .וף לאמור בהסדר זהבזכויותיהם ביחידות והכל בכפ

 :הנוגעים לעסקאות הרכישהלהלן יפרט המנהל המיוחד את הפגמים העיקריים  .12

  חוק המקרקעיןל 13נכרתו באופן הנוגד את הוראות סעיף רכישה הסכמי ה .13

, אין תוקף לעסקה "(חוק המקרקעין)להלן: " 1969-תשכ"ט לחוק המקרקעין 13על פי הוראות סעיף  .13.1

הרציונל העומד בבסיסו של סעיף זה הינו שעסקאות בחלק  ביחס לחלק מסוים במקרקעין. תאשר נעשי

מסוים של מקרקעין מפצלות את הבעלות של חלקת המקרקעין לרוחבה באופן אשר עשוי להביא 

 לניצול בלתי יעיל של המקרקעין.

המקרקעין ליחידות מסוימות וזעירות,  והסכמי המכר של רוכשי הזכויות ביחידות, חולק במסגרת .13.2

, בניגוד להוראות יחידות בלבד( 119וזאת אף שעל פי התכניות מותרת הקמת ) יחידות 152וליתר דיוק 

לחוק המקרקעין, מבלי שנקבעו הזכויות היחסיות של כל רוכש במלוא המקרקעין, ובאופן  13סעיף 

 יש בו בכדי לפגוע בניצול היעיל של המקרקעין.  אשר

 250"( החלה על המקרקעין. תב"ע 250תב"ע )להלן: " 250/03/2נתמך בהוראות תב"ע  רציונאל זה אף .13.3

קובעת  . והיאבין היתר להסדיר באופן קבוע את השימוש במקרקעין למטרת מגורי עובדיםביקשה 

 משותף.  במפורש כי לא יהיה ניתן לרשום במקרקעין בית

של רוכשי זכויות ביחידות, אשר פוגעות  דואליותכתוצאה מכך אנו עדים כעת, לפעולות אינדיבי .13.4

 במימוש היעיל של המקרקעין. 

 

 כרתו בניגוד להוראות הסכם החכירהנ מכרהסכמי ה .14

את הוראות הסכם החכירה הנוגע למקרקעין, ומצא כי על פי הסכם החכירה, המנהל המיוחד בחן  .14.1

אינו רשאי להעביר את זכויותיו במקרקעין ללא קבלת הסכמה מראש  ,נכס בכל דרגה שהיאחוכר 

 ובכתב של רשות מקרקעי ישראל.  

                                                           
 .תמורה מלאה בעד היחידות ילמובכפוף לכך שש 4
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להסכם  3)ב(14סעיף , וזאת למרות שנתבקשהאו הסכמה כזו לא ניתנה למיטב ידיעת המנהל המיוחד  .14.2

כל מי שקיבל את החזקה הוראות הסכם החכירה יחולו על חוכר המשנה או על החכירה קובע, כי 

 יחד ולחוד למילוי כל חובות החוכר.בנכס, כאשר החוכר ומקבל הזכויות אחראים ב

פעולות לרישום הזכויות ביחידות הנכס על ביצוע לאור האמור לעיל, מובן כי הכרה בזכויות רוכשי היחידות, ו .15

וצע לפנים משורת הדין, ומתוך מטרה , יבשל הסדר זה ובמסגרת יישומ שם רוכשי הזכויות ביחידות, ככל ויבוצע

ולהגשים את תכלית הסכמי הרכישה אשר נחתמו בין  לצמצם את הפגיעה ברוכשי הזכויות ביחידות, לנסות

 רוכשי הזכויות ביחידות לחברת הנכס. 

 פעילות המנהל המיוחד  .ג

הופעל הנכס על ידי המנהל המיוחד, תחת פיקוח והוראות בית המשפט  ,במהלך תקופת פעילות המנהל המיוחד .16

 ופלווט נוקו, ת(של המנהל המיוחד למינויוקודם גירעונית יתה י)אשר ה הנכס יוצבה פעילותהנכבד. בתקופה זו 

, אישורים הנדרשים להמשך ההפעלה מרשות הכיבוי וקבלהת, נכסתגלו בהליקויי בטיחות וביטוח חמורים ש

  5.בוכיוצ"

המנהל הביאו לייצובו של הנכס, וגרמו לכך שבתקופת הפעלתו על ידי , KCRבסיוע חברת  ,המנהל המיוחד .17

ביקוש נמוך קיים אילת עיר גם בחודשי החורף, בהם ב, מבעבר גבוהההייתה ת השוכרים בנכס תפוס המיוחד

 .יחסית

, ולאחר ניהול מו"מ ממושך וצוותו של המנהל המיוחד ותרב ם ופעולותבעקבות מאמצי 23.5.2019כמו כן, ביום  .18

נחתם בין חברת הנכס לבין חברת  אשר נעשה תוך שיתוף פעולה עם נציגי רוכשי הזכויות ביחידות, ואינטנסיבי

שנים עם אופציה  5, לתקופה של . ההסכם נחתםכולו סוואנדור ניהול מלונות בע"מ הסכם שכירות ביחס לנכס

   6שנים נוספות. 5פת של לתקופת שכירות נוס

רת ערך יהנכס, ויצ בייצולצורך  המנהל המיוחדהמאומצת של  פעילותוהסכם שכירות זה, הינו תוצאה של  .19

הסכם השכירות . בפעילותו כעסק חי, גם במצב התכנוני והרגולטורי המוגבל הקיים כיום כלכלי ממשי לנכס

   חזקת הנכס ותפעולו.צפוי להניב תשואה שנתית קבועה, ולצמצם את עלויות ה

, כך בנכס הסכם השכירות כולל בחובו התחייבות מטעם השוכרת לביצוע של עבודות השבחה יזומות בנוסף .20

 צפוי ערכו של הנכס לעלות. ףשבתום תוקפת השכירות א

לא זו אף זו, הסכם השכירות כולל הוראות אשר יאפשרו לבעלי הנכס לפעול לשינוי והשבחת היתרי השימוש  .21

, בהודעה שנתייםאף לסיים את הסכם השכירות הקיים )החל מעוד  –וד הקרקע, וככל שאלו יושבחו וייע

 באופן שניתן יהיה להנות מהשבחה זו באופן מיטבי. (,חודשים 12מוקדמת של 

המנהל המיוחד החל בהליכים לצורך השלמת רישום הזכויות בנכס על שם חברת הנכס, במסגרת זו כי  ,יצוין .22

פירון אשר על פי הסכם הרכישה שבין חברת הנכס לחברת ש.גלעד התחייב מ.נעשתה בין היתר פניה למשרד 

 להשלים את הרישום על שם חברת הנכס. 

טפל בהליך רישום הזכויות בנכס על שם חברת הנכס, וזאת י אישר כי הוא  משרד מ.פירוןבעקבות פניות אלו,  .23

 בכפוף להמצאת אישורי המס לרישום ואישור עירייה בתוקף. 

פירון כי בשלב זה, לא ניתן לרשום את הזכויות בנכס על שם רוכשי הזכויות ביחידות, מ.כמו כן, הבהיר משרד  .24

הציע כי לאחר השלמת הליך רישום זכויות חברת הנכס כנדרש שכן עסקינן במקרקעין בלתי מוסדרים, ולכן 

 "(  בעלת הקרקע עליו מצוי הנכס, בדבר ביצוע העסקאות. רמ"ייעדכן את רשות מקרקעי ישראל )להלן: "

                                                           
)בקשה מס'  20.7.2017מיום  3(; דו"ח מס' 36)בקשה מס'  13.7.2017מיום  2(; דו"ח מס' 19)בקשה מס'  29.5.2017מיום  1דו"ח מס'  ירא 5

)בקשה מס'  11.9.2017מיום  6(; דו"ח מס' 42)בקשה מס'  20.8.2017מיום  5(; דו"ח מס' 40)בקשה מס'  7.8.2017מיום  4(; דו"ח מס' 37
45 .) 

  (.29' )בקשה מס  26.5.2019מיום   המנהל המיוחדבבקשת  כמפורט 6
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 צבת הנשייה של חברת הנכס וחברת הניהולמ .ד

מטעם ₪ מיליון  44-סך של כתביעות במתוכם  ₪,מיליון  61-תביעות חוב בסך של כהוגשו  כנגד חברת הנכס .25

הוגש מטעם נושים אחרים, הכוללים בתוכם סך של ₪ מיליון  17 -והיתרה בסך של כביחידות, זכויות הרוכשי 

 . של נשייה נטענת בדין קדימה₪  מיליון 7 -כ

עם הוגש מט₪ מיליון  8.15 -מתוכם סך של כ₪, מיליון  9.8 -הוגשו תביעות חוב בסך של כ כנגד חברת הניהול .26

הוגש מטעם נושים אחרים, הכוללים בתוכם סך של ₪ מיליון  1.6 -, והיתרה בסך של כהזכויות ביחידותרוכשי 

 של נשייה נטענת בדין קדימה. ₪ אלף  300 -כ

המנהל המיוחד החל בבדיקת תביעות החוב, ודו"ח בדבר ממצאיו יוגש לבית המשפט הנכבד עם השלמת בדיקת  .27

 תביעות החוב. 

על ידי בית המשפט הנכבד לבחינת סוגיית איתן עבדו  רו"ח עו"ד מונה 26.04.2018כי ביום המקום להזכיר  כאן .28

 עירוב הנכסים בין החברות.

נכסים בין החברות.  התקיים בפועל עירובעולה כי  11.12.2018ביום על פי ממצאי הדו"ח שהגיש לבית המשפט  .29

ראיות . כך למשל הוצגו מתחומי הפעילות העסקית של כל אחת מהחברות ןהנבמסגרת הדוח הראיות שהוצגו 

למקום  וראיות באשר אחרתלהעברות כספים מחברה אחת לבאשר לעובדים משותפים לחברות, ראיות באשר 

 הפעילות הזהה של החברות.

עירוב נכסים בין כל ראיות לא רק בדבר עירוב נכסים בין החברות, אלא גם בפני בית המשפט רו"ח עבדו הניח  .30

דורון  -ראיות באשר להעברות כספים מכל אחת מהחברות אל ומ. כך, הוצגו אחת מהחברות לבין דורון מיכלין

על ידי דורון מיכלין וכן תשלום הוצאות אישיות של דורון מיכלין ע"י  מיכלין, תשלום של הוצאות החברה

הגב' דניאל סיני ואל הגב' דפנה מיכלין אשר יש לראות בהן כהעברות  העברות כספים אל והחברה. כמו כן, הצג

  אל דורון מיכלין.

 עקרונות הסדר הנושים המוצע .ה

כספי רוכשי הזכויות ביחידות הנכס, הם הכספים  ,עד כה המנהל המיוחדווחי כפי שעולה מהאמור לעיל ומדי .31

. בסך וככל הנראה למטרות נוספות שנמצאות תחת חקירה רכישת הנכסלצורך הן ששימשו את החברות  אשר

בעוד שכאמור  7,₪מיליון  44 -סך של כ  ביחידות מכח הסכמי הרכישה בהם התקשרוהכל שילמו רוכשי הזכויות 

 . בלבד ₪מיליון  23לעיל הנכס נרכש מחברת ש.גלעד בסכום של 

ם שהוזרמו על ידי רוכשי כספיב השימושים שנעשופועל המנהל המיוחד, לאיתור  ,קידו וסמכויותיופבמסגרת ת .32

הל המיוחד . בין היתר מבצע המנאמורים לשמש את החברות ולמנוע את קריסתןביחידות, אשר היו  הזכויות

על ידי הוגשה  ,חקירות אלוחלק מהממצאים שהתגלו בבעקבות  .חקירות של נושאי משרה ובעלי עניין אחרים

ולביטול ₪ מיליון  3-להשבת כספים בסכום של למעלה מ (,23בקשה למתן הוראות )בקשה מס'  המנהל המיוחד

 שעבודים שניתנו לטובת חברת רילטי אקזקיוטיב שמעון אייזנברג בע"מ. 

פעולות המהם הנפגעים העיקריים  , אשר כספם מימן את האירוע כולו,רוכשי הזכויות ביחידותאין מחלוקת כי  .33

יתכן אף תוך העמדת מצגי שווא אשר ו)במחיר בנכס  בכובעם כרוכשי זכויות הן, ומקריסתן שבוצעו בחברות

בכובעם כנושים של חברת הניהול בגין תשלומי השכירות המובטחים שלא שולמו  והן(, של ממש יהו/או הטע

 להם. 

                                                           
  .החוב תביעות מבדיקת כחלק, המיוחד המנהל בבדיקת מצוי זה סכום 7
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, הן במטרה הםונציגידין ודברים עם רוכשי זכויות רבים  המנהל המיוחדבמהלך החודשים האחרונים ניהל  .34

והן במטרה לרכז את זכויות התביעה והטענות  8,של הנכסביחידות  הנטענותת להסדיר את מצב הזכויו

 ותהחקירהקיימות לרוכשי הזכויות, ולהמחות אותן לטובת קופת החברות שבפירוק, באופן שיאפשר לרכז את 

  ואת מיקסום התמורות האפשריות בגינן, לטובת נושי החברות )שמורכבים בעיקר מרוכשי הזכויות עצמם(.

 : כדלקמןהינו מוצע הלפיכך ההסדר 

 לרישומן פעולותביצוע וביחידות  רוכשי הזכויותהכרה בזכויות  .35

ביחידות הנכס, ובמידת האפשר  הנטענות של רוכשי הזכויות םיותיהוהמנהל המיוחד יכיר בזכ .35.1

מול  ן זהיבעני . המנהל המיוחד פועליםם הרלוונטימייבוצעו פעולות לרישום זכויות אלו, במרש

הרכישה ולהסכמי המכר עם רוכשי הזכויות ביחידות  םאשר בהתאם להסכ)משרד מ. פירון ושות' 

לרכז ולבצע , על מנת (התחייב לפעול לרישום הזכויות על שם חברת הנכס ורוכשי הזכויות ביחידות

 . , וידווח על התקדמות הטיפול מעת לעתהרישום הנדרשות את פעולות

בין ית בקשר עם רישום הזכויות בנכס שאינה ניתנת לפתרון סביר, וזאת ככל ותתעורר בעיה משפט .35.2

ו/או שהזכויות הקיימות לחברת הנכס מהטעם שהנכס מצוי על מקרקעין שאינם מוסדרים, היתר 

ו/או מכל סיבה ו/או מניעה  בנכס הינן זכויות חכירה בלבד, ו/או שלא ניתן לרשום בנכס בית משותף

ביחידות  הרוכשיםזכויות במסגרת הסדר זה ה במנהל המיוחד, אזי, יוכרו חוקית אחרת שאינה תלוי

 שתחול חובת רישום הזכויות על המנהל המיוחד. מבליהנכס וזאת מבלי שיבוצע הרישום כאמור, ו

 המחאת זכויות התביעה לטובת קופת החברות .36

, המנהל המיוחדעל ידי  המנוהלותרוכשי הזכויות ביחידות ימחו לקופת הפירוק של החברות  .36.1

בהמחאה מוחלטת ובלתי חוזרת, כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם 

ות, נושאי משרה כנגד חייבים, רשוי -כנגד כל צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור 

וחברי דירקטוריון לשעבר בחברות, בעלי שליטה קודמים בחברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אך 

מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, רו"ח, יועצים משפטיים, גופים מוסדיים שונים וכן חברות ביטוח 

אשר הובילו בקשר עם הנסיבות אך לא רק אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח אחריות מקצועית, לרבות 

 כל זכויות התביעה כאמור, תנוהלנה לקריסת החברה ובקשר עם שיווק ומכירת הזכויות ביחידות.

 המנהל המיוחד בסיוע עורכי דין ממשרדו לטובת קופת הנשייה, וכמפורט להלן.על ידי 

לחברה ו/או לנושים שלה, עשויות להיות זכויות תביעה כנגד צדדים שלישיים כאמור, ביחס  .36.2

וכן ₪ ות שבוצעו בקשר עם החברה, אשר הובילו לאובדן נכסים וזכויות בהיקף של מיליוני לעסקא

כל זכות לתביעה כספית אחרת כנגד צד שלישי כלשהו ללא הגבלה בזהות הצד השלישי, עילת 

בקשר עם פעילות החברה או פעולות שבוצעו בקשר אליה קודם  להתביעה ושווי התביעה, והכו

 .  נגד החברות ןעוהפירחדלות להליכי 

 זכויותתמורות ממימוש בקופת הפירוק  נהתקבלתככל שהמחאת הזכויות כאמור מותנית בכך ש .36.3

כאמור, חלוקת התמורות האמורות )נטו לאחר קיזוז הוצאות ועלויות בפועל(, שהומחו התביעה 

  אם ובכפוף להוראות והחלטות בית המשפט של פירוק.בהתלזכאים לתמורות כאמור, תתבצע 

למען הסדר הטוב יצוין, כי זכויות תביעה פוטנציאליות של החברה כלפי צדדים שלישיים אשר עוולו  .36.4

ו/או למי  םה, עשויות להיות מורכבות ושייכות במעורב לחברה ו/או לנושיכלפיה, ככל שקיימות כאל

                                                           
הזכויות בנכס טרם נרשמו אפילו על שם חברת הנכס, וכל שמחזיקים רוכשי היחידות כיום הוא בשעבוד ברשם החברות בלבד  – כזכור 8

 152יחידות בעוד בפועל יש בו  119"ע הנכס אמור לכלול רק התבזו אף זו, על פי  לא. על בסיס הסכמי רכישת הזכויות שנחתמו עימם
ם לצווי הריסה חלקיים, כאשר לא ברור מי מבין רוכשי היחידות מחזיק בזכויות ביחידות שאינן לפי יחידות והוא חשוף תיאורטית ג

 .ההיתר ומי מחזיק ביחידות שתואמות את ההיתר
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מהם באופן אישי, לפיכך, על מנת להבטיח את אפקטיביות ההליכים המשפטיים שיינקטו )ככל 

כאחד את זכויות התביעה הפוטנציאליות רוכשי הזכויות שינקטו( במסגרת ההסדר, ימחו החברה ו

 שלהם לטובת קופת הפירוק.

בהתאם  ותמפרק החברכ ובתפקידך הח"מ ימשי המנהל המיוחדן הסר ספק יובהר ויודגש, כי למע .36.5

הסמכויות המוענקות למנהל מיוחד ו/או מפרק כמקובל  ולדין ולהחלטות בית המשפט ותהיינה ל

, לפעול למימוש ותהיינה הסמכות הבלעדית, על פי שיקול דעת מנהל המיוחדלבהליכי חדלות פירעון. 

זכויות התביעה של החברה ו/או נושיה כלפי מי שגרם במעשה ו/או במחדל ו/או במצג שווא ו/או בכל 

 (,ההתביע תוזכויות ו/או ברוכשי הזכויות )אשר המחו לטובתו את דרך אחרת, לפגיעה בקופת החבר

)נטו . ככל שתביעות אלו יניבו פירות, הפירות ןלנושיה ןלוא חובותיהלשאת במ חברותה וליכולת

דין ישמשו כמקור נוסף לתשלום לנושי החברה ולטובתם, והכל בכפוף ללאחר הוצאות ועלויות( 

 החלטות בית המשפט.ול

למנהל המיוחד הסמכויות שעומדות איזו מיובהר כי לא יהיה בהוראות הסדר זה בכדי לגרוע מ .36.6

 .1983-ת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"געל פי פקוד החברותמפרק של כ

 לביצוע ההסדרהמנהל המיוחד ועורכי דין  פעולות .ו

אישור ההסדר יפעל המנהל המיוחד, להשלמת רישום זכויות חברת הנכס בנכס )באמצעות משרד פירון(  לאחר .37

 ולבירור האפשרויות החוקיות לרישום זכויות רוכשי הזכויות ביחידות הנכס.

ויות תמצא האפשרות החוקית להסדיר ברישום את זכויות רוכשי הזכ המנהל המיוחד, בדיקותל שבעקבות ככ .38

ללא יוצא מהכלל הרישום כולן יחולו באופן מלא לביצוע הרישום כאמור. עלויות ביחידות, יפעל המנהל המיוחד 

  .להלן ישמשו בין היתר לצורך כך 41והכספים המפורטים בסעיף  על רוכשי הזכויות ביחידות

להשלמת  מנהל המיוחד, יפעל הבמסגרתו המחאת זכויות התביעה האמורות לעילאישור ההסדר ועם כמו כן,  .39

 בפיקוח בית המשפט.הנ"ל וירכז את נושא הגשת התביעות חקירות 

מכח המחאת  או מי מטעמו יגבו כספים מאת צדדים כלשהם מנהל המיוחדככל שבעקבות ההליכים שינהל ה .40

, יוזרמו לתוך קופת ההסדרכספים אלו , לעיל 36של רוכשי הזכויות ביחידות כמפורט בסעיף הזכויות 

 . זאתהוצאות וכיוצא ב בניכוינטו ויחולקו לרוכשי הזכויות ביחידות  יהםותמורות

הפסדים אפשריים בהליכים לעיל, לרבות אך לא רק הוצאות משפט,  המפורטותביצוע הפעולות לצורך  .41

מקדמות שכר טרחת עורכי דין בגין התביעות שינוהלו על ידי , שכר בעלי מקצוע, משפטיים, תשלום אגרות

עמו לרבות באמצעות המנהל המיוחד ו/או מי מט ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע פעולות הרישום המנהל המיוחד

למנהל המיוחד להחזיק סך של רוכשי הזכויות ביחידות, מאשרים אנשי מקצוע, תשלום היטלים ואגרות,  

מתוך התמורות אשר יתקבלו בגין השכרת הנכס ואשר מיועדות לרוכשי "( וצאותהפיקדון ה)להלן: " ₪ 500,000

  הזכויות ביחידות, בקופת ההסדר.

 ולשכור להפעילו ההוצאות בפיקדון שימוש לעשות המיוחד מנהללבזאת  שריםמאהזכויות ביחידות  רוכשי .42

 והדבר)ככל  ביחידות זכויותיהם רישום וביצוע, ייזום, הכנה וניהול התביעות -לצורך כאמורמקצוע  בעלי

, מודדים, וכל בעל שמאים , דין עורכיההרשאה, חוקרים, רואי חשבון  יותמכלל לגרוע מבלי אך לרבות, (אפשרי

 בהתאם לשיקול דעת המנהל המיוחד. שידרשמקצוע אחר כפי 

 סמכויותיו ושכרו המנהל המיוחד .ז

של הסדר זה יעשה על ידי המנהל המיוחד, אשר יהיה מוסמך לשלם לרוכשי הזכויות ביחידות את  ביצועו .43

 הסכומים שייקבעו כמגיעים להם. 
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 ביצוע ובסיום, תפקידו ביצוע כדי תוך הוראות למתן בבקשות המשפט לבית לפנות רשאי יהיה המיוחד המנהל .44

 .ההסדר פי על ותיופעול כל לגבי"ח דו  המיוחד המנהל יגיש הנושים הסדר

 בהתאםבגין כלל פעילותו כבעל תפקיד  המנהל המיוחד"ט שכ, יקבע המשפט ביתלאישור ספציפי של  בכפוף .45

 . 1981-"אתשמ(, ושכרם ומפרקים נכסים כונסי מינוי בדבר)כללים  החברות לתקנות

 של, בעצמו או באמצעות עורכי דין מטעמו, המנהל המיוחד, ככל שבית המשפט יאשר הגשה על ידי בנוסף .46

ות שבפירוק )לרבות מכח זכויות התביעה שהומחו לקופות הפירוק על פי הסדר החבר בשם משפטיים הליכים

על בסיס  ,שכ"ט נפרדזכאים ל, טעמוועורכי הדין מ המנהל המיוחד יהיו, כלשהם שלישיים צדדים כנגד הנושים(

 ככל והוצאות)לכל הפחות(, בתוספת מע"מ  20%ניהול הליכים משפטיים כאמור בשיעור של הצלחה בלבד בגין 

)ככל שיפסקו, מכוח פסק דין ו/או פשרה עם צד שלישי  ותהחברקופת , מתוך סכומים שיגבו לטובת שיהיו

 . כאמור(

ו/או זכאות )קיימת ו/או זכות סמכות ו/או בהוראות הסדר זה בכדי לגרוע ו/או לפגוע בכל או /לעיל ואין באמור  .47

  על פי כל דין או על פי צווי והוראות בית המשפט. המיוחדשל המנהל עתידית( 

לעיל ידרשו סכומים גבוהים יותר מהסכומים אשר הסדר הנושים רטות בוהיה ולצורך ביצוע הפעולות המפ .48

סכום הפיקדון את ל יגדרשאי לבקש אישור מבית המשפט לה המנהל המיוחדהיה י ,לפיקדון ההוצאותיוחדו 

 על ידי רוכשי הזכויות ביחידות, וזאת באמצעות חלקם בדמי השכירות שיתקבלו בגין הנכס. 

 תנאים מתלים לאישור הסדר הנושים  .ח

רוב מספרם  - )ט( לחוק, דהיינו350יתקבל ברוב הקבוע בסעיף רוכשי הזכויות, אשר  באסיפתאישור ההסדר  .49

, או, בנסיבות בהצבעהשל המשתתפים בהצבעה )למעט הנמנעים( שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג 

בתנאים המפורטים בסעיף האמור, ובכפוף לבקשה שתוגש בעניין זה  –יג לחוק החברות 350המתוארות בסעיף 

 ותאושר על ידי בית המשפט. המנהל המיוחדעל ידי 

ו/או נושים אחרים של החברה, באשר אין בה אלא  מניות בעלי אסיפתתוכנית ההסדר אינה כפופה לאישור של  .50

 כדי להוסיף ולשפר את מצב קופת הפירוק.

 החברות. לחוק 350אישורו של בית המשפט להסדר בהתאם להוראות סעיף  .51

 הוראות כלליות .ט

 בכפוף לאישור הסדר הנושים דנא, ייפרעו הנושים מתוך קופת הפירוק בלבד. .52

ו/או מי  המנהל המיוחדתביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלשהי, כלפי  לנושי החברה לא תהיה כל זכות ו/או .53

, בכל הקשור לפעולותיהם בקשר עם כל עניין הנוגע להליכי הפירוק, לרבות בגין הסדר זה, ביצועו וכל ומטעמ

י התפקיד הכרוך או הקשור בו, בין במישרין ובין בעקיפין. כל תביעה של נושה או צד שלישי כלשהו כנגד בעל

. כן מובהר, כי נושה שלא יקבל תשלום כלשהו המגיע לו הנכבד כאמור, תחייב את אישורו של בית המשפט

 באופן אישי. ומטעמו/או מי  מהמנהל המיוחדבמסגרת ההסדר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי להיפרע 

תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או לנקוט הנושים לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או  .54

, המנהל המיוחד, שנולדה בתקופה שעד וכולל יום מינוי ות שבפירוקבהליך כלשהו בגין כל עילה כנגד החבר

ת הנדרשות לצורך דחיית לנקוט בכל הפעולו המנהל המיוחד יהיה רשאיולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף. 

 הליכים כאמור.

לא תחול, בין במישרין ובין בעקיפין, אחריות ו/או חבות ו/או התחייבות  המנהל המיוחדו/או  ותעל החבר .55

 .ומינויכלשהי כלפי נושי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או צד שלישי כלשהו, שעילתן נולדה עד וכולל מועד 
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כל חובות החברה שעילתם עד וכולל מועד מינוי המפרקים הזמניים יפרעו אך ורק במסגרת ההסדר ומתוך  .56

קופת הפירוק. כל התחייבויות החברה במהלך תקופת הפירוק הזמני ו/או תקופת הפירוק ייפרעו מתוך קופת 

 הפירוק והחברה ו/או בעלי התפקיד לא יידרשו לשלם כל תשלום בגינם.

יהא בית המשפט המוסמך היחיד לעניין הסדר  44644-10-18יפו במסגרת פר"ק -המחוזי בתל אביבבית המשפט  .57

ובכל עניין העולה כתוצאה  זה, ותהיה לו הסמכות הייחודית והבלעדית בכל העניינים הכרוכים בביצוע הסדר זה

 .מההסדר

 וף דברס .י

לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על כינוס אסיפת נושים ייעודית לרוכשי הזכויות  .58

 ביחידות, להצבעה ואישור הצעת הסדר הנושים לעיל.

בקשה לאישור  –לבית המשפט דוח על תוצאותיה ובהתאם אליהן  המנהל המיוחדלאחר כינוס האסיפה, יגיש  .59

 ע, ההסכמות בגדרו והמחאת זכויות התביעה.הסדר הנושים המוצ

 

  ___________________ 
 גיא גיסין, עו"ד 

 גיסין ושות', עורכי דין 

 לחברות המיוחד המנהל 

 

 

     , תל אביב2019יולי  07היום, 



7/7/2019 אסמכתא - פתיחת בקשה

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/OpenSubmission/MotionConfirmationView.aspx 1/1

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 44644-10-18 גיסין (מנהל מיוחד) נ' סוהו אילת
יום ראשון 07 יולי 2019 'השקעות בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 40

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 08/07/2019 בשעה (بالساعة) 07:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): מתן הוראות / הבהרה בקשה של מבקש 1
בקשה לכינוס אסיפה לאישור הסדר נושים בין החברות שבפירוק לבין רוכשי הזכויות ביחידות הנכס בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות

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

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 40 .

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

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

  


