
 

 

 המיוחדהודעה מטעם המנהל 
 על משיכת הבקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר

 

מתכבד בזאת עו"ד גיא גיסין, , (28במסגרת בקשה ) 26.7.2019להחלטת בית המשפט הנכבד מיום בהמשך 

בתוקף תפקידו כמנהל המיוחד לחברת סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק( וחברת הים האדום ניהול 

, לפנות לבית המשפט "(הניהול חברת"; "חברת הנכס"; "המנהל המיוחדמלונות בע"מ )בפירוק( )להלן: "

 בהודעה כמפורט להלן.

)להלן:  1(28)בבקשה  ת עו"ד דוד רייכרט ועו"ד אפרת אבירם ואשולתגובהודעה זו ניתנת בהמשך 

"(, לבקשת המנהל המיוחד לכינוס אסיפה של רוכשי הזכויות ביחידות הנכס לצורך אישור המשיבים"

)להלן  2באילת, 1הצעה להסדר נושים בין החברות לבין רוכשי הזכויות ביחידות הנכס המצוי ברחוב הספן 

  ."(הנכס"ו ";הסדר הנושים"; ""רוכשי הזכויות ביחידותבהתאמה: 

 :ואלו פרטי ההודעה

לא  נולד בעלמא או בחלל הריק. , 40הסדר הנושים אשר הוצע על ידי המנהל המיוחד במסגרת בקשה  .1

 וצוות המנהל המיוחד פניות שנעשו אלעשרות בעקבות  ,גובש על ידי המנהל המיוחדהסדר הנושים 

הניזוקים , אשר כידוע היטב לכל המעורבים בתיק זה, הם שונים ורבים זכויות רוכשי על ידימשרדו 

העיקריים מהאירועים הקשורים בקריסתן של החברות. אותם רוכשי זכויות ספגו הפסדים ונזקים 

 .כספיים )מצטברים( בסכומי עתק

, אפשרי שיוכל לתת מזור לנזקים אלו ויתכן אף לאפשר רישום זכויות בנכס על שמם לצורך גיבוש הסדר .2

עו"ד ובעיקר מול נציגי רוכשי הזכויות ביחידות, כמי שהוגדרו  מולהמנהל המיוחד וצוות משרדו פעלו 

 
 בשמם ובשם חלק מרוכשי הזכויות ביחידות 1
 .1חלקה  40051בגוש לא מוסדר  10 –ו  9על המקרקעין הידועים כמגרשים  2

              פר"ק 44644-10-18 בבית המשפט המחוזי               
                         בקשה מס' 40  יפו -בתל אביב

 לושי עבודי בפני כב' השו' א. 
   

 חוק החברות;  ;1999 -חוק החברות, התשנ"ט  בעניין:
 החברות;פקודת  ;1983-פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג ובעניין:

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

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

 
 ובעניין:

 
 בעל התפקיד  –עו"ד גיא גיסין 

 המנהל המיוחד של חברת הניהול וחברת הנכס
 ע"י ב"כ עוה"ד צחי דרור ו/או ֹנעם בר אור 

 ממשרד עו"ד גיסין ושות' 
 69710אביב, -תל 38Bמרח' הברזל 

 המנהל המיוחד; 03-7467700, פקס: 03-7467777טל': 
 

 ובעניין:
 

 הכונס הרשמי 
 , תל אביב2מרח' השלושה 

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



 28מגישת בקשה עו"ד אפרת ואש מול , והרוכשים "נציגות"את  באותם מועדים ייצגמימון אביטן אשר 

על מנת שהמנהל המיוחד יוכל להציע בקשתה ביחד עם המנהל המיוחד, להשהות את  הסכימהאשר 

משפטיים הנוגעים חוקיים, העסקיים וההקשיים הכלל הובהרו לה  . בשיחות עם עו"ד ואשהסדר נושים

 במיוחד הקושי המשפטי בהשלמתן ברישום., ולעסקאות שביצעו רוכשי הזכויות ביחידות

, כבעל תפקיד בהליכי חדלות המנהל המיוחדבשיחות עם עו"ד ואש ועם עו"ד אביטן, הובהר להם עוד כי  .3

מחויב יכול להיות נו וטיפול בנושי החברות, ואי הפירוקנכסים של קופת אמור לטפל במימוש  פרעון,

לבטח לאור , זכויות נטענות של רוכשי הזכויות ביחידותרישום לבעיית  נות משפטייםלמצוא פתרו

מתעוררות מהמסמכים עליהם חתמו הרוכשים ובנסיבות האירועים המגבלות הפרקטיות והמשפטיות ה

 .שהובילו לקריסת החברות

הייתה לצמצם ככל הניתן את הנזק שנגרם לרוכשי הזכויות ביחידות,  ,הנושים המוצעשל הסדר  מטרתו .4

את , רוכשי הזכויות ביחידות יקבלו לידם )כפי שביקשו( ככל והדבר יהיה אפשרי בעתיד,ולהביא לכך ש

 . הזכויות ביחידות

שת של  רוכשי בקשה מופרהמחאת זכויות התביעה של רוכשי הזכויות ביחידות, נוספה להסדר בעקבות  .5

רוכשי  "נציגות"כב"כ במועד הרלוונטי אשר שימש , הזכויות ביחידות באמצעות עו"ד מימון אביטן

המחאת זכויות תביעה ללא  הגדילו לעשות ורצו לשלוח למנהל המיוחד כתב אף חלקם .הזכויות ביחידות

לקבלת שיפוי על הנזקים באשר חשבו שזו הדרך הנכונה לרכז במקום אחד את המאמצים , כל הסדר

   .הממוניים העצומים של רוכשי היחידות

רוכשי הזכויות נציגות  גהגיש עו"ד אביטן בקשה לבית המשפט הנכבד לשחררו מייצו 17.7.2019ביום  .6

 והאינטרסים הזכויות על הגנהבהליך זה, תוך  ראויהושג הסדר נושים , במסגרתה הבהיר כי: "ביחידות

פועלים על דעת עצמם, תוך ואולם, לאור התנהלות רוכשי הזכויות ביחידות אשר "" הרוכשים של

וון י" ומכשאינם מודעים לכך שפעולות חד צדדיות מצדם עלולות לפגוע באינטרסים שלהם עצמם

" הוא מבקש להגן על האינטרסים והזכויות שלהםשבעקבות התנהלות זו הוא סבור כי אינו יכול "

 לשחררו מייצוג.

רוכשי הזכויות ביחידות, ועל המאמצים הבלתי חלק מה זו מעידה כאלף עדים על התנהלותם של הודע

 נלאים של המנהל המיוחד למענם בהליך זה.

המנהל המיוחד מצר על כך שלאחר המאמצים הרבים והזמן הניכר שהושקע על ידו ועל ידי צוות משרדו,  .7

רוכשים  60-בחרו למעלה מי הזכויות ביחידות, של רוכש עשוי היה להיטיב את מצבם אשרהסדר בגיבוש 

שהועברו  הפוכיםואש, זאת חרף המסרים ה-באמצעות עוה"ד רייכרט ולהסדר  םסתייגותהלהגיש את 

 אל המנהל המיוחד לאורך כל תקופת גיבוש ההסדר. 

אינה הפעם הראשונה בה מתנגדים חלק גם הסדר נושים, זו  זה אין זו הפעם הראשונה בה מוצע בתיק .8

 .להגן על האינטרסים שלהם מצד המנהל המיוחד הפוזיטיבייםמרוכשי הזכויות ביחידות לניסיונות 

יהם בעמדותולאורך כל הליך זה, נתקל המנהל המיוחד בחוסר הקוהרנטיות של רוכשי הזכויות ביחידות  .9

צה במחלוקות הבלתי נגמרות שקימות בין התנהלות זו נעו דומה כי חדשות לבקרים.  ותאשר משתנ

כל אחד  –יות ביחידות לבין עצמם, ביחס לדרך שבה הם רוצים לקדם את ענייניהם ורוכשי הזכ

  תוך הפניית גב לאינטרס הכללי והמשותף.  ,שלו האישיהאינטרס ו



ואף יש בהן של רוכשי הזכויות ביחידות,  מצבםמחלוקות אלו מסכלות פעם אחר פעם כל פתרון ענייני ל

 בכדי לפגוע בערך הנכס ובנושי החברות.

כך או כך, מההתנגדויות עולה כי מרבית רוכשי הזכויות ביחידות מתנגדים להצעת ההסדר שגובשה  .10

 והוצעה כאמור לעיל. 

רשאים להחליף  –גם לא בית המשפט הנכבד  –על פי הוראות הדין, לא המנהל המיוחד ועם כל הכבוד 

גם אם קיים ספק האם שיקול דעת זה הינו רציונלי או לא. משכך, אין  את שיקול דעתם של הנושים

, ולהסיר 40יכולת לאשר את הסדר הנושים המוצע והמנהל המיוחד מבקש בזאת למחוק את בקשה 

 . הצעת הסדר הנושיםמסדר היום את 

הזכויות בנכס, בין אם ות שעניינה אישור מכירת בקשה למתן הורא מוגשתבד בבד להגשת הודעה זו,  .11

 .בדרך של מימוש נכסי החברות שבפירוק ובין בדרך של פירוק שיתוף

 
 

_____________ _____________ 

 ֹנעם בר אור, עו"ד צחי דרור, עו"ד

 ב"כ המנהל המיוחד

 גיסין ושות', עורכי דין

 

 2019 אוגוסט 7היום, 



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 44644-10-18 גיסין (מנהל מיוחד) נ' סוהו אילת
יום רביעי 07 אוגוסט 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) 08/08/2019 בשעה (بالساعة) 07:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק בקשה של מבקש 1 הודעה מטעם
המנהל המיוחד על משיכת הבקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר

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.

  


