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

בפני כב' הש' איריס לושי עבודי                              
                                  

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

 תהחברומנהל המיוחד של ה–עו"ד גיא גיסין  ובעניין:

 שפירא -גל לוגסיו/או צחי דרור ע"י ב"כ עוה"ד 

 עם בר אור ואח'נ  ו/או 

 ממשרד עו"ד גיסין ושות' 

 69710אביב, -תל 38Bמרח' הברזל 

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

 הממונה על הליכי חדלות הפירעון  ובעניין:

 , תל אביב2מרח' השלושה 

 ;הממונה  02-6462502; פקס: 03-6899695טל': 

 
 

 המנהל המיוחד דו"ח עדכון מטעם 

הים האדום ו)בפירוק( ת סוהו אילת השקעות בע"מ ולחברמנהל המיוחד בתוקף תפקידו כ - עו"ד גיא גיסין

 "הניהולחברת " -ו" חברת הנכס", "המנהל המיוחדניהול מלונות בע"מ )בפירוק( )להלן ובהתאמה: "
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 : ואלה פרטי הדו"ח

 רקע כללי .א

מונה עו"ד גיא גיסין כמפרק זמני לחברת הניהול. בהמשך, בהחלטת בית  14.5.2017ביום כזכור,  .1

לקבוע ועו"ד גיסין מונה כמנהל מיוחד לחברת , הפך צו הפירוק 14.10.2018המשפט הנכבד מיום 

 הניהול.

הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו הקפאת הליכים לחברת הנכס ועל מינויו של עו"ד  20.6.2017ביום  .2

גיסין כבעל התפקיד הנאמן לגיבוש הסדר נושים משותף לחברות. בהתאם להחלטת בית המשפט 

 נהל המיוחד לחברת הנכס.כממונה עו"ד גיסין  11.3.2019הנכבד מיום 

 1"מלון סוהו אילת" ברחוב הספן ככבעלת הזכויות בנכס הידוע  םלהירשחברת הנכס זכאית כידוע,  .3

מכוח הסכם רכישת הזכויות מחברת ש.גלעד אחזקות בע"מ מיום  ,"(הנכסבאילת )להלן: "

30.12.2015 . 

 125חברת הנכס פעלה למכירת יחידות בנכס לציבור והתקשרה בהסכמים בקשר עם עובר לפירוקה, 

 הנטענותהחתימה על הסכמי המכר עם רוכשי הזכויות עם היחידות בנכס. בד בבד  152יחידות מתוך 

 רת הניהול לצורך ניהול הנכס.בהתקשרו האחרונים עם ח



ניהלה חברת הניהול את הנכס בדרך של שיווק יחידות לציבור לשכירות  ,עובר לפירוקן של החברות .4

 .השונים קצרת טווח, למגורי עובדים למלונאות, סטודנטים ושיווק מלונאי באמצעות אתרי התיירות

הול ובפרט לאחר מינויו כבעל תפקיד לתפקידו כמפרק זמני לחברת הני המנהל המיוחדעם כניסתו של 

הקשורות  המשפטיות והניהוליות המורכבות החל בפעולות מיפוי ובחינת מכלול הסוגיות ,חברותל

 בחברות ובנכס.

בהיעדר , שיון עסקיתמונה עגומה לפיה הנכס פעל ללא רהתגלתה בפני המנהל המיוחד וצוות משרדו  .5

  .פוליסת ביטוח וכיוצ"ב, אישור כיבוי אש

, ויחד עם צוות ןוריפוי בהן כלל הסוגיות הדורשות טיפולמיפוי לאור האמור פעל המנהל המיוחד ל .6

KCR  במטרה הכל  ,לבעיות שאותרוויעילים בטיפול אינטנסיבי למציאת פתרונות מהירים החלו

ומניעת  רווחיולאפשר את המשך הפעלת הנכס ושמירה על פעילותו כ"עסק חי" לצורך השאת 

 ליושביו.  החמורים הסיכונים הבטיחותיים

שימת דגש על צמצום משמעותי בעלויות ההפעלה ועמידה ביעדי הפעלה רווחית כל הפעולות נעשו תוך 

 (.המנהל המיוחדוהפעלה באמצעות ל החברות שככל הניתן )בשים לב לסיטואציה של חדלות הפירעון 

 בחזיתות השונות.  המנהל המיוחדלהלן תמצית פעולותיו של  .7

 הסכם שכירות סוואנדור .ב

בהסכם השכירות עם חברת החברות  התקשרותאת אישר בית המשפט הנכבד  3.6.2019כזכור ביום  .8

 םהמיוחד מול הגורמים הרלוונטיי, ובהמשך בעקבות מאמצי המנהל ניהול מלונות בע"מ סוואנדור

סוואנדור לנכס בהתאם את כניסתה של  24.9.2019ביום יית אילת, התיר בית המשפט הנכבד בעיר

 .להוראות התוספת להסכם השכירות שבין הצדדים

דור ולביצוע מלוא הפעולות בנושא, לצורך מסירת החזקה בנכס לידי חברת סוואנפעל המנהל המיוחד  .9

 נמסרה החזקה בנכס, ותקופת השכירות החלה במועד זה.  3.10.2019ביום ו

 : לסוואנדור להלן הפעולות שביצע המנהל המיוחד לצורך מסירת החזקה .1.ב

, אשר פעלו בנכסעובדי החברות  ללכשל  הל המיוחד לסיום העסקתםמנעם מסירת החזקה בנכס פעל ה .10

חברות אשר בעלויות עובדי ה תישאהיא  לפיולסיכום עם חברת סוואנדור המנהל המיוחד הגיע בנוסף 

באופן זה נחסכו לחברות הוצאות כספיות בלתי . ביחס לחודש אוקטוברנמשכה על ידה העסקתם 

 מבוטלות. 

ולהסבת  ,המנהל המיוחד פעל להסבת מלוא ההסכמים מול הספקים השונים לידי חברת סוואנדור .11

 הסכמי השכירות הקיימים בנכס לטובתה.

בהתאם להוראות הסכם השכירות הונפקה פוליסת ביטוח , של הנכס בכל הנוגע לפוליסת הביטוח .12

בעלות ביטוח  ומתוך עלות הביטוח הכוללת, החברות יישא כאשרחדשה לטובת סוואנדור והחברות, 

 המבנה בלבד. 

משמעותית את  ומקטין ,מאפשר לצמצם את פעילות החברות סוואנדור,עם חברת הסכם השכירות  .13

 הוצאות התפעול השותפות שלהן.

למלוא  זקוקות, החברות אינן לידי סוואנדור כיום לאחר השלמת העברת החזקה בנכס ,בין היתר .14

לצמצם משמעותית את היקף והמנהל המיוחד פעל  KCRשירותי הניהול שסופקו באמצעות חברת 

 שמתקבלים באמצעותן.   םהשירותי



 לפיו, KCRעם חברת ( הנכבד )בכפוף לאישור בית המשפטבנסיבות אלו המנהל המיוחד הגיע לסיכום  .15

, ומחודש דצמבר בצירוף מע"מ ₪1 32,000 ישלמו החברות סכום של 2019ובמבר עבור פעילות חודש נ

  .בצירוף מע"מש"ח  12,500 ואילך הסכום יעמוד על סך של 

 .1נספח להמשך השירותים מצורפת כ RKC חברת הצעת •

לספק את שירותי התפעול והבקרה הנדרשים לנכס, תבצע גביה של תמשיך  KCRחברת  ,במסגרת זו .16

 ביטוח לאומי ועוד, כמפורט בהצעה.ותדאג בין היתר לביצוע הפעילות מול רשויות המס  כספים,

, במחיר ראוי והוגן לביצוע העבודות הנדרשות אשר מפורטות בהצעה, מדוברהמנהל המיוחד סבור כי 

 ,עם הנכס והחברותהעמוקה והיכרותה  KCR עם חברתהניסיון החיובי  על רקע עובדה זו, כמו כן

 .כי יש לאשר את ההצעהסבור המנהל המיוחד 

בכל הנוגע לתשלומי השכירות, כמפורט בהסכם השכירות שבין הצדדים אלו הועברו לחשבון הנאמנות  .17

 אשר נפתח בקשר עם הסכם השכירות. 

 השלמת הליכי הרישום של הנכס על שם חברת הנכס .ג

, עד למועד מתן צו הקפאת 30.12.2015כאמור בבקשותיו הקודמות, על אף שהסכם המכר נחתם ביום  .18

הרישום של הנכס על שם חברת החברה ובאי כוחה לא השלימו את הליכי ברת הנכס, ההליכים לח

  הנכס.

, במסגרת זו פנה המנהל המיוחד כאמורהמנהל המיוחד פועל להשלמת רישום הזכויות  בנסיבות אלו .19

להנפקת אישור עירייה חדש המתיר את העברת הזכיות בנכס, וכן לתשלום יתרת מס הרכישה בגין 

 אישורים אלו התקבלו. -מדוע לא שולם בזמן אמת העסקה אשר לא ברור 

התיר בקשה ל 10.11.2019ביום הגיש המנהל המיוחד כמו כן, ולאחר בחינת המסמכים שנמסרו לידיו,  .20

 . לו לחתום על מסמכים חסרים אשר נדרשים לצורך השלמת רישום הזכויות

 הורה בית המשפט הנכבד כמבוקש. ולאחר קבלת אישור הכנ"ר בנושא, 25.11.2019ביום  .21

על שם  הגיש המנהל המיוחד את מסמכי הרישום ליד רמ"י לצורך השלמת רישום הזכויות ,בהתאם .22

  .חברת הנכס

ומסרו לו כי לאור ההליך המשפטי המתנהל בתיק דכאן  ,פנו נציגי רמ"י למנהל המיוחד 12.1.2020ביום  .23

יש להסיר את הטיפול המשפטי הקיים בתיק מול המחלקה המשפטית של "והבקשה לצירופם להליך 

  .לצורך ביצוע העברת הזכויות על שם חברת הנכס "הרשות

לגורמים הרלוונטים ברמ"י על מנת שצירוף רמ"י להליך דכאן לא יפגע  המנהל המיוחד בהתאם פנה .24

 .לבקשת המנהל המיוחד נעתר רמ"י 22.1.2020ביום בטיפול בהעברת הזכויות על שם חברת הנכס, ו

 . נוספת בכל התפתחותיעדכן את בית המשפט הנכבד ימשיך והמנהל המיוחד  .25

 עדכון בדבר הארכת ההיתר לשימוש חורג  .ד

עבור מגורי  כידוע היטב, השימוש שבוצע בנכס לאורך השנים נעשה על בסיס היתר זמני לשימוש חורג .26

 ומלאכה. העובדים, וזאת למרות שהיעוד המקורי של הנכס הינו לתעשיי

במפורש כי  הבהירושי הזכויות הנטענות ביחידות, וכחברת הנכס לבין רהסכמי המכר אשר נכרתו בין  .27

. הסכמים אלו קבעו כי הנכס נרכש במצבו כפי 2019מסתיים בחודש מאי  לשימוש חורגהזמני יתר הה

 
 .בחודש זה עדיין נדרשו לבצע פעולות משמעותיות הנוגעות להעברת החזקה 1



שהוא ובמסגרתו התחייבו והצהירו הרוכשים כי לא יבואו בכל טענה לחברה במידה וההיתר הזמני 

 לשימוש חורג לא יוארך. 

הוראות הסכם הרכישה שבין חברת הנכס לבין חברת ש.גלעד, קבעו כי חברת ש.גלעד תפעל לצורך  .28

תהא חברת הנכס זכאית בנסיבות מסוימות לתשלום  להאריכו, ובמידה ולא תצליח כת ההיתרהאר

 פיצוי בנושא. 

ע הפעולות הנדרשות פנה המנהל המיוחד מבעוד מועד לחברת ש.גלעד לצורך ביצו ,בנסיבות אלו .29

התעוררו  "(250תב"ע )להלן: " 250/03/2תב"ע לאור הוראות בין היתר עם זאת להארכת ההיתר. 

ההיתר את הארכת התנתה עיריית אילת  כך, בין היתר,, ארכה המבוקשתההלצורך ממשיים קשיים 

 .250 תב"עבהתאמת הנכס להוראות 

למנהל המיוחד הורה המשפט הנכבד בית ופג תוקפו של ההיתר לשימוש חורג בנכס,  26.5.2019ביום  .30

  . ילות בועם הפהנכס וסיו לצורך סגירתלבצע את מלוא הפועלות הנדרשות 

, תוך שהוא מבצע במקביל פעולות מאומצות בהחלטת בית המשפט הנכבד המנהל המיוחד פעל כאמור .31

ן ההיתר הסכמת חברת סוואנדור לקבל לידה את הנכס טרם מתולקבלת , הזמנילצורך הארכת ההיתר 

 לנגד עיניו עומדת טובת נושי החברות. המוארך, כאשר 

קיים  באגף ההנדסה והתכנון של עיריית אילת, םהרלוונטייפנה המנהל המיוחד לגורמים  ,במסגרת זו .32

 דסה בעירייה. הנואף קיים עימם פגישה במשרדי מחלקת ה עמם שיחות והתכתבויות אינטנסיביות

הארכת מקובלת לדרך עיריית אילת התוותה  8.9.2019וביום , נשאו פרי ו של המנהל המיוחדמאמצי .33

 שנים.  3של  לתקופה קצובה נוספת לשימוש חורגהזמני ההיתר 

, כי בשלב זה על ידי המנהל המיוחד בעניין זה לאחר שהובהר לההעירייה הסכימה לשנות את עמדתה  .34

הדרך הנכונה ביותר למיצוי הפוטנציאל הגלום בנכס, תהא באמצעות הארכת ההיתר לשימוש חורג, 

 דבר שיכשיר את כניסתה של חברת סוואנדור לנכס, ייצב את ערכו, ויאפשר בעתיד למכור את הנכס

ראות תב"ע בעל אמצעים ויכולות להתאים את הנכס להולגורם  (הנכבד )בכפוף לאישור בית המשפט

250 .  

נציגי העירייה הבהירו כי מדובר בהסכמה זמנית, וכאשר יפוג תוקפו של ההיתר לשימוש חורג יצוין כי  .35

במידה והצדדים יהיו מעוניינים  נמסר כי. פעם נוספת)ככל ויינתן(, לא ניתן יהיה להאריך את ההיתר 

ר בקשה למתן היתר קבוע אש הם ידרשו להגיש, 250ש בנכס בהתאם להוראות תב"ע לעשות שימו

  .והכרוך בכךעל כל המשתמע  250 תחייב את התאמתו של הנכס לתב"ע

חברת  באמצעותפעילות הארכת ההיתר מבוצעת בימים אלו  התאם להסכמות שהושגו עם העירייה,ב .36

במקביל נערכו ו ; תיק המידע התקבלביחס לנכס ש.גלעד, כך הוגשה זה מכבר בקשה לקבלת תיק מידע

 .הזמני התוכניות הרלוונטיות להארכת ההיתרכבר 

 ועל ידי גורמים נוספים בעירייה.  2,אלו נחתמו על ידי מהנדס העיר אילת ישראל חיון תוכניות .37

בעל התפקיד ימשיך ויעדכן את בית ועם זאת, ההליכים לצורך הארכת ההיתר הזמני טרם הושלמו,  .38

 המשפט הנכבד בהתאם.
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 עדכון בדבר נזק שנגרם לחברת מחסני השוק .ה

 הוזעקה ניידת כיבוי אשכתוצאה מהשלכת סיגריה ו במרזב על גג הנכס דליקהפרצה  17.8.2019ביום  .39

 .לנכס

עשוי אשר היה )למרזב נזק נגרם , עם זאת כתוצאה מהשריפה למבנה הנכסלא נגרם כל נזק יובהר כי  .40

 מחסני השוק.החלק המושכר על ידי ש.גלעד לפלסטיק( העובר דרך מ

 תקרת הגבסב נזקאשר גרמו מים לתוך סניף מחסני השוק  של המרזב, ניתזוהכיבוי  תוה מפעולכתוצא .41

 .של המרכול ולמספר מוצרים

והוצגו ₪,  15,412של , עולה כי עלות תיקון הנזק שנגרם כתוצאה מהדלקה הינו בסך מבדיקת האירוע .42

 לו.  תיקון אבגין עלויות  הרלוונטיות אסמכתאותלמנהל המיוחד ה

נמסר לו כי הנכס לצורך תשלום העלויות, אולם המנהל המיוחד פנה לחברת הביטוח המבטחת את  .43

 -ביצוע תשלומים על ידי חברת הביטוח כרוך בעלות השתתפות עצמית מצד החברות בסכום של כ

  מהסכום הנדרש על ידי מחסני השוק.₪, סכום הגבוה  20,000

 .לבצע את התשלום הנ"ל לידי מחסני השוק פעל המנהל המיוחדעל כן,  .44

 רווח והפסד ח "וד . ו

 להלן דו"ח רווח והפסד עד למועד מסירת הנכס לידי חברת סוואנדור.  .45

המאומצות של המנהל המיוחד וצוותו פעולות הייעול  המפורטים לעיל,מהנתונים כפי שניתן להיווכח  .46

, בגינה לא תהיה גרעונית אלא אף יצטבר רווח שוטף הפעלת הנכסוהבטיחו שלא רק שהוכיחו את עצמן 

 . ₪ לחודש אלף 47 -בהיקף ממוצע )לפני מס( של כ

 2017 מאי מצטבר 05-12.2017 2018 01-10.2019 

 2019 'אוק עד

 2,547,531 622,034 1,162,504 762,993 הכנסות משכירות

 6,354,608 1,860,221 2,712,982 1,781,405 הכנסות מלונאיות

 (31,656) 12,002 (73,598) 29,940 הכנסות נוספות

 10,413,930 2,933,183 4,411,238 3,069,509 סה"כ הכנסות

     

 (6,447,503) (1,678,013) (2,715,029) (2,054,461) סה"כ הוצאות תפעול

 (2,530,686) (599,387) (1,065,209) (866,090) סה"כ הוצאות שכר

     

 1,377,866 627,373 619,553 130,940 רווח )הפסד( לפני מס



)לפני מס נצברו רווחים הנכס באמצעות המנהל המיוחד וצוותו  תהפעלתחילת ממועד  ,הכלבסך 

 .הקודמת₪ לעומת סך גרעוני בתקופה  1,377,866בסך של והשבת המימון כמפורט להלן( 

וכחלק מההכנות למסירת הנכס , יצוין כי בחודשים אלו 1-10.2019בכל הנוגע לשורת הרווח לחודשים  .47

דבר אשר הפחית הופסקה הפעילות המלונאית בנכס,  בהוראת בית המשפט הנכבד,ו לחברת סוואנדור

באופן משמעותי את ההכנסות בגין פעילות הנכס. כמו כן, במהלך חודשים אלו וכחלק מעלויות תחזוק 

 הנכס הושקעו סכומים ניכרים לצורך תחזוק תשתיות הנכס.

חברת סוואנדור מפעילה את הנכס, בהתאם להוראות הסכם השכירות סוואנדור  6.10.2019החל מיום  .48

ש"ח )וזאת בכפוף להארכת ההיתר הזמני  875,000צפויה לשלם בשנה הראשונה להסכם סך של 

 נכס. נוגעות לעליות הכל ההארי של  ןלשימוש חורג(, תוך שהיא נושאת בחלק

 ,2019דצמבר -מברלעיל, התקבלו ביחס לחודשים נוב 43ורטות בסעיף בהתאם ובנוסף להכנסות המפ .49

 ₪. 145,834של דמי שכירות בסכום 

תפעול הנכס קטנו השותפות בגין הוצאות לסוואנדור הכמפורט לעיל, החל ממועד מסירת החזקה  .50

ש"ח ₪  12,500 -לעמוד על סך של כ ותואלו צפוי KCRבצורה משמעותית לרבות שכר טרחת חברת 

 . בצירוף מע"מ )בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד( לחודש

קופת הפירוק  ההנתונים לעיל אינם מתחשבים בעלויות בגין המימון המיוחד שקיבלעוד יצוין כי  .51

כמו כן הנתונים הנ"ל אינם  .מלווהבתיק ואשר טרם הושבה ל 23 מס' במסגרת בקשהחיצוני ה מלוומ

בקשה בנושא תוגש בעת  -המאומצות כוללים את עלויות שכר הטרחה של המנהל המיוחד בגין פעולתיו

 הקרובה. 

 סיכום .ז

 אישוריםפועל ללא ביטוח וללא נכס ממצב משברי ביותר בו ה נכסבעת קבלת צו הפירוק הזמני סבל ה .52

הפעולות שביצעו בעל התפקיד רק בזכות  .חיי היושבים בו ובסביבתוממשי לתוך סיכון  נדרשים,

ובתוך כך עברה פעילות ובטוחה סדורה להפעלה הביאו תוך זמן קצר  KCRוצוותו בשיתוף מלא של 

 .לרווחית מגרעוניתהנכס 

נשאו פרי, והביאו לכך שקיימת  מאמציו של המנהל המיוחד מול הגורמים הרלוונטים בעיריית אילת .53

 הסכמה עקרונית מצד העירייה להארכת ההיתר, ובכך נמנע הצורך בסגירתו של הנכס. 

דבר אשר יבטיח הכנסה קבועה  הקרקע לכניסתה של סוואנדור לנכס,פעילות זאת אף הכשירה את  .54

נכס; כמו כן היא בנכס )בכפוף להארכת ההיתר לשימוש חורג( וזאת חרף הפסקת הפעילות המלונאית ב

ום תוך מקס )בכפוף לאישור בית המשפט הנכבד( תייצר ערך הוני לנכס, ותאפשר את מכירתו בעתיד

 התמורה בעדו. 

העבר שנעשו ביחס פועל לתיקון מחדלי  המנהל המיוחדבנוסף לאמור לעיל, מדו"ח זה יצאנו למדים כי  .55

דבר אשר יכול היה, אך  הזכויות על שם חברת הנכסהשלמת רישום לנכס, והוא מצוי בשלבים סופיים ב

 . לא נעשה בזמן אמת

 , עו"דאור-עם ברנ    , עו"דצחי דרור

 המנהל המיוחדב"כ 

 גיסין ושות' עורכי דין
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 הצעה התקשרות לליווי חשבונאי ובקרת מימוש הסכם  –מלון סוהו 

 

 KCR. פרטים אודות חברת  1

 א. רקע

( של חברות Corporate Recovery( עוסקת בשיקום תאגידי )KCRחברת קי. סי. אר קמינסקי בע"מ )

תזרימי ו/או תפעולי במטרה לייצב את פעילותן ולהובילן לרווחיות. ייחודה של ועסקים אשר נקלעו למשבר 

החברה בהפעלת צוות התערבות של מומחים מתחומים שונים הפועל לניתוח ואבחון מהירים של מצב 

 החברה וליישום בפועל של מהלכים יעילים לשיפור המצב. 

ל ידו תוך שהוא מעניק לה מניסיונו העשיר את  והיא מנוהלת ע אבי קמינסקיע"י   1999החברה נוסדה בשנת 

 הכלים, הידע והיכולת לפעול בתחום השיקום התאגידי. 

 ב. יכולות

יכולת מוכחת בשיקום חברות תחת מגוון רחב של צמתי משבר. לחברה התמחות מיוחדת  KCRלחברת 

(; טיפול  Burn Rates)בייצוב, הבראה והשבחה של חברות בקשיים תזרימיים; טיפול בקצבי שריפת מזומנים  

(; פתרון סכסוכים של בעלי עניין; ייצוב ותפעול של חברות Deadlockבמשברים כתוצאה מקיפאון ניהולי )

הנמצאות בכינוס ובהקפאת הליכים; התמודדות עם משברים מול נושים, ספקים ולקוחות; גיבוש הסדרי 

 צבים בלתי צפויים אחרים. חוב; ניהול חברות בהליך משפטי או תחת כונס/מפרק ובמגוון מ

 ד. דמויות מרכזיות בחברה וניסיון קודם

, בכיר לשעבר במשרד ראש הממשלה )מקביל לתא"ל בצה"ל( ברוך פרימשולבים  KCRבפעילות חברת 

המתמחה בניתוח ארגונים, בניית תוכניות הבראה ובהפעלת מערכים עסקיים גדולים ומורכבים, בעל ידע  

בכיר לשעבר במערכת  רם הרמלך, וניסיון מוכחים בניהול, תפעול וליווי של חברות ועסקים בקשיים. 

, רו"ח מומחה ובעל ניסיון רב בניתוח יוסי ארסבן דירקטור בבנק ירושלים. הבנקאית )בנק מרכנתיל( וכיום 

צוות . למחלקה הכלכלית KCRכלכלי של חברות ועסקים. משמש כראש המחלקה הכלכלית של חברת 

בתחומי הבנקאות, נוספים מומחים מפעילה החברה ורך וע"פ צ כלכלנים המתמחה באנליזה וכספים

 והתפעול. המשפט הניהול 

 



 
 

 
 

 שיתוף פעולה עסקי עם "מגדל בנקאות להשקעות" מקבוצת "מגדל שוקי הון"מקיימת  KCRחברת 

סל מגוון וייחודי של פתרונות מתחום גיוסי ההון, לאתר עבור החברות שבטיפולה  KCRהמאפשר לחברת 

 מיזוגים ורכישות.   

בתחום הפעלת חברות תחת ניסיון רב    KCRיש לחברת    בתחום שיקום והבראת חברותלצד פעילותה הענפה  

)הקפאת הליכים, כינוס נכסים ופירוק מפעיל( במגוון תחומים עסקיים ועם תוצאות הליכים משפטיים 

מוכחות כגון: מעריב, אופיס דיפו, לחם ארז, שיא רפאל בנייה, ברקן הנדסה, ס. טנוס, סולתם רדד, מלון 

מוקד חאש, ניקוי הגליל, הבית הלבן, היי קיו, אבגל, סליו,  איילנד, מלון סוהו, ביג זול, סופר שוק אבי, 

, כים ניר שירותי תעופה, ספק סחר, הטרמוסטט, יורוקום תקשורת סלולרית, יורוקום תקשורת דיגיטלית

 ועוד. דיסקרט 

 

 KCRפירוט השירותים שינתנו ע"י 

 האדום"ת "סוהו השקעות" ו"סוהו הים והשירות שינתנו מתייחסים לחבר

 טיפולים להשלמת העברת החזקה לסוונדור

 גביית דמי שכירות חודשיים. .1

 התחשבנות על תקופת המעבר. .2

 הסדרת נושא הביטוח ותשלום המפרק על ביטוח המבנה. .3

 .4-31/10חיוב סוונדור על שער עובדים  .4

 .1-3/10 הגבייה מסוונדור לתקופ –דני שכירות לקוחות מוסדיים ופרטיים  .5

 פולים מפרוטוקול העברת חזקה.בקרת מימוש טי .6

 השלמת גבייה מלקוחות מוסדיים מתקופת ההפעלה טרם העברת חזקה לסוונדור. .7

 גיבוי בענן של תוכנת השכר והנה"ח של שתי החברות. .8

 מוסדות

 כויים )לאחר הכרעה בתביעות חוב עובדים(.סגירת תיק מ"ה ני .1

 )לאחר הערכה בתביעות חוב עובדים(. סגירת תיק ב"ל .2

 סגירת תיק מע"מ שנתי )לאחר הכרעות בתביעות חוב(. .3

 פתיחת תיק פירוק במע"מ. .4

 .856ו  126דיווח שנתי  .5

 עובדים

 .106הפקת טפסי  .1

 .161הפקת טפסי  .2

 הפקת מכתבי שחרור מהקופות. .3

 קופות 

 שליחת מכתבי סיום העסקה. .1

 שליחת מכתבי שחרור כספים. .2



 
 

 
 

 והנה"חכספים 

 )סוהו ניהול בלבד(. 2018-19סיוע וליווי לרו"ח בביצוע דוחות לשנים  –דוחות כספיים  .1

 הקמת הנה"ח חדשה לסוהו השקעות שתנהל את התקבולים מסוונדור. –הנה"ח  .2

 הכנת חישוב שכ"ט לבעל התפקיד. .3

 סגירת תזרים מזומנים. .4

 גביית חובות פתוחים. .5

 שוטף

 מסוונדור.שוטפת גבייה  .1

 לומים באחריות המפרק.ביצוע תש .2

 וגבייה מסוונדור ומחסני השוק.חישוב יחסי  –חשבונות חשמל  .3

 בקרת מימוש הסכם בכל הקשור למתווה ההשבחה. .4

 מתן מענה לבעיות תפעוליות. .5

 

 התמורה 

 :בגין השירותים שלעיל ישולם

 שכר.₪ עבור הנה"ח וחשבת  7,000עוד ₪ פלוס מע"מ ו 25,000סך של  - 2019חודש נוב' 

 .לחודש ₪ פלוס מע"מ 12,500סך של  –ואילך  2019חודש דצמ' 

 

 בברכה,

 KCRצוות 
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