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

בפני כב' הש' איריס לושי עבודי                              
                                  

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

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

 אור-ו/או ֹנעם ברשפירא -גל לוגסיו/או צחי דרור ע"י ב"כ עוה"ד 

 ממשרד עו"ד גיסין ושות' 

 69710אביב, -תל 38Bמרח' הברזל 

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

 כונס הנכסים הרשמי ובעניין:

 , תל אביב2מרח' השלושה 

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

 
 

 בקשה למתן הוראות
 (למנהל המיוחד)בעניין תשלום שכר טרחת ביניים 

 

חברת הים האדום ולחברת סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק( מנהל מיוחד עו"ד גיא גיסין, בתוקף תפקידו כ

, "הניהול חברת" -ו "חברת הנכס", "המנהל המיוחד"ניהול מלונות בע"מ )בפירוק( )להלן ובהתאמה: 

תשלום שכ"ט החזר הוצאות ולפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה לאישור מתכבד בזאת  ,("החברותוביחד: "

לתקנות הפירוק )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים הכל בהתאם  ,להלן יג'בפרק ביניים על פי תחשיב שיוצג 

 ."(תקנות השכר)להלן: " 1981-ומפרקים ושכרם(, התשמ"א

 :הבקשהנימוקי ואלה 

 פתח דבר .א

במסגרת הבקשה דנן, תינתן סקירה תמציתית אודות פעולותיו של הח"מ במהלך שלוש השנים  .1

האחרונות, החל ממועד מינויו לתפקיד כמשקיף לחברת הניהול ועד למועד הגשת בקשה זו. על מנת שלא 

המורכבות  להלאות ובשים לב לשלל הפעולות הרבות שביצע המנהל המיוחד בפרק זמן זה ולסוגיות

שהציפו ההליכים דנן, יופנה בית המשפט הנכבד לבקשות והדוחות השונים שהוגשו על ידי המנהל 

  1.המיוחד לאורך תקופת פעילותו

, עת מונה כמשקיף לחברת הניהול, ועד למועד 2017הח"מ יבקש להדגיש, כי החל מחודש פברואר  .2

שכר טרחת המנהל המיוחד. כל זאת, חרף  הבקשה דנן, לא התבקש וממילא שלא נגבה כל תשלום בגין

                                                           
( ובמסגרת 17-06-44247(, תיק ההקפאה של חברת הנכס )פר"ק 17-02-27689במסגרת תיק הפירוק של חברת הניהול )פר"ק  1

 התיק שבכותרת.
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עבודתם הרבה והמאומצת של המנהל המיוחד וצוות משרדו, הן לאור מורכבותו של התיק והן לאור 

 מאפייניו הייחודיים. 

 200 -כי בתיק זה הוגשו עד עתה בסה"כ למעלה מ ,על מנת לסבר את אזניו של בית המשפט הנכבד יצוין .3

 -( והושקעו על ידי הח"מ וצוות משרדו למעלה מם בעניינן של החברותבמסגרת שלושת התיקי)בקשות 

אשר ממחישה את מורכבות  וחריגה ביותר, מדובר בכמות שעות גבוההאין ספק ש. שעות עבודה)!( 4,000

, הן בקשר עם הניהול המורכב של הנכס, הן ההליך והטיפול האינטנסיבי אשר נדרש והושקע במסגרתו

ביחידות והן בהתמודדות עם הנטענות בקשר עם טיפול בעשרות הפניות של הנושים ורוכשי הזכויות 

 . בעלי השליטה בחברה, נושיהם וצדדים שלישיים

המנהל המיוחד להפעיל את נכס  הצליח טלים, בין היתרבוטיפול אינטנסיבי זה הביא להישגים בלתי מ .4

)תוך פתרון בעיות כבדות של העדר רישוי / העדר ביטוח / העדר אישור מכיבוי אש החברה כעסק חי 

התקשר אף לפעילות החברות הייתה גירעונית( ו לאחר שנים בהן) ותרווחיוכדומה(, להעביר אותו לפסי 

לאחר  זאת, ו"(סוואנדור)להלן: " בהסכם שכירות ארוך טווח עם חברת סוואנדור ניהול מלונות בע"מ

עלויות מקופת הפירוק,  להפחיתצפוי השכירות הסכם כפי שיפורט להלן,  הליך ממושך ולא חף מקשיים.

 לייעל ולהקל על המשך הפעילות בנכס, ולבסס שווי אמיתי לנכס.

  למען הנוחות להלן תוכן עניינים לפי סדר הילוכה של בקשה זו.

 תוכן עניינים

 1 ......................................................................................................................... פתח דבר – פרק א'

 3 ......................................................................................................................... רקע כללי  - פרק ב'

 3 ...................................................... פעולות המנהל המיוחד בתפקידו כמשקיף בחברת הניהול  - פרק ג'

פעולות המנהל המיוחד בכובעו )דאז( כמפרק זמני לחברת הניהול וכנאמן לגיבוש הסדר נושים  - פרק ד'

 4 .......................................................................................................... לחברת הניהול ולחברת הנכס 

 4 ..............................................................תמצית הטיפול המיידי בסוגיות הבוערות בייצוב הנכס  -. 1ד.

 6 ..................................................................................... ותוצאותיההפעלתו השוטפת של הנכס  -. 2ד.

 7 .................................................................... ההליכים להארכת ההיתר הזמני לשימוש חורג  - פרק ה'

 8................................................................ניסיונות המנהל המיוחד לגבש הסדר נושים לחברות - 'ופרק 

 8............................. המנהל המיוחד לגבש הסדר נושים לחברות בתקופת הקפאת ההליכים תניסיונו -. 1ו.

 9..........................ניסיונו של המנהל המיוחד לגבש הסדר נושים לחברות לאחר צווי הפירוק לחברות -. 2ו.

  והתקשרות בהסכם שכירות ארוך ההליך שניהל המנהל המיוחד לבחירת חברת ניהול חלופית לנכס  - פרק ז'

   9..............................................................................................................................................טווח

 9..............להציע הצעות לניהול הנכס וקיום אסיפת בעלי הזכויות הנטענות ביחידות פרסום ההזמנה -. 1ז.

 11...................................................................................מצבת הנשייה הנטענת כנגד החברות - פרק ח'

 11.....................................................................ביצוע חקירות לבירור נסיבות קריסת החברות - פרק ט'

שמעון אייזנברג בע"מ  –הליכים המתנהלים מול הנושה המובטחת )הנטענת( רילטי אקזקיוטיב  - פרק י'

....................................................................................................................................................12 

 12....................................................................................................ערעור הנושה על הכרעת חוב -. 1י.

ורילטי אקזקיוטיב שמעון בקשה לביטול שעבודים והשבת כספים שהוגשה נגד שמעון אייזנברג  -. 2י.

 13...............................................................................................................................אייזנברג בע"מ

 14............................................פעולות המנהל המיוחד להשלמת רישום הנכס ע"ש חברת הנכס - פרק יא'

בקשה מס'  – לרבות בדרך של פירוק שיתוף ,בקשת המנהל המיוחד למכירת הנכס - פרק יב'
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44................................................................................................................................................14 

 15.............והחזר הוצאות............................................................. שכר טרחת המנהל המיוחד - פרק יג'

 16.............................................................................................שכר טרחה בגין פעילות כמשקיף -. 1יג.

 16...................................................................................................................טרחה ניהול שכר -. 2יג.

 17.................................................................................................................שכר טרחה מימוש -. 3יג.

 17..........בקשה לתשלום מקדמה על חשבון שכר טרחת המנהל המיוחד......................................... –. 4יג.

 17.........החזר הוצאות ............................................................................................................. -. 5יג.

 17............................................................................................................................סיכום – פרק יד'

 רקע כללי  .ב

הוגשה כנגד חברת הניהול בקשה למתן צו פירוק על ידי קבוצת נושים שהתקשרו  13.2.2017ביום  .5

אילת, במגרשים ה ביבאזור התעשי 1ברחוב הספן המצוי  לרכישת זכויות ביחידות של הנכסבהסכמים 

 םבהסכמי התקשרו עם חברת הניהולכן , ו"(הנכס)להלן: " 1חלקה  40051 (לא מוסדר)בגוש  10-ו 9

  2.נכסניהול הל

 מפרק זמנילמינוי  – במעמד צד אחד סעדים זמנייםמתן בקשה ל לבית המשפט הנכבדבד בבד, הוגשה  .6

  חברת הנכס.ללמתן צו איסור דיספוזיציה ו ת הניהוללחבר

 ה, ניתן על ידי בית המשפט הנכבד )כב' סגן הנשיא השופט חגי ברנר( צו איסור דיספוזיצי13.2.2017ביום  .7

 לגבי נכסי חברת הנכס.

בהסכמת הצדדים, , מינה בית המשפט הנכבד, 16.2.2017יום מסגרת הדיון שהתקיים בפניו בבכן,  כמו .8

 .כמשקיף לחברת הניהול את הח"מ

וניתן  לחברת הניהולכמפרק זמני  הח"ממונה  , בהתאם להחלטת כבוד סגן הנשיא ברנר,14.5.2017ביום  .9

, 14.10.2018בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  ,לאחר מכן .כנגד חברת הניהול צו פירוק קבוע מותנה

 .של חברת הניהול מונה כמנהל מיוחד והח"מ ס צו הפירוק הקבוע לתוקףננכ

 של הח"מ ומינויעל ו ,הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו הקפאת הליכים לחברת הנכס 20.6.2017ביום  .10

 כבעל התפקיד הנאמן לגיבוש הסדר נושים משותף לשתי החברות.

ורה על , דחה בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים שגובש לחברות וה14.10.2018בפסק דינו מיום  .11

יד' לחוק החברות, וכן הורה למנהל המיוחד להגיש כנגד 350הפסקת הליכי ההבראה בהתאם לסעיף 

 חברת הנכס בקשת פירוק.

בקשה לפירוק חברת הנכס  )במסגרת התיק שבכותרת(הגיש הח"מ  18.10.2018ביום בהתאם לכך,  .12

, מינה בית המשפט הנכבד 1.11.2018ובקשה למינויו כמפרק זמני. במסגרת הדיון שהתקיים בפניו ביום 

, הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו 11.3.2019בהחלטתו מיום  .את הח"מ כמפרק זמני לחברת הנכס

 פירוק קבוע כנגד חברת הנכס ועל מינויו של הח"מ כמנהל מיוחד.

  בחברת הניהולמשקיף כ ותפקידבפעולות המנהל המיוחד  .ג

יום מהנכבד  לחברת הניהול ובהתאם לסמכויות שהוקנו לו בהחלטת בית המשפט עם מינויו כמשקיף .13

 . לקבלת מידע ומסמכים ובעלי השליטה, א כוחםב ,וחברת הנכס פעל הח"מ מול חברת הניהול, 16.2.2017

                                                           
 .17-02-27689במסגרת תיק פר"ק  2
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זו לא הקלה עובדה  .סיונות חוזרים ונשנים להסתרת מידעיבנ נתקלאף פעולה ולא זכה לשיתוף הח"מ  .14

 . כלל ועיקר פעילותועל 

של  ןלצורך קבלת המידע הדרוש לו בעניינ םהח"מ פעל מול כלל הגורמים הרלוונטיי ,חרף האמור .15

הנפשות הפועלות, נפגש  , יצר קשרים עםלמד את הפעילות שבוצעה בוביקר בנכס,  ות. במסגרת זו,החבר

דרש מהם מידע, פרטים ומסמכים בעניין הנכס, ה לשעבר ועורכי דינו מספר פעמים, עם בעל השליט

 את בליל החומרים אשר קיבל לידיו. וניתח ;גביית חובות וכיוצ"במצב פעילות החברות, מצבן הכלכלי, 

בתוך כך נפגש מספר ו ,נתוניה הכספיים של חברת הניהוללאיסוף וניתוח המנהל המיוחד פעל , כמו כן .16

סוגיית עירוב הנכסים בין חברת הניהול ואף בחן את  ,ברהפעמים עם מנהלת החשבונות לשעבר של הח

 ועדכן את בית המשפט הנכבד בנושא. לחברת הנכס

על הח"מ הצביע  ובמסגרת 9.4.2017,3ביום  ראי דו"ח שהגיש הח"מ בעניין פעולות המשקיף, להרחבה .17

קרה וכך אכן  .החברותשל  ןפירוקהמצב העגום של החברות, עניין שלא הותיר ברירה אחרת מאשר 

 . לבסוף

נאמן לגיבוש הסדר נושים כפעולות המנהל המיוחד בכובעו )דאז( כמפרק זמני לחברת הניהול ו .ד

 לחברת הניהול ולחברת הנכס

  הנכסייצוב המיידי בסוגיות הבוערות בתמצית הטיפול  .1.ד

החלו המנהל המיוחד וצוות משרדו בטיפול  ,14.5.2017ביום  לחברת הניהול עם מתן צו הפירוק הזמני .18

 הכשרתו להפעלה כעסק חי.נקטו בשלל פעולות, במישורים שונים, לצורך הנכס ולניהול אינטנסיבי 

זו במסגרת  .ביקר נציג מטעם המנהל המיוחד בנכס לצורך בחינת מצבו בפועל ,פעולות כחלק מאותן .19

 ,והפעלתו כ"עסק חי" לצורך ייצובומיידיים לו ליקויים רבים ומהותיים בנכס אשר דרשו פתרונות גהת

  :זה ובכלל

  ;מטעם עיריית אילת היעדר רישיון עסק )א(

)בסמוך לפני הגשת  2016דו"ח הביקורת של כבאות אילת מחודש דצמבר  - היעדר אישור כיבוי אש)ב( 

של הנכס  הציף רשימת ליקויים חמורים, מערכות כריזה וכיבוי האשחברת הניהול( כנגד בקשת הפירוק 

לא טופלו על ידי הנהלת החברות. בהיעדר אישור כאמור, הודיעה רשות הכיבוי כי הנכס ותקינות  לא היו

 ; מהווה סכנה חמורה למבנה, ליושביו ולסביבתו

וליסת הביטוח לנכס וזאת בין ביטלה את פ )מנורה( חברת הביטוח - הודעת ביטול פוליסת הביטוח)ג( 

 ; והעדר אישורי כיבוי אש על ידי החברות תשלומי פוליסות הביטוחהיתר לאור אי 

עומס חום בו  נוצר ,היעדר מיזוג ראוי בחדר מתח גבוהלאור  - תקלה חמורה בחדר החשמל של הנכס)ד( 

 ; חריג אשר העמיד בסכנה חמורה את המבנה על יושביו

 ,ללא מציל וללא מפעיל בריכה כנדרש ה פעלהיבריכת השחי - של בריכת השחייההפעלה מסוכנת )ה( 

 ;, המסכנים חיי אדםתוך שהמתקן עצמו סובל מליקויי תחזוקה חמורים

אשר אינן הולמות את  ,התברר כי החברות הוציאו הוצאות שכר גבוהות –גבוהות  עלויות שכר)ו( 

 ;החברות שלהפעילות העסקית 

רבו לשתף יס אשרהמנהל המיוחד נאלץ להתמודד עם חרם של ספקים על החברות,  - חרם ספקים( ז)

                                                           
 .17-02-27689בתיק פר"ק  7בקשה מס'  3
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פגע קשות באספקת השירותים החיוניים הנדרשים ש תשלומים ירודפעולה עם החברות בשל מוסר 

 תחזוקה חמורים. יצר כשלילהפעלה תקינה של הנכס ו

וזאת בין , מצב רעועהיו בביחידות שהושכרו הציוד ו נכסתשתיות הכמו כן, התברר למנהל המיוחד כי  .20

 .בלבד על בסיס "תחזוקת שבר" הבוצע מכיוון שתחזוקתו של הנכס היתר

בטיפול אינטנסיבי למציאת פתרונות  וצוותו המנהל המיוחד "העניינים הבוערים", החלולאחר מיפוי  .21

 .על ידםלבעיות שאותרו ויעילים מהירים 

מלוא  נוקותכן ושופרו באופן ניכר,  - הניקיון והסדר ,בות השירות יחוו ,נראות המלון ,במסגרת זו .22

 .התקינה הליקויים הנדרשים לצורך הפעלתו

והצליח להביא לכך שרשויות הכיבוי לתיקון הליקויים עליהם הצביעה רשות הכיבוי פעל המנהל המיוחד  .23

: אישור תקינות למערכת גלאי העשן ובכלל זה ,ינפיקו את מלוא האישורים הנדרשים להפעלת הנכס

למוקד; אישור מערכת מתזי המים וחדר המשאבות כולל תקינות החיבור למערכת המים  וחיבורה

העירונית; אישור תקינות ציוד הכיבוי; אישור לתקינות מערכת הכריזה; אישור תקינות למערכת הכיבוי 

ש; אישור חשמלאי מוסמך למתקני האוטומטית בלוחות החשמל; אישור לתקינות דלתות ומעברי א

  החשמל והתקנת גופי תאורת חירום.

על ביטול פוליסות הביטוח שהופקו  באותה עתבעקבות הודעתה של חברת הביטוח של הנכס  ,כמו כן .24

למתן הוראות כנגד חברת הביטוח  דחופהבבקשה  בדהנכלבית המשפט פנה המנהל המיוחד לנכס, 

במסגרתה התבקשו וניתנו צווים זמניים אשר הותירו את הפוליסה , אשר ביטלו את הפוליסה והסוכן

 4בתוקפה.

, לצורך חלופייםועם חברת ביטוח  בוצעה התקשרות עם יועץ ביטוח ,הנ"ל להגשת הבקשה במקביל .25

הפקת פוליסת ביטוח חדשה אשר תאפשר את קיום הפעילות בנכס ותהא בתנאים טובים יותר מאלו 

 דבר שבשעתו היווה – פוליסת ביטוח חדשה לנכס הופקהמושך מוורכב ולאחר מו"מ משניתנו בעבר, 

 עדר שורה ארוכה של אישורים.ילאור ליקויי הבטיחות החמורים בנכס וה בבחינת הישג משמעותי

טיפולים להשמשת מערכות תיקונים ווכן בוצעו  ,גבוההמתח החדר , טופלו הליקויים החמורים בבנוסף .26

חזרה לפעול כסדרה בעונת הקיץ. בהמשך, אשר  בריכהלהשחייה ולשכירת שירותי מציל ומפעיל  בריכת

שוטף של הבריכה אל מול הסיכוי למפגעים הולאחר בחינת חלופות שונות באשר לעלויות הניקיון 

  בעלות חד פעמית.כי יהא נכון לרכוש התקן ניקוי ייעודי  המנהל המיוחדטיים, סבר תתברואתיים ואס

חמישה מוקדים פעילים של נזילות מתחת התגלו  ,שבוצעה בנכסבמסגרת התחזוקה השוטפת כמו כן,  .27

 .על ידי המנהל המיוחדטופלו אלו ליקויים . גם הנכסלרצפת חדרי הקומה הראשונה של 

לצורך מתן מענה מיידי לריפוי הליקויים החמורים שנמצאו בנכס ולצורך הפעלתו השוטפת  כי ,עוד יצוין .28

מצד שלישי  לגייס מימון לחברת הנכס -הנכבד  באישור בית המשפט -חי, הצליח המנהל המיוחד  כעסק

 5."(הלוואת המימון)להלן: "

 

                                                           
 . 17-02-27689בתיק פר"ק  13ראי בקשה מס'  4
 בהתאם להסדר המימון שאושר, נטלה קופת הפירוק הלוואת מימון ללא - 17-02-27689בתיק פר"ק  23להרחבה ראי בקשה מס' 5 

ההלוואה ההחזר יבוצע מתקבולי מימוש הזכויות בנכס;  ,. לפי תנאי ההלוואה₪ 300,000התחייבות להחזר )נון ריקורס( בסך 
מהסכום שיתקבל בקופת הפירוק בגין מימוש הזכויות  11%ית שנתית מצטברת; ריב 5%הוצאות פירוק בתוספת  של מעמדזוכה ל

 מסכום המימון. 2אך לא יותר מפי 
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 ותוצאותיה  הפעלתו השוטפת של הנכס .2.ד

לאחר הסרת מלוא המכשולים הנוגעים לתפעולו, פעל המנהל המיוחד באישור בית המשפט להפעלת  .29

 הנכס כ"עסק חי".  

הנכס באמצעי המדיה השונים ובין הפעילות המלונאית של את המנהל המיוחד לפרסם  דאגבמסגרת זו,  .30

 .בית המשפט הנכבד ו שלבאישור ,"(Booking)להלן: " העולמי Booking.com אתרבאמצעות היתר 

, החברה של מצבה בדבר Booking את יידע שהמנהל המיוחד לאחר 15.6.2017 ביוםזה יצוין, כי  לעניין .31

 החובות  תשלום אי עקב וכי עבר חובות בתשלום ההתקשרות המשך את מתנה היא כי Booking הודיעה

 . המלון של ההזמנות מערכת את צדדי חד באופן מנתקת היא

 קיבל אשר להסדר הגיעו , והצדדיםBookingניהל המנהל המיוחד דין ודברים עם אתר זאת, בעקבות  .32

 מתן לאחר גם ותלחבר שירותיה את לספק תמשיך Booking לפיו, הנכבד המשפט בית ו שלאישור את

 עובר Booking ובין ותהחבר בין קיימת שהייתה ההסכמית המערכת לתנאי בהתאם, זמני הפירוק צו

 קופת על יחולו לא הם הזמני הפירוק צו למתן עובר חובות ותלחבר שנצברו ככל, והפירוק צו למתן

   6.הזמני הפירוק

 ,כך .הועסקה בנכסאשר מהלכים של חיסכון והתייעלות במצבת העובדים  צעיבהמנהל המיוחד אף  .33

ולאחר צמצומים מתבקשים,  בעלות גבוהה עובדים 13החברות הועסקו על ידי  ו של הח"ממועד מינויב

  :, כדלקמןצומצמו עלויות הניהול והשכרוכן  ,עובדים בלבד 8הועסקו במסגרת הליכי הפירוק המפעיל 

עובדים אשר חלקם הועסקו בתפקידים  , בפרטעובדים במטה החברות ברמת גןהופסקה העסקת  .א

 .במשכורות גבוהות מהמקובלו מוגדריםלא 

הופסקה העסקת מנהלת המלון ובמקומה מונתה מנהלת תפעול המשמשת גם כמנהלת הקבלה  .ב

 )חיסכון של משרת מנהל(;

הל האחזקה )חיסכון של עוזרו לתפקיד מנבמקומו מונה מנהל האחזקה ו ו שלהופסקה העסקת .ג

 ;משרה(

ופסקה העסקתו של מנהל השיווק הדיגיטלי שיעילות עבודתו הוטלה בספק והוא נמצא כלא ה .ד

בעלות באילת במקומו גויס מנהל שיווק המתמחה בנכסים מסוג הנדון  .מתאים לדרישות הנכס

 נמוכה יותר.

גויסה מנהלת במקומן ו ,הופסקה העסקת מנהלת החשבונות וחשבת השכר שפעלו מהמטה ברמת גן .ה

 חשבונות אחרת בעלות נמוכה באופן משמעותי.

לצורך  KCRחברת  נשכרו שירותיה של, 15.6.2017בהתאם לאישורו של בית המשפט הנכבד מיום  .ו

העמידה למעשה סל שירותים  KCRהעמדת חלק מהשירותים הנדרשים לניהולו השוטף של הנכס. 

 .ת עובר לפירוקן, בעלות מופחתתאשר החליף בעלי תפקיד מרכזיים בחברו

ם, נחסכו מקופת מבמקו KCRושכירת שירותי וצמצומים אלו בהעסקת עובדי המלון  שינוייםכתוצאה מ .34

 . לאורך התקופה נשוא בקשה זו הוצאות בלתי מבוטלות המוערכות במאות אלפי שקלים הפירוק

 ,והפעלתו הפכה מגרעונית ומסוכנתהתאפשרה הפעילות בנכס וצוותו,  המיוחד המנהל פעילותלאור  .35

החל ממועד מינויו להרחבה בעניין תוצאות הפעלת הנכס באמצעות המנהל המיוחד . לפעילות רווחית

                                                           
 . 17-02-27689בתיק פר"ק  25ראי בקשה מס'  6
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בית המשפט הנכבד מופנה לדו"ח  ,)מועד העברת הניהול של הנכס לסוואנדור( 2019אוקטובר ועד ל

עד  ההפעלה ותוצאות הכספיים הנתונים כלל מפורטים במסגרתו 2020.130,7. יוםמ המנהל המיוחד

 . למועד זה

, פעולות הייעול בתפעול המלון הוכיחו עצמן מטעם המנהל המיוחד בדוחותכפי שעולה מהנתונים שהוצגו  .36

אף יצטבר רווח שוטף מהפעילות, בהיקף ממוצע שלא תהיה גרעונית אלא פעלת הנכס והבטיחו לא רק שה

ממועד הפעלת הנכס באמצעות המנהל המיוחד וצוותו בסך הכל ולחודש,  ₪אלף  66-)לפני מס( של כ

  .₪ 1,377,866בסך של   8נצברו רווחים )לפני מס והשבת המימון(

 . ותפעולו הרווחייצוב הנכס ינתונים אלו מדברים בעד עצמם ומלמדים על הצלחתו של המנהל המיוחד ב .37

2016-בגין השנים סים ילרשות המהמיוחד במסגרת תפקידו להגשת דוחות כספיים  המנהלכן, פעל  כמו .38

2017.9 10 

 ההליכים להארכת ההיתר הזמני לשימוש חורג .ה

)היא התב"ע  7/בת/2בהתאם לתוכנית תב"ע , ותכזכור, הנכס ממוקם באזור התעשייה הישן בעיר איל .39

   "(.התוכנית המקורית)להלן: " ומלאכה לתעשייה יועד בו השימוש ,הקודמת(

 עובדים. מגוריגורמים שונים לעיריית אילת על מנת לקבל היתר זמני לשימוש חורג בנכס לצורך  פנו בעבר .40

כאמור לתקופה של  זמני היתר לנכס ניתןי החלטת מרחב תכנון מקומי אילת, על פ, 10.12.2013 ביום

 ."(חורג לשימוש הזמני ההיתר)להלן: " 13.5.2014חמש שנים החל מיום 

)להלן:  250/03/02תוכנית תב"ע אישרה הוועדה הארצית לתכנון ובניה את  12.9.2017ביום  כמו כן, .41

הותר אשר הוחלה על המקרקעין בו מצוי הנכס,  (. על פי תוכנית זו,""ע החדשההתבאו " "250תב"ע "

   התוכנית.השימוש בנכס לצרכי דיור מיוחד וזאת בכפוף לעמידה בהוראות 

פעל  ,להמשיך את הפעילות בנכסמכיוון שההיתר הזמני לשימוש חורג הוגבל בזמן ובכדי שניתן יהיה  .42

אשר במסגרת הסכם המכר שבין עד -.גילשלחברת  פנהלצורך כך והמנהל המיוחד להארכת ההיתר 

 הצדדים התחייבה לפעול להארכת ההיתר. 

דרשה  אשראילת נתקלו בהתנגדות מצד עיריית בנושא עד -פעולות ש.גיל, 250אלא שלאור הוראות תב"ע  .43

  .250תב"ע כי הנכס יותאם להוראות 

מגעים עם עיריית אילת אשר יאפשרו את הארכת ההיתר באי כוח המנהל המיוחד ניהלו  ,בנסיבות אלו .44

)עליו  , וזאת על מנת לאפשר את קיומו של הסכם השכירות עם סוואנדורחרף עמדתה של העירייה הזמני

 . נפרט בהמשך במסגרת פרק ז' להלן(

 5.9.2019את דרישות העירייה, וביום  הקלבמטרה ל העיר אילת נוהלו שיחות עם אדריכל ,במסגרת זו

עד והאדריכל -ליבאי כח המנהל המיוחד, נציגי חברת ש.ג התקיימה פגישה בעיריית אילת בהשתתפותאף 

 מנהלת אגף הרישוי והפיקוח של העירייה. גב' אושר טובלי וה ,מהאשר מטפל בנושא מטע

                                                           
 .שבכותרתבתיק  59ראי בקשה מס'  7
בתיק  23הנתונים בדו"ח לא לקחו בחשבון את עלויות המימון המיוחד שקיבל המנהל המיוחד מגורם חיצוני במסגרת בקשה מס'  8

. כזכור, בהתאם לתנאי ההלוואה החזר הכספים 5לעיל וה"ש מס'  28רא סעיף  – ואשר טרם הושב למלווה 44247-06-17פר"ק 
 ת במלון, מימוש אשר כידוע טרם בוצע.יהיה מתוך תקבולים שיתקבלו ממימוש הזכויו

בדבר התקשרות עם רו"ח  17-06-44247בתיק פר"ק  78במסגרת בקשה מס'  29.4.2018( ההחלטה שניתנה ביום 1ראי לעניין זה: ) 9
, במסגרתה ניתן 27689-02-17בתיק פר"ק  72בבקשה מס'  10.10.2018( ההחלטה שניתנה ביום 2) לעריכת הדוחות הכספיים;

 הל המיוחד פטור מאחריות בקשר לנכונות הנתונים בדוחות בתקופה שקדמה למינויו, כמקובל בהליכי חדלות פירעון.למנ
לאור הרווח שעולה מנתוני חברת הנכס  נכון לעת הזו, הוגשו על ידי המנהל המיוחד הדוחות הכספיים של חברת הניהול בלבד, 10

  אם של הכספים שנבעו מרווחים אלו.אשר לא ניתן היה עד כה להתחקות אחר מקור הימצ
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הארכת ו ונסללה הדרך לנעתרו נציגי העירייה לבקשת ,מצד המנהל המיוחדבעקבות מאמצים אלו  .45

עד -עלת חברת ש.גילובימים אלו פ ,בהתאםונמנע הצורך בסגירתו של הנכס.  ההיתר לשימוש חורג

  11התוותה. שהעירייהלהארכת ההיתר על פי התנאים 

חברת סוואנדור הסכימה כי לות בלתי מתפשרות אלו מצד המנהל המיוחד, וכתוצאה מפע, ועודזאת  .46

, על אף שההיתר הזמני לשימוש חורג טרם הוארך בפועל הסכם השכירות שבין הצדדים יכנס לתוקפו

           12עלויות התפעול.נוספת של  ולהקטנהעובדה אשר הביאה להכנסות מובטחות בקשר עם הנכס 

   מיוחד לגבש הסדר נושים לחברותהניסיונות המנהל  .ו

 בתקופת הקפאת ההליכים המנהל המיוחד לגבש הסדר נושים לחברות תניסיונו .1.ו

מוסכם מול נושי גבש הסדר נסות ולפעל המנהל המיוחד ללא לאות על מנת לבמקביל לפעילותו השוטפת,  .47

 . ימםבמטרה להטיב עחברות ה

בקשה לכינוס אסיפות המנהל במיוחד )בכובעו דאז כנאמן לגיבוש הסדר נושים( הגיש  12.6.2017ביום  .48

  13.לחברותלגיבוש הסדר נושים משותף 

פעל המנהל המיוחד באישור בית המשפט הנכבד לבצע פרסומים שעניינם הזמנה לנושי  ,במסגרת זו .49

מופנה חובות עדכנית בחברות )למצבת החובות העדכנית  תהחברות להגיש תביעות חוב לצורך גיבוש מצב

  להלן(. לפרק ח'בית המשפט הנכבד 

במסגרתו  ,הגיש המנהל המיוחד דו"ח מטעמו בעניין מצב החברות ופעילות הנכס 11.9.2017ביום  .50

מנהל המיוחד לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת הנכס, התבקש בית המשפט הנכבד להורות ולאשר ל

להתקשר עם שמאי מקרקעין והתמורה בגין הנכס ו"מ עם מציעים פוטנציאליים לטובת מקסום לנהל מ

  14.מבוקשנעתר ל הנכבד בית המשפטו ,לצורך קבלת שומה עדכנית של הזכויות בנכס

לאחר התנגדויות שהגישו הנושים  5.12.2017בעקבות הדיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד ביום  .51

דו"ח ובקשה נוספת לאישור כינוס אסיפות  22.1.2018הגיש המנהל המיוחד ביום  15,ובעל השליטה

הועלו  ןבמסגרת ,כונסו אסיפות נושים 14.5.2018ביום בהתאם,  16לאישור הסדר נושים לחברות.

 והסדר הנושים שהציעו בעלי השליטה לשעבר מחד המנהל המיוחדלהצבעה הסדר הנושים שהציע 

 . מאידך בחברות

בעל התפקיד זכתה  ההסדר מטעםהצעת , 17.5.2018מיום  82שפורט בהרחבה במסגרת בקשה מס' כפי  .52

, חלק מנושי ענייןב של המנהל המיוחד ו המאומצותיתוחרף פעולואולם, . לרוב מבין נושי החברות

להרחבה  –כתוצאה מכך הסדר נושים לא יצא אל הפועל ו התנגדו למהלךחזרו בהם מהצבעתם והחברות 

תוך שהוא מורה  ,הצעת ההסדראת  בית המשפט הנכבד דחה , במסגרתה14.10.2018מיום  ההחלטהראי 

כי צו הפירוק המותנה כנגד חברת כן קבע ו ,למנהל המיוחד לפעול להגשת בקשת פירוק כנגד חברת הנכס

 הניהול יכנס לתוקף באופן מיידי.

 

                                                           
 בתיק שבכותרת. 48להרחבה בעניין הפעילות להארכת ההיתר הזמני לשימוש חורג, בית המשפט הנכבד מופנה לבקשה מס'  11
 45במסגרת בקשה מס'  –להרחבה בעניין זה ראי הדו"ח שהוגש על ידי המנהל המיוחד בעניין הארכת ההיתר לשימוש חורג  12

 ת.בתיק שבכותר
 .17-02-27689בתיק פר"ק  23ראי בקשה מס'  13
 .17-02-27689בתיק פר"ק  45בקשה מס'  –מטעם המנהל המיוחד  6ראי דו"ח מס'  14
 .17-02-27689בתיק פר"ק  52 -ו 49, 48להרחבה בעניין זה ראי בקשות  15
 .17-06-44247בתיק פר"ק  22בקשה מס'  –מטעם המנהל המיוחד  7ראי דו"ח מס'  16
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 לאחר צווי הפירוק לחברות של המנהל המיוחד לגבש הסדר נושים לחברות ניסיונו .2.ו

הסדר לאישור הצעת הגיש המנהל המיוחד לבית המשפט הנכבד בקשה לכינוס אסיפה  7.7.2019ביום  .53

לחוק  350בהתאם לסעיף  ,נושים בין החברות שבפירוק לבין רוכשי הזכויות הנטענות ביחידות שבנכס

  17.החברות

הנטענות נציגות רוכשי הזכויות  ב"ככהצעת ההסדר גובשה בתיאום עם מי שבאותם מועדים שימש  .54

 מימון אביטן.  עו"ד -ביחידות 

עוה"ד  חר הגשת הצעת ההסדר הודיעו חלק מרוכשי הזכויות הנטענות ביחידות באמצעותלא ,עם זאת .55

. בעקבות להסדר שהוצע על ידי המנהל המיוחדכי הם מתנגדים , 28ואש ורייכרט במסגרת בקשה מס' 

 האחרוןהתפטר  ,עו"ד אביטןהנושים כפי שהוצגה על ידי  תאמו את עמדתהתנגדויות אלו אשר לא 

 . 7.8.2019ביום  על משיכת הבקשההודיע לא נותרה ברירה אחרת מאשר ל מנהל המיוחדול מתפקידו

פעל המנהל  ,להלן יב', וכפי שיפורט בפרק בחברותש הסדר נושים ובינוסף לגמעשה נכשל ניסיון בכך ל .56

  המיוחד להגשת בקשה למימוש הזכויות בנכס.  

התקשרות בהסכם שכירות ארוך וההליך שניהל המנהל המיוחד לבחירת חברת ניהול חלופית לנכס  .ז

 טווח

  בעלי הזכויות הנטענות ביחידות אסיפתקיום ו הנכס לניהול הצעות להציע הזמנהפרסום ה .1.ז

פנה המנהל  ,14.10.2018בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  עם ביטול הליכי ההבראה של החברות .57

 נכסחלופית לניהול מציאת חברת המיוחד לבית המשפט הנכבד בבקשה לפרסם הזמנה להציע הצעות ל

 . אשר הועסקה לצורך מילוי מגוון תפקידים בחברות באישורו של בית המשפט הנכבד KCR חברת חלף

)לאחר קבלת עמדתו התומכת של  18.11.2018בהתאם לאישור בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום  .58

הצעות לא מבוטל של מספר  המנהל המיוחדהכנ"ר(, פורסמה ההזמנה להציע הצעות והתקבלו אצל 

, עו"ד של רוכשי הזכויות הנטענות ביחידות , לרבות הצעה של ב"כ דאזבמתכונות שונות לניהול הנכס

 18.וכן הצעתה של סוואנדור שהייתה ההצעה היחידה לשכירת הנכס לטווח ארוך ,אביטן

לאחר מכן, ניהל המנהל המיוחד  .שהתקבלובחירת ההצעות התקיימה אסיפה לצורך  12.12.2018ביום  .59

: הצעתו של רו"ח אושרי בוחניק לניהול הנכס והצעתה של מו"מ עם שתי ההצעות המובילות בהצבעות

 לשכירת הנכס. סוואנדור

לאשר את הצעתה של סוואנדור כהצעה הזוכה לשכירת בית המשפט הנכבד  התבקש 27.12.2018ביום  .60

 19הנכס כמקשה אחת בהתאם להסכם שכירות שיובא לאישורו של בית המשפט הנכבד.

שמעון אייזנברג בע"מ,  –הנושה רילטי אקזקיוטיב  (1ו מספר התנגדויות: )גשובקשה זו, ה בעקבות .61

מהיחידות בנכס אשר  9 -התנגדות דחופה להתקשרות המנהל המיוחד עם סוואנדור ביחס להגישה 

בשל טענה להיעדר סמכות של רוכשי הזכויות הנטענות הגישה התנגדות ( נציגות 2; )משועבדות לה

 המנהל המיוחד להתקשר בהסכם ניהול בקשר עם היחידות שהרוכשים טוענים לזכויות בהן. 

יע רו"ח אושרי בוחניק הגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאשר את ההתקשרות עימו, חרף כמו כן, המצ .62

                                                           
 בתיק שבכותרת.  40ראי בקשה מס'  17
ההצעות הראשונות שהתקבלו אצל המנהל המיוחד דווחו לבית המשפט הנכבד במסגרת דו"ח עדכון ראשון בתיק שבכותרת  18

דיווח המנהל המיוחד לבית המשפט הנכבד אודות כלל ההצעות שהתקבלו  10.12.2018(. ביום 10)ראי בקשה מס'  2.12.2018מיום 
 (.11לפני קיום האסיפות וכן ערך ביניהן השוואה לשם הנוחות )ראי בקשה מס'  אצלו בסמוך

 בתיק שבכותרת. 14במסגרת בקשה מס'  27.12.2018ראי דו"ח עדכון ובקשה למתן הוראות שהוגשו ביום  19
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המלצת המנהל המיוחד לאישור ההתקשרות עם סוואנדור, תוך שהוא כופר בסמכות המנהל המיוחד 

 בית המשפט הנכבד. ו שלובסמכות

ם הנוספים שבוצעו אודות השיפורי 5.2.2019עדכן את בית המשפט הנכבד בדו"ח מיום  המנהל המיוחד .63

, וכן שב וחזר על בקשתו לאשר לאחר קיום מו"מ עימם בהצעותיהם המתחרות של סוואנדור ובוחניק

 המנהל המיוחדוכן את התקשרות  ,לטובת הצעתה המשופרת של סוואנדור המנהל המיוחדאת הצבעת 

 להשכרת הנכס בשלמותו לסוואנדור.

 20,התקיים דיון באולמו של בית המשפט הנכבד 11.3.2019וביום  ,המנהל המיוחדהכנ"ר תמך בבקשת  .64

במסגרתו ניתן אישור עקרוני להתקשרות עם סוואנדור לשכירת הנכס וכן הורה בית המשפט הנכבד 

 יום. 30למנהל המיוחד להגיש את ההסכמות המפורטות עימה במסגרת הסכם שכירות מפורט תוך 

 נציגי עםמלא לאחר מו"מ ממושך עם חברת סוואנדור אשר בוצע תוך שיתוף פעולה , 3.6.2019יום ב .65

חברת בהסכם השכירות עם  התקשרותאת אישר בית המשפט הנכבד רוכשי הזכויות הנטענות, 

  .סוואנדור

יית אילת, התיר בית בעיר םבעקבות מאמצי המנהל המיוחד מול הגורמים הרלוונטיי 24.9.2019יום ב .66

וזאת טרם הארכתו של ההיתר הזמני לשימוש חורג  ,סוואנדור לנכסד את כניסתה של המשפט הנכב

 בנכס. 

את העברת החזקה לסוואנדור בנכס, בין היתר נוכח עמדתו של אגף רישוי בית המשפט הנכבד אישר  .67

לאשר את בקשת ההארכה של , ממנה עלתה כוונתו 8.9.2019ופיקוח על הבנייה בעיריית אילת מיום 

 . ה' לעילראי פרק להרחבה בעניין זה  – הזמני )בכפוף לעמידה בתנאים(ההיתר 

 ותקופת השכירות החלה במועד זה.  לסוואנדור נמסרה החזקה בנכס 6.10.2019ביום  .68

 : לסוואנדורהפעולות שביצע המנהל המיוחד לצורך מסירת החזקה  להלן .69

פעל המנהל המיוחד לסיום העסקתם של כלל עובדי החברות אשר פעלו  ,עם מסירת החזקה בנכס 69.1

הגיע המנהל המיוחד לסיכום עם חברת סוואנדור לפיו היא תישא בעלויות עובדי  ,בנוסף .בנכס

קופת נחסכו ל ,. באופן זה2019 החברות אשר העסקתם נמשכה על ידה ביחס לחודש אוקטובר

 הוצאות כספיות בלתי מבוטלות.  הפירוק

סוואנדור,  על שמה שלהמנהל המיוחד פעל להסבת מלוא ההסכמים מול הספקים השונים  69.2

 ולהסבת הסכמי השכירות הקיימים בנכס לטובתה.

הונפקה פוליסת ביטוח חדשה לטובת סוואנדור והחברות,  ,בהתאם להוראות הסכם השכירות 69.3

 בעלות ביטוח המבנה בלבד.  והחברות יישאהוסכם כי כאשר מתוך עלות הביטוח הכוללת, 

משמעותית  קטיןהפשר לצמצם את פעילות החברות ויא סוואנדורחברת עם הסכם השכירות  ,כאמור .70

 .שלהן את הוצאות התפעול השוטפות

 

 

 

                                                           
לאישור  הדיון נקבע מלכתחילה בבקשה למתן צו פירוק קבוע לחברת הנכס, ובמסגרתו נדונה גם בקשת המנהל המיוחד 20

 ההתקשרות עם סוואנדור לשכירת הנכס. 
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  מצבת הנשייה הנטענת כנגד החברות .ח

 להלן:תביעות חוב כנגד החברות, כמפורט  למנהל המיוחד לאורך ההליךבמסגרת ההליכים דנן, הוגשו  .71

 :שהוגשו נגד חברת הנכסהחוב תביעות 

 סה"כ דין קדימה דין רגיל 
 ₪21 39,937,090 - ₪ 39,937,090 רוכשים
 22 ₪ 6,466,062.98 ₪ 5,096,795 ₪ 1,369,267.98 מוסדיים
 ₪ 132,347 ₪ 132,347 - עובדים

 ₪ 2,442,353.05 -  ₪ 2,442,353.05 נושים שונים
 ₪ 03853,977,48. ₪ 5,229,142 ₪ 711.03,748,43 סה"כ

שמעון  –רילטי אקזקיוטיב  – ת( מובטחנתכמו כן, הוגשה כנגד חברת הנכס תביעת חוב על ידי נושה )נטע .72

 להרחבה בעניין זה ראי פרק י' להלן.  –  ₪ 2,750,035בסך של  ,אייזנברג בע"מ

 :ניהולשהוגשו נגד חברת ההחוב תביעות 

 סה"כ דין קדימה דין רגיל 
 ₪ 8,133,235 - ₪ 8,133,235 רוכשים
 ₪ 2,701,234.39 ₪ 1,340,530 ₪ 1,360,704.39 מוסדיים
 ₪ 123,388 ₪ 123,388 - עובדים

  ₪ 1,200,919.31 -  ₪ 1,200,919.31 נושים שונים
 ₪ 12,158,777.39 ₪ 1,463,918.69 ₪ 10,694,858.7 סה"כ

קופות ועם מתן צו הפירוק כנגד החברות, פעל המנהל המיוחד להכרעה בתביעות החוב של עובדי החברות  .73

בשל מצב קופת הפירוק וכן לאור הסוגייה המשפטית הכרוכה בתביעות החוב שהגישו רוכשי הגמל. 

שאלת טיב עוסקת בין היתר ב, אשר 44בקשה מס' בעניין הזכויות הנטענות ביחידות )ראי פרק יב' להלן 

 הזכויות של הרוכשים(, תביעות החוב טרם נבדקו על ידי המנהל המיוחד. 

נוי  הגב' –חברת הנכס  , נדרש המנהל המיוחד להכרעה משפטית סבוכה בתביעת החוב של עובדתכמו כן .74

 . על פי הנטען,דורון מיכליןמר  -בחברה לשעבר עוזרת האישית של בעל השליטה אשר שימשה כדואק 

של חוב ה תביעתריון מבלי ששולמו לה פיצויים ותנאים סוציאליים שונים. יפוטרה בהיותה בה העובדת

ה הנ"ל לבית הדין לעבודה בתל אביב כנגד עמוס ודורון ששהגי משפטית תביעההתבססה על , זועובדת 

 כלין וכנגד חברת הניהול.ימ

 אתלביטוח לאומי  למוסדהמנהל המיוחד  העביר 9.2.2020-ו 10.9.2019,29.12.2019, 13.8.2019 מיםבי .75

  .הגמל וקופות החברות עובדי שלהחוב  תביעותכל ב יוהכרעות

  לבירור נסיבות קריסת החברות חקירות ביצוע .ט

וכן של גורמים  ,בקריסת החברות במסגרת תפקידו ביצע המנהל המיוחד חקירות של המעורבים .76

התבררה תמונה עגומה של המנהל המיוחד מחקירותיו . הקריסה כאמורשעשויים לשפוך אור על נסיבות 

להרחבה בעניין זה, ראי, בין היתר, את תשובת המנהל המיוחד  –ביותר ביחס לעסקאות שבוצעו בנכס 

מכירת הנכס, עליה נרחיב בפרק יב'  בעניין בתיק דנן 44לבקשת משרד עוה"ד פירון לצירופו לבקשה מס' 

                                                           
109-; לעניין זה, ראי בקשות מס' ₪ 2,776,514הסכום הנ"ל הינו בניכוי תביעות חוב שבוטלו על ידי חלק מהרוכשים בסך של  21

ב נגד חברת ; עוד יצוין, כי אחת מהרוכשים הגישה לבית המשפט הנכבד הודעה על ביטול תביעת החו27689-02-17בתיק פר"ק  118
 הנכס, על אף שלא הוגשה על ידה כלל תביעת חוב נגד חברת הנכס כי אם נגד חברת הניהול בלבד.

 7.8.2019; בעניין זה, ראי החלטת בית המשפט הנכבד מיום ₪ 61,926בניכוי תביעת החוב שהוכרעה ושולמה למס רכישה בסך  22
מתוך תביעת  ₪ 25,987חד לשלם את קרן חוב מס הרכישה בסך של בתיק שבכותרת, במסגרתה אושר למנהל המיו 43בבקשה מס' 

 החוב שהוגשה על ידי רשות המיסים, לצורך קבלת אישור במסגרת פעולות המנהל המיוחד לרישום זכויות החברה בנכס.
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 להלן.

ה"ה עמוס מיכלין  -היו בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברות  המנהל המיוחדשנחקרו על ידי הראשונים  .77

, ראי דו"ח ביניים שהוגש על ידי בעניין זה להרחבה – 2018ודורון מיכלין שנחקרו במהלך חודש ינואר 

 23.ביחס לחקירת בעלי השליטה בחברות 15.2.2018המנהל המיוחד ביום 

החברות נוהלו  עלה באופן חד משמעי כי ,ידי המנהל המיוחדשאותרו על מסמכים מו הנ"לחקירתם של מ .78

הפרדה מלאכותית בין שתי החברות והצגת מצגים מדומים כי מדובר בחברות נפרדות , רוב נכסיםיעתוך 

בהסכם שלמעשה אינו אומר דבר, באופן שנועד להרחיק את בעלי השליטה מאחריותם  ןהמתנהלות ביניה

 לקריסת החברות יחדיו.

א לסברתו זו של המנהל המיוחד בדבר עירוב הנכסים בין החברות ובין כל אחת מהן לבין דורון גושפנק .79

 25.12.2018.24מיכלין באופן אישי, ניתן למצוא בחוות הדעת המשלימה של רו"ח ועו"ד איתן עבדו מיום 

 שהבעקבות פעולות החקירה המאומצות של המנהל המיוחד, הוגשה לבית המשפט הנכבד בקבין היתר  .80

, שמעון אייזנברג בע"מ –רילטי אקזקיוטיב לביטול שעבודים שנרשמו לטובת הנושה להשבת כספים ו

 עליה נרחיב בפרק י' להלן.

 ו. יתוזמן הקרוב דו"ח אודות ממצאי חקירמהלך הלבית המשפט הנכבד בלהגיש המנהל המיוחד בכוונת  .81

שמעון אייזנברג  –אקזקיוטיב הנושה המובטחת )הנטענת( רילטי הליכים המתנהלים מול  .י

   בע"מ

 חוב הכרעת על הנושה ערעור .1.י

תביעת חוב על סך  "(רילטי)להלן: " שמעון אייזנברג בע"מ –אקזקיוטיב הגישה רילטי  26.7.2017ביום  .82

שעבודים במרשם  9, במסגרתה צוין כי לטובת הנושה רשומים כנגד חברת הנכס ₪ 2,750,035של 

 .יחידות בנכס 9החברות על 

לאור  בקשות אשר נדחו בזו אחר זו –לאחר שהגישה מספר בקשות להמשיך בהליכי מימוש היחידות  .83

הורה בית המשפט הנכבד למנהל המיוחד בהחלטתו מיום  25,הניסיונות לגבש הסדר נושים לחברות

, 10.4.2018בית המשפט אף הבהיר בהחלטתו מיום  26.לבדוק את החוב הנטען על ידי רילטי 14.3.2018

בקשתה של רילטי, כי המנהל המיוחד אינו מוגבל בסמכותו לבדוק אך את יתרת החוב כלפי הנושה ל

 אלא אף את תוקף הבטוחות וחוקיותן. 

לרילטי וביקש כי יומצאו לו מסמכים נוספים, על מנת המנהל המיוחד פנה לשם הכרעה בתביעת החוב  .84

, לאחר בדיקה מקיפה ומדוקדקת 15.4.2018ביום . החוב ולהכריע בה כדבעיתביעת שיוכל לבדוק את 

 בתביעת החוב. המנהל המיוחדכמפורט להלן, הכריע 

נשענת על שלוש סוגיות אשר  27,על הכרעת החוב הנ"ל הוגשה הודעת ערעור מטעם רילטי 25.7.2018ביום  .85

( ריבית על הקרן 4( שווי היחידות; )3( סוגיית המע"מ; )2( גובה החוב המאושר; )1: )שבמחלוקת

 המאושרת.

תשובה הוגשה  10.12.2018ובת המנהל המיוחד להודעת הערעור, וביום שהוגשה ת 19.11.2018ביום  .86

                                                           
 . 17-06-44247במסגרת תיק פר"ק  62ראי בקשה מס'  23
 בתיק שבכותרת. 11ראי בקשה מס'  24
, והחלטות בית המשפט הנכבד 14.3.2018מיום  72ובקשה מס'  5.2.2018מיום  64, בקשה מס' 12.7.2017מיום  35ראי בקשה מס'  25

 )במסגרת תיק ההקפאה(. בקשות אלהב ושניתנ
 בתיק ההקפאה.  72בתיק שבכותרת ובקשה מס'  1ראי בקשה מס'  26
 .18-07-56946תיק עש"א  27
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הצדדים, הכנ"ר ואף , 11.12.2018משלימה מטעם רילטי. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 . ביחס לסוגיית המע"מ בלבדרשות המיסים )אגף המע"מ( הגישו מספר כתבי טענות 

ומבלי שהדבר יחשב כהודאה ו/או הסכמה כלשהי לטענות מי  לת העמדות כאמור לעיללאחר קב .87

החלו המנהל המיוחד וב"כ המערערת לדון ביניהם על מנת לנסות ולפתור את סוגית המע"מ , מהצדדים

, 11.2.2020מיום בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד בהסכמה, ובכך להביא לסיום הליך הערעור. 

 .20.2.2020עד ליום עדכון בעניין זה מסור צפוי ל המנהל המיוחד

נגד שמעון אייזנברג ורילטי אקזקיוטיב שמעון  שהוגשהוהשבת כספים  שעבודים לביטול בקשה .2.י

 אייזנברג בע"מ

להתיר לה להמשיך  –בקשה רביעית במספר מתחילת ההליכים דנן  –הגישה רילטי  13.11.2018ביום  .88

 19.12.2018במסגרת תשובת המנהל המיוחד מיום  28בהליכי מימוש הבטוחות הרשומות לטובתה.

המנהל  מצהלבקשה הנ"ל, התבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה, בין היתר, עד לאחר שי

רילטי  המיוחד את חקירותיו בדבר נסיבות קריסת החברות ובירור אחריותה האפשרית ומעורבותה של

 בכך.

, הגיש 23.1.2019מיום ו 24.12.2018, מיום 20.12.2018בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום  .89

דו"ח חסוי ביחס למעורבותה של רילטי בקריסת החברות, וזאת לאחר  6.2.2019המנהל המיוחד ביום 

גורמים נוספים, לגבי רילטי והן לגבי הן  המנהל המיוחדפעולות חקירה מאומצות ואינטנסיביות שביצע 

 29נוכח סד הזמנים שהקציב בית המשפט הנכבד.

, הגיש המנהל המיוחד ביום 4.3.2019ומיום  13.2.2019בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום  .90

 30.ולהשבת כספים לבית המשפט הנכבד בקשה לביטול השעבודים הרשומים לטובת רילטי 7.3.2019

כי בית המשפט הנכבד אינו האכסניה  בטענה מנהל המיוחד על הסףרילטי הגישה בקשה לסילוק בקשת ה .91

המתאימה לדון בבקשה מסוג זה, וכן ביקשה הנושה כי המועד להגשת תגובתה לבקשת המנהל המיוחד 

 .יוארך עד להכרעה בבקשת הסילוק

הכנ"ר לאחר שהוגשה תגובת )התנגדות( המנהל המיוחד וכן תשובת הנושה, וכן לאחר שהוגשה תגובת  .92

במסגרתה הומלץ לבית המשפט הנכבד לדחות את בקשת הסילוק, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד 

, לפיה בקשת הסילוק לא תוכרע בשלב זה וכי בקשה זו תידון בפתח הדיון בבקשה 8.7.2019ביום 

 העיקרית.

הוגשה תגובת  7.11.2019, ביום ה העיקריתהגישה רילטי את תשובתה לבקש 15.9.2019ביום בהתאם,  .93

החלטת  10.12.2019בעקבות הצעתו ניתנה ביום ו הוגשה תגובת הכנ"ר 10.12.2019ביום  .המנהל המיוחד

הוצע לצדדים להיפגש בנוכחות ב"כ הכנ"ר על מנת לגבש הסכמות, ככל שניתן, לפיה , בית המשפט הנכבד

ב ולעדכן את בית המשפט אשר ייתרו את הצורך במתן הכרעה שיפוטית. עוד נקבע, כי על הכנ"ר לשו

 .26.1.2020עד ליום הנכבד בעניין זה 

סיון לגבש י, דין ודברים בנהכנ"רלבין ב"כ רילטי, בסיוע ב"כ  המנהל המיוחדבימים אלו מתקיים בין  .94

לעיל( ובנושא תוקף השעבודים.  (1י)פרק  י, )ראובפרט בסוגיית המע"מ הסכמות בערעור על תביעת החוב

הסכמות או יוצע להעביר המחלוקות לגישור, הדבר יהיה כפוף כמובן לאישור בית  נהגובשתככל ש

                                                           
 כותרת. בתיק שב 9ראי בקשה מס'  28
 בתיק שבכותרת.  19ראי בקשה מס'  29
  בתיק שבכותרת. 23ראי בקשה מס'  30
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 .הנכבד המשפט

 פעולות המנהל המיוחד להשלמת רישום הנכס ע"ש חברת הנכס .יא

עד השקעות בע"מ, בהסכם לרכישת חלק -התקשרה חברת הנכס עם חברת ש.גיל 30.12.2015ביום  .95

 בעיר אילת. 1ברחוב הספן  1חלקה  40051א מוסדר בגוש ל 10-ו 9מהמקרקעין הידועים כמגרשים 

 .חברת הנכסעד למועד מתן צו הקפאת ההליכים לחברת הנכס, לא הושלמו הליכי רישום הזכויות על שם  .96

הוגשה על ידו לבית המשפט  5.8.2019המנהל המיוחד פועל מזה זמן מה לרישום הזכויות בנכס. כך, ביום  .97

על  אושרה הבקשה 7.8.2019וביום  31לתשלום יתרת מס הרכישה, –הנכבד בקשה דחופה למתן הוראות 

 . בית המשפט הנכבדידי 

בקשה, המנהל המיוחד הצליח להפחית את קנסות הפיגורים והריביות בסך של מסגרת הכפי שפורט ב

, בגין חובה של חברת ₪ 61,926רשות המיסים בסך של מתוך תביעת החוב שהוגשה על ידי  ₪ 35,939

עד השקעות בע"מ. -ת המיסים עבור מס רכישה ביחס לעסקת רכישת הנכס מידי חברת ש.גילהנכס לרשו

 התקבלו אישורי המס הדרושים לצורך העברת הזכויות בנכס.  ,בעקבות זאת

 .להנפקת אישור עירייה חדש המתיר את העברת הזכיות בנכסכן, פעל המנהל המיוחד  כמו .98

הגיש המנהל המיוחד בקשה למתן הוראות לצורך השלמת רישום זכויות חברת הנכס  10.11.2019ביום  .99

על ת הנכס בשם חברבנכס, במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד להסמיך את המנהל המיוחד לחתום 

   32.מלוא המסמכים הנדרשים לצורך רישום הזכויות בממכר על שם חברת הנכס

 הנדרשיםבית המשפט הנכבד למבוקש והמנהל המיוחד הגיש את מסמכי הרישום נעתר  25.11.2019ביום  .100

 לידי רמ"י. 

את הטיפול כי לצורך טיפול בבקשה להעברת הזכויות "יש להסיר , הודיעה רמ"י 13.1.2020ביום  .101

פעל המנהל המיוחד מול המחלקה  ,בהתאם ."המשפטי הקיים בתיק מול המחלקה המשפטית של הרשות

 הסרת המניעה. ךברמ"י בעניין זה, הן לצורך בירור הנושא והן לצורהמשפטית 

 44רת בקשה מס' גלאחר דין ודברים עם נציגי רמ"י, הוסכם כי לא יהיה בהליך המשפטי המתנהל במס .102

 3.2.2020ב את הטיפול בהעברת הזכויות על שם חברת הנכס, ובתוך כך ביום כבתיק שבכותרת כדי לע

 שום הנדרשים לידי רמ"י.הוגשו בשנית מסמכי הרי

  44בקשה מס'  – , לרבות בדרך של פירוק שיתוףבקשת המנהל המיוחד למכירת הנכס .יב

בדרך  33,למימוש זכויות חברת הנכס בנכס –בקשה למתן הוראות הגיש המנהל המיוחד  7.8.2019ביום  .103

 . על דרך של מכירהפירוק שיתוף בדרך של או  בנכס ת החברהושל מכירת מלוא זכוי

המנהל ו ,שאלת טיב הזכויות של הרוכשים ביחידות הנכסאת בקשה זו העלתה )לא בפעם הראשונה(  .104

 משפטים ופרקטיים.  -מהותיים ביותר  על כשליםבעניין זה המיוחד הצביע 

בשלב זה לא ניתן לרשום את הזכויות בנכס על שם ציין המנהל המיוחד, כי על פי בדיקותיו למשל  כך .105

ולכל היותר לרוכשי הזכויות התחייבות רוכשי הזכויות ביחידות, שכן עסקינן במקרקעין בלתי מוסדרים 

לחוק המקרקעין,  13הוראות סעיף  בין היתר לאור ,זאת - חוזית לביצוע עסקה אשר לא ניתנת למימוש

 250תב"ע הוראות ן וישראל בדבר העברת זכויות במקרקעיהנחיות רשות מקרקעי , 1969-התשכ"ט

                                                           
 בתיק שבכותרת. 43ראי בקשה מס'  31
 בתיק שבכותרת.  51ראי בקשה מס'  32
 בתיק שבכותרת. 44ראי בקשה מס'  33
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 .החלה על הנכס

 להעמיד יהיה ראויהדבר הנכון והלצורך מקסום התמורה  , כיהמיוחד סבור, כפי שצוין בבקשתו המנהל .106

סבור עם הרוכשים ביחס לטיב זכויותיהם. מכל מקום,  , על אף המחלוקתאת הנכס למכירה בשלמותו

יש להורות כי מימוש , הרי שיקבע שחברת הנכס אינה בעלת מלוא הזכויות בנכסלו המנהל המיוחד כי אף 

הזכויות בנכס יתבצע על דרך של פירוק שיתוף, במכירת מלוא הזכויות על ידי המנהל המיוחד למרבה 

 בין הבעלים לפי חלקיהם. במחיר וחלוקת התמורות 

בשאלת ה יש תחילה להכריע בבקש לצורך הכרעהבית המשפט הנכבד כי  , קבע21.8.2019בהחלטתו מיום  .107

 .22.9.2019ביחידות ולפיכך הורה על הגשת עמדתם עד ליום  זכויותיהם של הרוכשים

הגישה הרוכשת, עוה"ד אפרת ואש, את עמדתה לבקשה אשר מייצגת את עמדתם של  22.9.2019ביום  .108

מקרקעי ישראל את עמדתה לבקשה וכן ביקשה כי תצורף  הגישה רשות 26.9.2019; ביום חלק מהרוכשים

ביום . הגיש משרד פירון בקשה לצרפו לתיק ולהגשת עמדתו בבקשה 2.10.2019כצד לבקשה; ביום 

הגיש המנהל המיוחד את  30.12.2019ביום הגיש המנהל המיוחד את תגובתו לעמדת ואש, ו 27.10.2019

 .תשובתו לבקשת פירון

ימים לצורך קבלת עמדות  30יר בית המשפט הנכבד במסגרת החלטתו, פרק זמן בן הת 26.1.2020ביום  .109

 .44בכתב של נושי החברות לבקשה מס' 

 והחזר הוצאות שכר טרחת המנהל המיוחד .יג

שכר טרחת המנהל המיוחד הן בתפקידו בית המשפט הנכבד לאשר את במסגרת בקשה זו, יתבקש  .110

של מבלי לבצע הפרדה ביניהן וזאת נוכח אופי פעילותן  ,הנכס בחברתבחברת הניהול והן בתפקידו 

 . אשר שלובה זו בזוהחברות 

תפקידה של חברת הניהול טרם פירוקה התמצה בעיקר כאשר כידוע, הנכס הינו בבעלות חברת הנכס,  .111

 חדלותנקלעה להליכי  ניהולמשעה שחברת ה ,על כן .בהשכרת יחידות הנכס ותשלום דמי שכירות בגין כך

פירעון, הרי שלא הייתה כל תכלית להמשך "הפעלתה" והמנהל המיוחד הפעיל את הנכס כמקשה אחת, 

 הניבה תקבולים לקופת הפירוק. לבדה באופן זה למעשה, חברת הנכס  באישורו של בית המשפט הנכבד.

רו"ח ועו"ד בחוות הדעת המשלימה שניתנה על ידי  כי ,יצוין לעניין העירוב בין פעילות החברות כמו כן .112

הונחו בפני בית המשפט הנכבד ראיות בדבר עירוב נכסים בין החברות בתחומי הפעילות  34איתן עבדו,

וכן הונחו ראיות בדבר עירוב , ןביניהן ובמקום פעילות כספיםשלהן, בעובדים משותפים שלהן, בהעברות 

 מר דורון מיכלין. –נכסים בין כל אחת מהחברות לבין בעל השליטה 

אלה, נראה כי הדבר המתבקש הוא כי שכר טרחתו של המנהל המיוחד ייגבה משתי החברות  בנסיבות .113

 יחדיו.

 בהתאםה נוסף לפסיקת שכר טרח לעתורהמנהל המיוחד כי אין בבקשה זו בכדי לגרוע מזכותו של  ,יובהר .114

בקשה למימוש )ה 44644-10-18בתיק  44בית המשפט הנכבד לבקשה מס'  רוייעתככל לדין, ובכל מקרה 

בקשה לפסיקת שכר טרחתו בהתאם לקבוע בשומר המנהל המיוחד על זכותו לעתור  ,הזכויות בנכס(

 בתקנות השכר.

לתקנות  13יודגש, כי בשלב זה המנהל המיוחד אינו עותר לתוספת מאמץ מיוחד בהתאם לתקנה כן  כמו .115

                                                           
בתיק  11במסגרת בקשה מס'  25.12.2018חוות הדעת המשלימה הוגשה לבית המשפט הנכבד באמצעות המנהל המיוחד ביום  34

המנהל המיוחד, באמצעות חוות הדעת הראשונית מטעם רו"ח ועו"ד עבדו , הוגשה 11.12.2018ביום  שבכותרת. קודם לכן
 במסגרתה נבדקה תביעת החוב של חברת הניהול כלפי חברת הנכס. 
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השכר, על אף שכל הקריטריונים לאישור תוספת זו בהתאם לפסיקה מתקיימים במקרה דנן. המנהל 

 מאמץ מיוחד עם סיומם של ההליכים דנא. תוספת על זכותו לעתור בבקשה לאפוא המיוחד שומר 

 200 -בסה"כ למעלה מבמסגרתו הוגשו עד עתה מדובר בתיק מורכב אשר  ,כפי שהובהר בפתח בקשה זו .116

הפירוק של חברת הניהול, תיק הקפאת ההליכים של חברת הנכס ותיק הפירוק של חברת  בתיק) בקשות

 שעות עבודה )!(.  4,000 -והושקעו על ידי הח"מ וצוות משרדו למעלה מ, הנכס(

השיג הצליח להמנהל המיוחד , ניהולוהקשיים הרבים אשר עלו במהלך ו חרף מורכבותו של התיק .117

להפעיל את נכס החברה כעסק חי ורווחי המנהל המיוחד  עלה בידיטלים, בין היתר ובלתי מב הישגים

בשל היעדר אישורים מתאימים ו ,פעילות החברות הייתה גירעונית המנהל המיוחד, )על אף שבעת מינוי

 טווחבהסכם שכירות ארוך  להתקשר, וכן הצליח המנהל המיוחד (הנכס היה על סף סגירהומסוכנותו 

, הסכם אשר צפוי להבטיח את הכנסותיו של הנכס לשנים הבאות ואף לייצר ערך כספי ממשי ביחס לנכס

 .העתידית ולנכס לצורך מכירת

 משקיףבגין פעילות כשכר טרחה  .1.יג

, שימש הח"מ בו מונה הח"מ כמפרק זמני לחברת הניהול 14.5.2017ועד ליום  16.2.2017מיום  החל .118

 כמשקיף בחברת הניהול.

( )להלן: 10.7.2016)פורסם בנבו,  ( בע"מ1961גיסין נ' בי. ג'י. איי השקעות ) 50735-10-15 פר"ק במסגרת .119

שכרו של בעל תפקיד כי , השופט חגי ברנר( הנשיא סגןכבוד )בית המשפט הנכבד , קבע "(BGI ןיעני"

עבודה  שעותשמונה באורח זמני לצורך פיקוח על פעולות החברה וקידום עניינם של הנושים, ישולם לפי 

 ולא לפי מסלולי תקנות השכר )ניהול, מימוש או חלוקה(.

הרב וזאת בין היתר נוכח ניסיונו  ₪ 1,000בסך ראוי  שכר שעתיח"מ( ה) לבעל התפקיד נפסק BGIבעניין  .120

 שלו: מקצועי הוהמוניטין 

של המבקש  נסיונו הרבלענין גובה השכר השעתי, יש להביא בחשבון מחד את " 

, ומאידך את העובדה שחלק ניכר משעות העבודה אינן של המקצועי שלווהמוניטין 

דומה כי התעריף הממוצע הראוי המבקש כי אם של צוות משרדו. בנסיבות אלה, 

. על כן, בשים לב לשעת עבודה ₪ 1,000והסביר בנסיבות הענין, צריך לעמוד על סך של 

מוד שכרו של המבקש על שעות עבודה, יע 213.5לכך שהמבקש וצוות משרדו השקיעו 

 ..."₪ 214,000סך של 

. בהתאם לאמור שעות עבודה 206על ידי המנהל המיוחד וצוות משרדו  הושקעופעולותיו כמשקיף  בגין .121

 BGIבעניין  , השופט חגי ברנרהנשיא סגןכבוד על פי פסיקתו של בית משפט נכבד זה ) ועל אף שלכאורה

לתעריף לשעה, יעתור המנהל המיוחד בבקשה זו  ₪ 1000זכאי המנהל המיוחד לתשלום בסך של  לעיל(

 .ןמע"מ כדי בצירוף ₪ 154,500מבוקש סך של ובסה"כ , בצירוף מע"מ ₪ 750בסך של  שעתי מופחת

 שכר טרחה ניהול .2.יג

 שכר טרחת את לאשר הנכבד המשפט בית יתבקש, בשלוש השנים האחרונות הנכס של השוטף ניהולו בגין .122

 .שכרה לתקנות 7המנהל המיוחד בהתאם לתקנה 

מיום  החלשהתקבלו בתקופה השוטפים תקבולי ההכנסה  "ב,המצ תשלומים-"ח תקבוליםלדובהתאם  .123

לשתי בעל תפקיד הנאמן לגיבוש הסדר נושים ככמפרק זמני לחברת הניהול ו מינויו)מועד  14.5.2017

 זכאי המנהל המיוחד ,לכך בהתאם. ₪ 9,983,505על סך של  עומדים, 31.12.2019ליום החברות( ועד 

 .בתוספת מע"מ כדין ₪ 462,450שכ"ט בגובה של ל
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 מטעם חברת  רו"ח על ידימאושר  תשלומים-תקבולים העתק דו"חKCR1 נספח, מצ"ב כ. 

  2 נספחכ מצ"ב שכר,הלתקנות  7תחשיב שכר טרחת המנהל המיוחד בהתאם לתקנה. 

 מימוש שכר טרחה  .3.יג

 שהיהציוד חדר הכושר  הגיש המנהל המיוחד לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור מכירת 12.8.2019ביום  .124

נעתר בית המשפט הנכבד  5.9.2019ביום  35סוואנדור. –שוכרת של ה לבקשתהבנכס, לטובת פינויו 

 ₪ 25,000פעל למכירת הציוד לחברת מרכז הקניות עטרות בתמורה לסך של  והמנהל המיוחדלמבוקש 

 בתוספת מע"מ.

 8בגין מכר זה, מבוקש מבית המשפט הנכבד לאשר את שכר טרחת המנהל המיוחד בהתאם לתקנה  .125

 בתוספת מע"מ כחוק. )בהתאם למדרגת השכר הראשונה בתקנה הנ"ל(  ₪ 5,000, בסך של לתקנות השכר

 בקשה לתשלום מקדמה על חשבון שכר טרחת המנהל המיוחד  .4.יג

לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את שכר טרחת המנהל  125 -ו 123, 121כמפורט בסעיפים  .126

 "(.הכולל הטרחה שכרבתוספת מע"מ כחוק )להלן: " ₪ 609,962המיוחד בסך כולל של 

 1,195,632.5כולל של  סךבהפירוק  קופתב דנן הבקשה הגשת למועד נכוןואולם, נוכח הסכומים המצויים  .127

להותיר בקופת הפירוק סכומים מספיקים לצורך המשך התנהלותן השוטפת של וכן על מנת  36,₪

 , בשלב זה, שלהמיוחד במסגרת בקשה זו לתשלום המנהל יעתור -החברות במסגרת הליכי הפירוק 

 .המבוקשהכולל חשבון שכר הטרחה  עלבתוספת מע"מ, וזאת  ₪ 400,000בסך של  בלבד מקדמה

 החזר הוצאות  .5.יג

משרדו של המנהל המיוחד בשלוש  ישירות בהן נשא הוצאות החזרבית המשפט הנכבד מתבקש לאשר  .128

כולל  ₪ 27,178בסך של  –ממועד מינויו כמשקיף ועד למועד הגשת בקשה זו  החל, השנים האחרונות

 מע"מ כדין.

 סיכום .יד

תשלום המקדמה על כן את החזר הוצאותיו והאמור לעיל, יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את  לאור .129

 לעיל. (4) 'יגת פרק רכמפורט במסג ,שכר טרחת המנהל המיוחדחשבון 

ניתן  פעולות המנהל המיוחד ממועד מינויו ובמהלך שלוש השנים שחלפוהתמציתי דלעיל של  פירוטהמ .130

ובלתי  םכי מאמציו של המנהל המיוחד נשאו פרי והמנהל המיוחד השיג הישגים משמעותיי ,להיווכח

 ואף צפויים להטיב עימם בעתיד. טיבו עם נושי החברותהבמסגרת תפקידו אשר ללא ספק מבוטלים 

אשר כתוצאה מכך , אינטנסיבייםרבים וכי הושקעו על ידי המנהל המיוחד וצוות משרדו מאמצים  ,ברי .131

עתיד את אשר יאפשר ב ערך ממשי לנכס באופן שמעניק הפכה לרווחית תוהפעלונכס ב ה הפעילותיוצב

  .החברות ו בתמורה מקסימאלית לטובת כלל נושיימושמ

 

 

 

 , תל אביב. 2020, בפברואר 17היום 

                                                           
 בתיק שבכותרת.  46ראי בקשה מס'  35
 הן בחשבון הפירוק והן בחשבון הנאמנות שנפתח לצורך הפקדת תקבולי השכירות מסוואנדור.  36

________________ 
 גיא גיסין, עו"ד

 המנהל המיוחד לחברות
 גיסין ושות', עורכי דין



 

 דין-ם לכתב ביתוכן עניינים לנספחי

 שם הנספח מספור

 KCRמטעם חברת  רו"ח על ידימאושר  תשלומים-תקבולים העתק דו"ח 1

 שכר הלתקנות  7תחשיב שכר טרחת המנהל המיוחד בהתאם לתקנה  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 1נספח 

-העתק דו"ח תקבולים
 תשלומים מאושר על ידי רו"ח

 KCRמטעם חברת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/02/2020 KCR - קמינסקי שיקום תאגידי

כ"סהתקבולים

         9,983,505תקבולים בגין תקופת הכינוס

         9,983,505כ תקבולים שוטפים"סה

              25,000תקבול בגין מכירת נכס

               25,000תקבולי מימוש 

        10,008,505כ תקבולים"סה

תשלומים

מוסדות

           (210,748)ה"מ+ל"ב

           (210,748)כ מוסדות"סה

תשלומים לספקים

           (257,516)אחזקה

             (81,252)אחזקת מחשב

           (104,586)ארוחות עובדים

           (787,948)ארנונה

           (155,869)ביטוח

           (107,000)בריכה

             (53,868)בערכי נטו-הלוואה בדין קדימה

        (1,897,057)חשמל

             (23,363)טיסות ונסיעות

             (38,158)טקסטיל

           (371,568)מים

             (25,987)מיסים

           (205,381)מכבסה

             (32,760)מקצועיות

             (85,491)משפטיות

        (1,658,000)ניהול בקרה כלכלית ותפעול

        (2,344,640)עלות מעביד

             (20,086)עמלות בנק

           (273,360)עמלות סוכנים

             (20,049)פרסום ושיווק

             (52,428)שירותי הצלה

               (3,622)שליחויות

             (45,809)תחזוקת תשתית

           (178,083)תקשורת טלפון ואינטרנט

               (5,349)תשלומים לספקים אחרים

             (89,814)(פ"חד)תשתית 

        (8,919,044)כ תשלומים לספקים"סה

        (9,129,792)כ תשלומים"סה

               53,868בערכי נטו-הלוואה בדין קדימה

             932,581כ עודף תקבולים על תשלומים"סה




(31/12/2019-1/5/2017)דוח
תקבולים
ותשלומים

1 מתוך 1עמוד 
אין להעתיק או להפיץ ללא רשות מפורשת- מידע חסוי 

Confidential information - do not copy or distribute



 

 2נספח 

תחשיב שכר טרחת המנהל 
 7המיוחד בהתאם לתקנה 

 שכרהלתקנות 
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כ תקבולי הכנסה בתקופת "סה
          9,983,505             571,846             821,695             752,456             941,023             942,333         1,274,507            952,806            975,152            843,055         1,377,327            531,305הפעלה

11רבעון 10רבעון 9רבעון 8רבעון 7רבעון 6רבעון 5רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 

5-7/20178-10/201711-1/20182-4/20185-7/20188-10/201811-1/20192-4/20195-7/20198-10/201911-12/2019

531,3051,377,327843,055975,152952,8061,274,507942,333941,023752,456821,695571,846

כ"סה10רבעון 10רבעון 9רבעון 8רבעון 7רבעון 6רבעון 5רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון אחוז2019-תקבול

464,745                                        5%23,237.25               23,237.25               23,237.25               23,237.25               23,237.25               23,237.25               23,237.25                23,237.25                23,237.25                23,237.25                23,237.25                255,609.75              

962,685                                        4%2,662.41                 36,503.27               15,132.39               20,416.29               19,522.43               32,390.50               19,103.51                19,051.12                11,508.45                14,277.99                4,284.02                  194,852.39              

1,925,368                                     3%-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                           

2,888,052                                     2%-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                           

5,776,106                                     1%-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                           

19,253,685                                   0.50%-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                           

                           -                          -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -0.20%כל שקל נוסף

             450,462.14               27,521.27               37,515.24               34,745.70               42,288.37               42,340.76              55,627.75              42,759.68              43,653.54              38,369.64              59,740.52              25,899.66כ"סה

שכר ניהול - (א) 7תחשיב לפי סעיף 
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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר


