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  2.1.20230נחתם ביום: 

 בבית המשפט המחוזי 

 יפו -בתל אביב

18-10-44644פר"ק   
 בקשה מס'__ 

 בפני כב' השופטת איריס לושי-עבודי 

   

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

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

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

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

 המנהל המיוחד של החברות  –עו"ד גיא גיסין  ובעניין:

 נורית אהרוני ואח' ו/או  עידן דנינו ע"י ב"כ עוה"ד בעצמו ו/או 

 ממשרד עו"ד גיסין ושות'  

 69710אביב,  -תל 38Bמרח' הברזל  

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

 כונס הנכסים הרשמי  ובעניין:

 , תל אביב 2מרח' השלושה 

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

             

 עדכון מטעם המנהל המיוחד   דו"ח
האדום  הים  וחברת  )בפירוק(  בע"מ  השקעות  אילת  סוהו  לחברת  מיוחד  כמנהל  תפקידו  בתוקף  גיסין,  גיא  עו"ד 

)להלן  ני )בפירוק(  בע"מ  מלונות  "הול  המיוחדבהתאמה:  "המנהל  הנכס ",  וחברת  הניהול"  -"  וביחד: חברת   ,"

, סטטוס  על ידו  וצעושבלות  פעוהשלמת  מטעמו אודות  עדכון  מתכבד להגיש לבית המשפט הנכבד דו"ח  "(,  החברות"

   .תקבולים ותשלומים וטיפול בהגשת דוחות כספיים ,הליכים שונים התלויים ועומדים בפני ערכאות שונות

   :פרטי הדו"ח וואל

 רקע כללי מבוא ו .א

שהתקשרו    חלק מנושי החברההוגשה כנגד חברת הניהול בקשה למתן צו פירוק על ידי    13.2.2017ביום    ,כזכור .1

  10-ו  9אילת, במגרשים  באזור התעשייה ב  1ברחוב הספן  המצוי    בהסכמים לרכישת זכויות ביחידות של הנכס 

תיק פר"ק  )  נכסיהול ה , וכן התקשרו עם חברת הניהול בהסכמים לנ"(הנכס)"  1חלקה    40051  (לא מוסדר)בגוש  

27689-02-17)  . 

לגבי    ההשופט חגי ברנר( צו איסור דיספוזיצי כב'  , ניתן על ידי בית המשפט הנכבד )סגן הנשיא  13.2.2017ביום   .2

 כמשקיף לחברת הניהול.  עו"ד גיסין מונה  16.2.2017ביום ו ,נכסי חברת הנכס

גיסיןמונה  ,  14.5.2017ביום   .3 זמני    עו"ד  הניהולכמפרק  מיום    לחברת  הנכבד  המשפט  בית  בהחלטת  בהמשך, 

 , הפך צו הפירוק לקבוע ועו"ד גיסין מונה כמנהל מיוחד לחברת הניהול. 14.10.2018

הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו הקפאת הליכים לחברת הנכס ועל מינויו של עו"ד גיסין    , 20.6.2017ביום   .4

 הסדר נושים משותף לחברות. כבעל התפקיד הנאמן לגיבוש 
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צו פירוק קבוע כנגד חברת  ניתן  ,  11.3.2019יום  ב; וכמפרק זמני לחברת הנכס  עו"ד גיסין  מונה,  1.11.2018ביום   .5

 . לחברת הנכס כמנהל מיוחדמונה  עו"ד גיסיןהנכס ו 

נקבע כי העסקאות    (,44בבקשה מס'  נועה גרוסמן,  )כב' השופטת     7.1.2021בית המשפט הנכבד מיום    בהחלטת  .6

לפירוק  שבוצעו   הרוכשים  עובר  ידי  הנכס,על  ביחידות  קנייניות  לזכויות  וכי  א   הטוענים  להשלמה  ניתנות  ינן 

בז מחזיקים  והרוכשים  בלבד,  אובליגטוריות  המיוחד    השראובהתאם  כויות  המנהל  לובקשת  פעול  ל   להתיר 

 . "(בענין מימוש הנכסההחלטה ")להלן:  (75.64%ש זכויות חברת הנכס בנכס )ומימל

 הערעור בענין החלטת בית המשפט הנכבד בענין מימוש הנכס דכון בענין סטטוס הליכי ע .ב

בקשת רשות  לבית המשפט העליון על ידי קבוצת רוכשים הזכויות הנטענות ביחידיות,    ה, הוגש27.1.2021ביום   .7

)להלן:    623/21ע"א    -מימוש הנכס    ובקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה בענין ערעור על ההחלטה בענין מימוש הנכס  

 "(.    הרוכשיםערעור "

,  17.2.2021ביום  ו  הרוכשים,, הורה בית המשפט העליון לצדדים להגיש תשובות בכתב לערעור  27.1.2021ביום   .8

 .     ולבקשה לעיכוב ביצוע הרוכשיםלערעור המנהל המיוחד ת  ובותש  והוגש

הוגש7.3.2021ביום   .9 העליון  ,  המשפט  לבית  ערעור ה  רשות  בקשת  ושות',  מ.פירון  דין  עורכי  משרד  ידי  על    על 

     "(.ערעור פירון)להלן: " 1624/21  ע"א - הנכס  ההחלטה בענין מימוש

בזכות  11.4.2021ביום   .10 כי עסקינן בערעור  ביחס לסיווגים של שני הערעורים הנ"ל  בית המשפט העליון  , קבע 

 ערעור. ולא בבקשת רשות 

 , הורה בית המשפט העליון על עיכוב ביצוע ההחלטה בענין מימוש הנכס עד להכרעה בערעור. 6.5.2021ביום  .11

לערעור  13.6.2021ביום   .12 בכתב  תשובות  להגיש  לצדדים  העליון  המשפט  בית  הורה  לפירון  ,  הוראות  בהתאם 

 .     לערעור פירון  המנהל המיוחדשבת ות, הוגשה 7.10.2021ביום ו  הדין,

ליום  דיון   .13 נקבע  תוצאות  29.6.2022בערעורים  אודות  עדכון  הנכבד  המשפט  לבית  יגיש  המיוחד  המנהל   ,

 הערעורים. 

 עדכון בענין שכירות הנכס  .ג

ביום   .14 ניהול    23.5.2019כזכור,  סוואנדור  חברת  לבין  המיוחד  המנהל  בין  הנכבד(  המשפט  בית  )באישור  נחתם 

ובהמשך, נחתמו בין הצדדים שלוש תוספות להסכם השכירות )הראשונה  מלונות בע"מ הסכם לשכירות הנכס;  

הסכם  "  -" וסוואנדור"  )להלן בהתאמה:  ( 5.7.2020  -, והשלישית ביום  22.2.2020, השניה ביום  16.9.2019ביום  

 "(.התוספות להסכם" -" והשכירות

ל,  28.12.2021ביום   .15 דוא"ל(  )בהודעת  סוואנדור  ב"כ  המיוחדהודיעה  "נאלצתכי    מנהל  את    סוואנדור  להביא 

לסיום   השכירות  שלהסכם  המלונאית  הפעילות  סיום  וטענבישראל ...הלאור  הראשונה  לפי  כי    ה ",  התוספת 

  לסיום ההסכם  יום ממועד מתן הודעתה על רצונה   30בתוך  לעשות כן  לכאורה  רשאית היא  להסכם השכירות  

   .28.2.2022 יוםבכי בכוונת סוואנדור לפנות את המושכר ו, כאמור

 . 1 כנספח , מצ"במאת ב"כ סוואנדור כאמור 12.202128.מיום   הודעת הדוא"להעתק  •

לב"כ  ב"כ  שיגר  ,  29.12.2021ביום   .16 מנומק  תשובה  מכתב  המיוחד  לב"כ  סוואנדורהמנהל  הובהר  במסגרתו   ,

לסיים    ואת טענותיה בדבר הזכות )לכאורה(סוואנדור כי המנהל המיוחד דוחה מכל וכל את הודעת סוואנדור  

להוראות הסכם  כפי שטענה; וכי במצב דברים הקיים ובשים לב    יום   30בתוך  באופן חד צדדי  את השכירות  

ההודעה ולמועד  לסיום  , השכירות  ביותר  המוקדם  ביום  הש  המועד  הינו  כן  28.12.2022כירות  לפני  וכי  ולא   ,

 . במלואןזכויות המנהל המיוחד בענין זה נשמרות 

 . 2 כנספח , מצ"במהמנהל המיוחד לב"כ סוואנדור כאמור 12.202129.מיום  מכתב התשובה העתק  •
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דוא"ל(5.1.2022ביום   .17 )בהודעת  כי  ב"כ הל  ,, הודיעה ב"כ סוואנדור  מכתב התשובה של המנהל  מנהל המיוחד 

   , ולאחר קבלת התייחסותו למכתב המנהל המיוחד הם יעדכנו.סוואנדורהמיוחד הועבר לנציג 

 . 3 כנספח , מצ"בכאמור 2.1.2025מיום   סוואנדורהודעת ב"כ העתק  •

כלשהי .18 התייחסות  התקבלה  לא  אלו,  שורות  כתיבת  למועד  המיוחד  .  עד  עמדתו  המנהל  על  לעמוד  מתכוון 

 להפסיק באופן חד צדדי את השכירות בסוף חודש פברואר. (, ולהתנגד לכל נסיון 3כמפורט במכתבו )נספח 

 המנהל המיוחד ישוב ויעדכן את בית המשפט הנכבד כשתתקבל תשובה רשמית מסוואנדור בנושא זה.   .19

 עדכון בענין השלמת רישום זכויות על שם חברת הנכס .ד

שפורט במסגרת הודעת עדכון ותגובות שהוגשו לבית המשפט הנכבד על ידי המנהל המיוחד )לרבות בתגובה  כפי  .20

מס'   בקשה  במסגרת  המיוחד  המנהל  ידי  על  שהוגשה  להשלמ  (, 76האחרונה  פעל  המיוחד  רישום  המנהל  ת 

 הזכויות על שם חברת הנכס. 

לרבות שיחות   ,  שנדרשו ע"י רמ"י בענין זה  ולות ההשלמה פעהמנהל המיוחד להשלים את כל    לאחר שעלה בידי .21

ביום  המיוחד    הגיש המנהל  ופעולות מול העירייה, פגישות שהתקיימו בלשכת רישום המקרקעין וכיוצא בזה,

לרמ"י19.10.2021 הזכויות    ,  לרישום  מחודשת  הנכס,  בקשה  חברת  שם  המסמכים  הכוללת  על  מלוא  את 

 .  רישוםהשלמת להשנדרשו  והאישורים

הזכויות בנכס על שם , התקבל בידי המנהל המיוחד אישור מרשות מקרקעי ישראל על רישום  8.12.2021  ביום .22

 .הזכויות על שם חברת הנכס  חברת הנכס, ובכך  הושלמה פעולת רישום

 . 4 כנספח , מצ"בכאמורעל רישום הזכויות  8.12.2021העתק אישור רשות מקרקעי ישראל מיום  •

 עדכון בנושא הכנת דוחות כספיים  .ה

מיום  ת  להחלט בהתאם   .23 הנכבד  המשפט  מס'    12.1.2022בית  של  76)בבקשה  כספיים  דוחות  הגשת  בענין   ,)

בטיפול של    נושא זה מצוי בימים אלו ממשהחברות, מתכבד המנהל המיוחד לעדכן את בית המשפט הנכבד כי  

 .KCRהמנהל המיוחד וצוות 

רו"ח רני דקל )אשר כזכור שרותיו כבר נשכרו בעבר ע"י המנהל המיוחד בהגשת הדוחות של החברות לשנים   .24

ידי(,  2017-2018 על  להכ  התבקש  המיוחד  לשנים  ין  המנהל  כספיים  לחברות    2021-ו    2020,  2019דוחות 

 ואלו יוגשו על ידו לרשויות המס מיד עם השלמתם.  ,הרלבנטיות

הצעת מחיר של רו"ח רני דקל לטיפול בהכנת הדוחות והגשתם לרשויות המס  יצויין כי    למען הסדר הטוב בלבד  .25

 ש"ח + מע"מ.  8,000הינה בסך כולל של )כולל הכנה והגשה של בקשה לביטול קנסות(,  

 .5כנספח העתק הצעת מחיר של רו"ח רני דקל עבור הכנה והגשה של הדוחות כאמור, מצ"ב  •

המשפט   .26 לבית  עדכון  דוח  ויגיש  ישוב  המיוחד  לרשות  הנכבד  המנהל  הדוחות  והגשת  הכנה  שתושלם  לאחר 

 המסים.  

 רווח והפסד )לא מבוקר ולא סקור(  –עדכון כספי  .ו

סקור .27 ולא  מבוקר  )לא  והפסד  רווח  פירוט  ללהלן  החשבונות(,  הנהלת  ממערכת  שנשלף  כפי  שהחל  ,  תקופה 

 :2021צמבר בד 31ועד ליום  2017מחודש מאי 
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לבין    ש"ח(,  2,136,263)  בטבלה הנ"ל   המצטבר הנקובהרווח הנקי )לפני מס(  בין סך    כילמען הסדר הטוב,  יצוין   .28

ב  בפועל  הקיימות  הפירוקהיתרות  כ  ,(ש"ח  2,027,117)  קופת  של  פער  ש"ח  109  -ישנו  משיקים  ה  אלף  נובע 

 דחויים שטרם נפרעו. 

 סוף דבר .ז

להפעלה  הביאו תוך זמן קצר    ,KCR  צוות  שלוסיוע  בשיתוף מלא    המנהל המיוחד  הנה כי כן, הפעולות שביצע .29

 רווחית. יצרו הכנסה קבועה ובצורה סדורה, בטוחה ו  של הנכס

הרלוונטים  .30 הגורמים  מול  המיוחד  המנהל  של  פרי,    מאמציו  נשאו  כאמור  הם  אף  ישראל  מקרקעי  ברשות 

 ולאחרונה הושלם רישום הזכויות בנכס על שם חברת הנכס.

,  בעתיד במסגרת מכירתו  בעדושתתקבל  מקסום התמורה  ערך הוני לנכס ויביאו ל  ייצרוללא ספק  אלו  לות  פעו .31

 .  ימוש הנכס כאמורכמובן לתוצאות הליכי הערעור שהוגשו בענין אישור בית המשפט הנכבד למ בכפוף

נוסף .32 עדכון  דוח  יגיש  המיוחד  לתוצאות    המנהל  ובנוגע  המס,  לרשויות  הדוחות  בהגשת  לטיפול  בנוגע  בעתיד 

  הליכי הערעור כאמור לעיל.   

 
 
 

 

 

 

 מצטבר  1-12.2021  01-12.2020  11-12.2019 01-10.2019 2018 05-12.2017  
5/2017-12/2021 

הכנסות  
  4,979,418   1,195,676   751,584   218,751   761,893   1,429,480   622,034  משכירות 

הכנסות  
  6,307,735    0    0    0   1,988,808   2,458,706   1,860,221  מלונאיות

הכנסות  
  2,681,895   730,295   749,453   10,074   643,819   536,252   12,002  נוספות

  13,969,047   1,925,970   1,501,037   228,825   3,394,520   4,424,438   2,494,257  סה"כ הכנסות 

                
סה"כ הוצאות  

 ( 8,628,680) ( 851,973) ( 605,972) ( 210,433) ( 2,309,585) ( 2,972,704) ( 1,678,013) תפעול 

סה"כ הוצאות  
 ( 2,638,637) - - - ( 954,043) ( 1,085,207) ( 599,387) שכר 

 שיפוץ מבנה, 
 ( 504,673)  - -   -  - -  ( 504,673) שיפוץ בריכה 

 ( 60,794) ( 1,993) ( 11,599) ( 595) ( 12,997) ( 13,019) ( 20,591) הוצאות מימון 

 רווח )הפסד(  
  2,136,263   1,072,004   883,466   17,796   117,895   353,508  (308,407) נקי  לפני מס 

 __________ _ ________  
  עידן דנינו , עו"ד  

 גיסין ושות', עורכי דין 
 ב"כ המנהל המיוחד 
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נספח 1

העתק הודעת הדוא"ל מיום 
28.12.2021 מאת ב"כ סוואנדור 

עמ' 5



1

Idan Danino

:מאת Adi Shachar <adis@meitar.com<
:נשלח 15:21 2021דצמבר  28שלישי יום
:אל Guy Gissin; Idan Danino
:עותק Menachem Shaked
:נושא סוהו -הסכם שכירות 
:קבצים מצורפים  pdf).10165030.1)(24.9.19חתום (תוספת לחוזה שכירות 

 גיא ועידן שלום,
  

בהמשך לשיחתי עם עידן, אני מבקשת לעדכן כי מרשתי, סוונדור ניהול מלונות בע"מ, נאלצת להביא את הסכם השכירות לסיום 
  וזאת לאור סיום הפעילות המלונאית של החברה, בשלב זה, בישראל.

  
ימים ממועד מתן  30בהתאם להסדר שנקבע במסגרת התוספת הראשונה להסכם, מרשתי רשאית לפנות את המושכר בתוך 

  הודעה בכתב למשכיר.
  

  
  

. אנו נעביר הסכם קצר לביטול ההסכם, אשר ייחתם ע"י 28.2.2022 -לפיכך, מרשתי מודיעה כי בכוונתה לפנות את המושכר ב
  הצדדים.

  
  בברכה,

  עדי 
Adi Shachar  |  Senior Associate   

 

Meitar | Law Offices | LinkedIn | Facebook 
16 Abba Hillel Road Ramat-Gan 5250608 Israel  
Tel: +972-3-6142628 | Mobile: +972-54-5650888 | Fax: +972-3-6103111  

 
This email message and its attachments are confidential and/or privileged and/or subject to privacy laws.  If you are not the intended addressee, any distribution, copying or use of this 
email and its attachments is strictly prohibited, and kindly delete it from your system and notify us. The writer asserts in respect of this email and its attachments all rights for 
confidentiality, privilege and privacy, to the fullest extent permitted by law. 
abcdzxcv 
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נספח 2

העתק מכתב התשובה מיום 
29.12.2021 מהמנהל המיוחד לב"כ 

סוואנדור 

עמ' 6



                              

 

 לחברות מנהל מיוחד –באמצעות עו"ד גיא גיסין 

 03-7467700פקס ; 03-7467777תל אביב טלפון  6קומה  Bכניסה  38רחוב הברזל 
 Tel Aviv, 2021דצמבר  29תל אביב, 

         לכבוד
  , עו"דגב' עדי שחר

 מיתר, עורכי דיןמשרד 
  16דרך אבא הלל סילבר 

 adis@meitar.com :בדוא"ל 5250608גן, -רמת
                                 

 ,.ח.נ

 (, אילת1הספן )רח' "מלון סוהו" -הידוע כ נכסהפניית סוואנדור בענין הסכם שכירות הנדון: 
 28.12.2021מיום הודעתך בדוא"ל  – סימוכין *

)להלן בהתאמה:  (עו"ד גיא גיסין, בתוקף תפקידו כמנהל המיוחד לחברת סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוקבשם 

 ,ולהשיבך , לדחות את כל האמור בהלאשר קבלת הודעתך שבסימוכיןהרינו "(, החברה" -ו "המנהל המיוחד"

 כדלקמן:

סוואנדור ניהול מלונות בע"מ,  –נחתם הסכם שכירות בין המנהל המיוחד למרשתך  23.5.2019כידוע, ביום  .1

. התקשרות זו קיבלה את אישורו  , אילת1נכס הידוע כ"בית אורן" או "מלון סוהו" המצוי ברחוב הספן בקשר ל

-44644פר"ק ה במסגרת תיק יפו, אשר מפקח על הליכי הפירוק של החבר-של בית המשפט המחוזי בתל אביב

, )הראשונה( 16.9.2019תוספות להסכם השכירות בתאריכים  שלוש. בהמשך, נחתמו בין הצדדים 10-18

התוספות " -ו "הסכם השכירות" -" וסוואנדור" )להלן בהתאמה: )השלישית( 5.7.2020 -ו)השנייה(  22.2.2020

 (."להסכם

להביא את הסכם השכירות  "נאלצת למנהל המיוחד כי סוואנדור "יעהודלהתיימרת "בהודעתך שבסימוכין,  .2

א  7, וטענת כי בהתאם להוראות סעיף "בישראל...לסיום וזאת לאור סיום הפעילות המלונאית של החברה

ימים ממועד מתן הודעה  30רשאית לפנות את המושכר בתוך " סוואנדור -לתוספת הראשונה להסכם השכירות 

 ."בכתב למשכיר

 -מודיעה כי בכוונתה לפנות את המושכר ב"..עוד התיימרת לטעון בהודעתך שבסימוכין כי  מרשתך  .3

  ."הסכם קצר לביטול ההסכם, אשר ייחתם ע"י הצדדים" וכי אתם תעבירו" ...28.2.2022

 1נספח מצ"ב כ, כאמור 202112.28.יום הודעת הדוא"ל שנשלחה על ידך ב העתק.  

למרשתך כלל אין זכות לבטל  -בהתאם להוראות הסכם השכירות והתוספות  .הדבריםלא כך הם פני  ובכן, .4

בוודאי  –יתרה מכך (; מראש חודשים 12בהודעה של  –אם בכלל  –את הסכם השכירות באופן מיידי )אלא 

אינה ולא יכולה להות עילה להשתחררות מההתחייבויות  ש"סיום הפעילות המלונאית של מרשתך"

 שבהסכם.

צורך בהארכת ההיתר לשימוש חורג לשם מטרת אין כל , והיות וכמפורט להלן במצב הקייםך או כך, כ .5

תוספת הראשונה ל 7סעיף  מכחיום  30על פינוי המושכר בתוך  למרשתך זכות להודיע לא עומדת השכירות, 

 .להסכם השכירות

בצעד חד צדדי כפי תפעל מרשתך ווככל בכל תוקף,  ית על ידי המנהל המיוחדלפיכך, הודעתך שבסימוכין נדח .6

, והכל כפי שיפורט השכירותשבכוונתה לעשות כעולה מהודעתך שבסימוכין, תהא זו הפרה יסודית של הסכם 

 להלן בהרחבה.    

 סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק(   
 515274678ח.פ. 

 (18-10-44644פר"ק  – יפו-)בית המשפט המחוזי בתל אביב

הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק(    
 515297745ח.פ. 

 (17-02-27689פר"ק  –יפו -)בית המשפט המחוזי בתל אביב
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כל צד לבטל את הסכם השכירות בהודעה מאפשר ללהסכם השכירות,  5.5סעיף  - ביחס לזכות לביטול החוזה .7

 חודשים, אשר במסגרתה יודיע על רצונו לסיים את השכירות, כך לשון הסעיף: 12ובכתב של  מראש

 

נשלחה רק ביום בדבר רצונה לסיים את השכירות מצד מרשתך  בו ההודעה הראשונהבמצב דברים זה,  .8

סיום השכירות ביטול ודלעיל, ברי כי מועד  5.5)בהודעתך שבסימוכין(, ובשים לב להוראות סעיף  28.12.2021

 ."(טול החוזהימועד ב)להלן: " 28.12.2022יום לא יכול להיות מוקדם לבפועל 

להסכם השכירות הינה הפרה  5להסכם השכירות, הפרה של סעיף  5.6למותר לציין כי בהתאם להוראות סעיף  .9

 יסודית של הסכם השכירות, על כל המשתמע מכך.

לתוספת הראשונה להסכם השכירות, עליהן  7הוראות סעיף  – לתוספת הראשונה 7הוראות סעיף לביחס  .10

 ביקשת לבסס את טענתך בהודעתך שבסימוכין, קובעות כדלקמן:

 

ולתוספת השניה לתוספת הראשונה  4במסגרת סעיף  והוגדרהנ"ל,  7" הנזכר בסעיף מועד ביטול ההסכם" .11

 כדלקמן: ובעקאשר  ,להסכם השכירות

 :בתוספת הראשונה

 

 :השנייהבתוספת 

 

ההיתר ש קובעאשר  ,להסכם השכירות 20.2במסגרת סעיף  ההנ"ל, הוגדר 4בסעיף  ת" הנזכרהארכת היתר" .12

הארכתו מבוקשת הינו היתר המאפשר את המשך השימוש במושכר על ידי השוכר "לשם מטרת השכירות", ש

 :כך לשון הסעיף

- 7 -



                              

 

 

להסכם השכירות אשר  4.1 הוגדרה בסעיףלהסכם השכירות,  20.2לעיל בסעיף הנזכרת ", מטרת השכירות" .13

"למגורי עובדים ו/או השכרת חדרי המושכר למגורי עובדים אצל צד שלישי",  –קובע כי מטרת השכירות הינה 

 הסעיף: ןוכך לשו

   

נדרשת  , ברי כי כלל לאשימוש במבנה לצורך מגורי עובדיםמתירה  250/03/02שהוראות תב"ע  לכך בשים לב .14

לעשות שימוש במושכר לפי מטרת השכירות להמשיך ושל ההיתר לשימוש חורג וכי סוואנדור רשאית  הארכתו

 כפי שנקבע בהסכם השכירות ובתוספות לו.

, במסגרתו הבהירה עיריית אילת כי אין כל צורך 14.3.2021ריית אילת מיום יראי בענין זה, מכתב התשובה מע .15

, כך לשון מתירה שימוש במבנה לצורך מגורי עובדים 250/03/02תב"ע והיות  בהארכת ההיתר לשימוש חורג

 :המכתב

 

 2נספח מצ"ב כ, כאמור 14.3.2021ריית אילת מיום ימכתב התשובה מע העתק.  

עוד צורך בהארכת ההיתר לשימוש חורג לשם קיום מטרת השכירות מחד, אין  –הנה כי כן, במצב דברים זה בו  .16

 5חודשים בהתאם להוראות סעיף  12בעוד  לכל המוקדםומאידך טרם הגיע מועד ביטול ההסכם )אשר יחול 

.א 7יום כקבוע בסעיף  30על פינוי המושכר בתוך מיידית ברי כי אין למרשתך זכות להודיע להסכם השכירות(, 

 .הראשונה להסכם השכירותלתוספת 

" וכי אתם תעבירו 28.2.2022 יוםלפנות את המושכר במרשתך " כי בכוונתאשר על כן, הודעתך שבסימוכין  .17

בניגוד מוחלט  תעומדנדחית על ידי המנהל המיוחד בכל תוקף היות והיא  –לביטול ההסכם" "הסכם קצר 

היא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע  –ואילו תצא אל הפועל  ,והתוספות להוראות ההסכם

  .מכך

מטענות  באיזולגרוע ו/או לפגוע להוות הסכמה לאיזו מטענותיכם או כדי  חסר בואין באמור לעיל ו/או במה ש  .18

 אלו נשמרות במלואן. והמנהל המיוחד 

 
 בכבוד רב ובב"ח,         

 
 אהרוני, עו"ד נורית  ן דנינו, עו"ד עיד
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1

Idan Danino

:מאת Adi Shachar <adis@meitar.com<
:נשלח 15:21 2021דצמבר  28שלישי יום
:אל Guy Gissin; Idan Danino
:עותק Menachem Shaked
:נושא סוהו -הסכם שכירות 
:קבצים מצורפים  pdf).10165030.1)(24.9.19חתום (תוספת לחוזה שכירות 

 גיא ועידן שלום,
  

בהמשך לשיחתי עם עידן, אני מבקשת לעדכן כי מרשתי, סוונדור ניהול מלונות בע"מ, נאלצת להביא את הסכם השכירות לסיום 
  וזאת לאור סיום הפעילות המלונאית של החברה, בשלב זה, בישראל.

  
ימים ממועד מתן  30בהתאם להסדר שנקבע במסגרת התוספת הראשונה להסכם, מרשתי רשאית לפנות את המושכר בתוך 

  הודעה בכתב למשכיר.
  

  
  

. אנו נעביר הסכם קצר לביטול ההסכם, אשר ייחתם ע"י 28.2.2022 -לפיכך, מרשתי מודיעה כי בכוונתה לפנות את המושכר ב
  הצדדים.

  
  בברכה,

  עדי 
Adi Shachar  |  Senior Associate   

 

Meitar | Law Offices | LinkedIn | Facebook 
16 Abba Hillel Road Ramat-Gan 5250608 Israel  
Tel: +972-3-6142628 | Mobile: +972-54-5650888 | Fax: +972-3-6103111  

 
This email message and its attachments are confidential and/or privileged and/or subject to privacy laws.  If you are not the intended addressee, any distribution, copying or use of this 
email and its attachments is strictly prohibited, and kindly delete it from your system and notify us. The writer asserts in respect of this email and its attachments all rights for 
confidentiality, privilege and privacy, to the fullest extent permitted by law. 
abcdzxcv 

 

- 10 -



 2נספח 
 

- 11 -



- 12 -



נספח 3

העתק הודעת ב"כ סוואנדור מיום 
 5.1.2022

עמ' 13



1

Idan Danino

:מאת Adi Shachar <adis@meitar.com>
:נשלח 15:48 2022ינואר  05רביעי יום
:אל Idan Danino
:עותק Menachem Shaked; Guy Gissin; Nurit Aharoni; Carmit Bar-on
:נושא RE:  סוהו -הסכם שכירות

 עידן שלום,
  

  מכתבכם הועבר לנציג מרשתנו, מר מנחם שקד, ולאחר קבלת התייחסותו נודיעכם.
  

  בברכה,
  עדי

  
Adi Shachar, Senior Associate 
Meitar | Law Offices | LinkedIn | Facebook 

 

 
  

From: Idan Danino [mailto:idand@gissinlaw.co.il]  
Sent: Wednesday, December 29, 2021 6:53 PM 
To: Adi Shachar <adis@meitar.com> 
Cc: Menachem Shaked <mshaked.pegas@gmail.com>; Guy Gissin <guy@gissinlaw.co.il>; Nurit Aharoni 
<nurit@gissinlaw.co.il> 
Subject: RE:  סוהו -הסכם שכירות  

 
 שלום עדי,

 נא מכתבנו המצורף. בהמשך להודעתך מטה, ראי

  
 בברכה,

   
 עידן דנינו, עו"ד

 גיסין ושות' עורכי דין
 6971054, כניסה ב', תל אביב 38הברזל 
 03-7467700; פקס:03-7467777טלפון: 

 idand@gissinlaw.co.il 

 

 
 

לקוח, הינו סודי ונועד אך ורק לידיעתו ולשימושו -לרבות בצרופותיה, כפוף לחיסיון עו"דכל מידע הכלול בהודעת דואר אלקטרוני זו, 
של הנמען. כל שימוש במידע הכלול בהודעה זו ו/או באיזו מצרופותיה, לרבות בדרך של העברתו לאחר, אסור בתכלית האיסור, אלא 

מתבקש להודיע לאלתר לשולח, לפי הפרטים   משלוחאם ניתן היתר מפורש בכתב לשימוש זה. המקבל הודעה זו מחמת טעות ב
 ולהשמיד את המסמך.   דלעיל,

  
  תודה.

 ? אתם באמת צריכים להדפיס את הודעת דוא"ל זו  
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נספח 4

העתק אישור רשות מקרקעי ישראל 
מיום 8.12.2021 על רישום הזכויות 

עמ' 14
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נספח 5

העתק הצעת מחיר של רו"ח רני דקל
עבור הכנה והגשה של הדוחות 

עמ' 16



RAN DEKEL
C.P.A
972-52-8356254

4030000 כפר יוה 2763משלוח דואר : ת.ד 
514130269עוסק מורשה 

רן דקל שרותי חשבות
   כפר סבא8בית מריק - דרך השרון 

15397737701  פקס:097737701טלפון:

לכבוד :

תאריך:

17:13שעה :

מקור 06/000054מספר : הצעת מחיר

23/01/22

00575

סוהו הים האדום בנאמנות

טלפון:

פקס:

ע-מ/ת-ז: 00000000-0

דף 1 מתוך 1

מספרכם:

סה''כ ש''חש''ח ליחידה כמותתאור פריט מס' פריט#

1.00 8,000.00דוח 2019 8,000.00 10

1.00 0.00דוחות 20 21 ללא פעילות 0.00 20

1.00 0.00הגשת בקשה לביטול קנסות 0.00 30

0.00

8,000.00 סה"כ ללא מע"מ:

סה"כ לתשלום:

סה"כ לאחר הנחה:

0.00 הנחה: %

17.00%מע"מ

 3.00

8,000.00

1,360.00

9,360.00

רן דקל שרותי חשבות ____________

שם המקבל_____________חתימה________תאריך__________ מפיק המסמך:.רן דקל רואה חשבון

להעברה בנקאית : פועלים 12 סניף 675 חשבון 302226 

1 מתוך 1דף 

TRIAL MODE − Click here for more information
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 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

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

 31/01/2022 

  

 - 1 - 
 פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר הרשות השופטת, למעט אם הם אסורים בפרסום לפי הדין. 

 מערכת בתי המשפט חוסכת לך זמן !  -בעל דין בלתי מיוצג 

 ההזדהות הממשלתית.    במערכת בוא לבצע את כל הפעולות ולהתעדכן בתיק בכל עת ובתנאי שבוצע רישום

 את הקוד:לפרטים ומידע, יש לסרוק 

 
 

 
 

    
 77: رقم الطلب(מספר בקשה )

 *3852 077-2703333טלפון מרכז מידע: 
www.court.gov.il 

 

 
  

 אישור על פתיחת בקשה
 طلب تسجيل على ُمصادقة

 9827032 אסמכתא מספר 
 

הוגשה  07:00  )بالساعة (בשעה, 2022ינואר  31 (يوم في أنه بهذا نُصادقניתן אישור כי ביום )
דו"ח  1בקשה של מבקש   בקשה באמצעות המזכירות(:نوع من طلب قُدمבקשה מסוג )

 עדכון מטעם המנהל המיוחד
גיסין )מנהל מיוחד( נ' סוהו אילת השקעות בע"מ  44644-10-18 פר"ק (بقضية)בתיק 

 .ואח'
 

 .77 (:هو الطلب رقمמספר הבקשה הוא )
 

נחשב כאילו הוגש ביום  17:00שימת לבך כי לפי הדין, מסמך שהוגש לאחר השעה 
 החול שלאחריו.

מופיעה באישור זה השעה  17:00בהתאם לכך, לגבי מסמכים שהוגשו לאחר השעה 
 ביום החול שלאחר יום ההגשה ולא מועד ההגשה המקורית. 7:00

 

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

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

 


