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  בעניי�: 
 ובעניי�:

  �1999חוק החברות, התשנ"ט
 �1983פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג

  החוק
 הפקודה

      
  511631277סופר מעי� בעמ"מ ח.פ.  ובעניי�:

 25653320אשר שטרית ת.ז. 

  החברה
 בעל המניות

   

 הנאמ� עו"ד ליאור מזור ובעניי�:

     
הבנק  הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל בע"מ  ובעניי�:

  הבינלאומי

   

 הכונ"ר כונס הנכסי� הרשמי ובעניי�:

   1 
#>1<# 2 

� 3  :נוכחי
 4  חובב ביטו�: עו"ד בעל המנויותמטע� 

 5  נלי סטלמכר  ועו"ד יוני סונדרס מטע� הבנק: עו"ד
 6  סלעשלומית עו"ד  מטע� הכונ"ר: 

 7  מטע� הנאמ� :  עו"ד ליאור מזור ועו"ד ענבל בית הלחמי
 8 עו"ד ר� עמר� –מטע� הנושה ר.שמאי 

 9  עו"ד שמרת אס� –מטע� ישראכרט 
 10 : עו"ד עו"ד שלמה ברדוגוג. וילי אינטרנשיונל בע"מ מטע� המבקשת

  11 
  12 

 13  פרוטוקול
  14 

 15: על מנת להפיס את דעתו של בית המשפט, תחילתו של ההלי! יוז� ההלי! בעל המניות עו"ד ביטו�

 16מא אשר שטרית שית� ומשת� פעולה באופ� מלא ע� בעלי התפקיד, ממלא אחר ההנחיות, מעביר 

 17  באופ� מלא.  21.11.18נתוני� וא� פעל לקיו� החלטת בית השמפט מיו� 

 18ה , מי שמנהל את החברה זה מר אשר שטרית ללא פיקוח ועד היו� שניתנה החלט 13.11.18החל מיו� 

 19, רצינו לברר וכב' השופט קולה הגדיר את 21.11.18של בעל התפקיד שמונה בהחלטת מאוחרת מיו� 

 20הגזרה, למרות זאת מה שנקרא ידו הארוכה של בית המשפט עו"ד מזור התעדכ� מעת לעת להבי� מה 

 21לת בתזרי� חיובי ללא יתרת גרעונות וחובות חדשי� קורה שאל וביקש לקבל עדכוני�, החברה מתנה

 22ועד היו� ע� כלל התגבולי�  אנו מדברי� על עסק שעובד  13.11.18אמרנו , בהתבסס, א� מיו� 

 23  בתזרי� חיובי וללא גרעו�.  

 24לשאלת בית המשפט אני מסכי� שצרי! למנות מנהל מיוחד לחברה ומסכי� שעו"ד מזור יתמנה 

 25  המשפט. כמנהל מיוחד מטע� בית 

  26 

 27: אני לא בא להתווכח ע� עו"ד ביטו� לגבי שיתו� הפעולה , יש מאמ( כ� מטע� החברה בעל עו"ד מזור

 28� השליטה ועו"ד ביטו� לשת� פעולה ע� ההלי! ולהענות לדרישות שאנו מעבירי�, עומדי� בקשר רצי
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 1ה זו. ע� המינוי בהקשר זה. אנו ג� היינו מוטרדי� מהאמינות המסויימת שקשורה בניהול התיק בצור

 2הגענו לפגישות במרכול, הסתייענו ג� בעזרתו של מי שמסייע לנו בהפעלות במקרה כאלה, כדי לבוא 

 3ולשאוב חומרי� ולהבי� את הסיטואציה החשבונאית שנוגעת לחברה. לצערינו נכו� למועד דאז הניסיו� 

 4  שלנו לקבל חומרי� מלאי� לגבי מצבה החשבונאי של החברה.   

  5 

 6  : אי� לנו התנגדות למינויו של עו"ד מזור למנהל מיוחד. י�ב"כ הצדד

  7 

 8ציי� ולהדגיש כי מבחינת אחריותי במנהל מיוחד היא תוגבל ליו� שבו בית המשפט : אבקש לעו"ד מזור

 9  ימנה אותי ואיל! ולא לפעילות שקדמה ליו� המינוי. 

  10 

 11אישור הסדר נושי�. אני : אנו לא במסגרת של הקפאת הליכי� אלא מסגרת של עו"ד יונת� סונדרס

 12מוניתי על פי הסכמה ככונס נכסי� לצור! מימוש השיעבוד הקבוע על נכס המקרקעי�. חברי עו"ד 

 13מזור מונה כנאמ� להסדר הנושי� ולאור ההכרה שיכול ועדי� למכור ג� את נכס המקרקעי� וג� 

 14  הפעילות כמקשה אחת שמנו מודעה אחת בשיתו� פעולה והתקבלו הצעות. 

 15ת של חברי עו"ד מזור כמנהל מיוחד אמורה להיות מצומצמת לניהול שות� גביית חובות הפעילו

 16  לתקופה עד להגעה להסדר. בתקופה זו ג� נמכרי� מלאי� שקיימי�. 

 17  אנו עדיי� מחוייבי� להלי! מהיר כי אי� הגנה על הבטוחות. 

 18  אנו מברכי� על מינויו של חברי כמנהל מיוחד.

  19 
#>2<#  20 

 21  החלטה

  22 

 23  את עו"ד מזור לתפקיד מנהל מיוחד בחברת סופר מעיי� בע"מ.אני ממנה 

  24 

 25  סמכויותיו של המנהל המיוחד ה� סמכויות ניהול וכל סמכות נוספת הנדרשת לצור! קיו� תפקידו. 

  26 

 27סמכויותיה� של המנהלי� בחברה מופקעות בהחלטה זו ומועברות לידי המנהל המיוחד אשר יהיה 

 28ליטה בניהול החברה. בעל השליטה יקיי� את כל ההוראות רשאי לשת� את המנהלי� ו/או בעל הש

 29  וההנחיות כפי שינתנו מעת לעת על ידי המנהל המיוחד. 

  30 

 31המנהל המיוחד ידאג לפתוח חשבו� בנק אליו יוזרמו כלל ההכנסות של החברה החל מהיו�. לגבי 

 32שיסבור שיש תקופת העבר מאז מת� צו העיכוב ועד היו� יבח� המנהל המיוחד את הנתוני� וככל 

 33  מקו� לקבל הכרעות בסוגיות מסויימות תוגשנה בקשות מתאימות לבית המשפט. 

  34 
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 1אחריותו של המנהל המיוחד לניהול עסקי החברה תהיה מהיו�, יו� מינויו כמנהל מיוחד, ולצור! 

 2  . , 100,000ד התחייבות אישית על ס! של הבטחת קיו� תפקידו יגיש המנהל המיוח

  3 

 4  ימי� מהיו� פסיקתא לחתימתי ובה יפרט את סמכויותיו המוסכמות.  7! עו"ד מזור יגיש בתו

  5 
#>3<#  6 
  7 

 � 8  במעמד הנוכחי�. 20/12/2018, י"ב טבת תשע"טניתנה והודעה היו

  9 

 
  

  שופט, עיילבוני עאט�

  10 

 11: אבקש שבית המשפט ית� הוראה מפורשת לרואה חשבו� מר חגי אפלקר. יש לנו גישה עו"ד מזור

 12מלאה לכל סוגי הנהלת החשבונות של החברה באופ� מידי, כל הכרטסות, מאזנות הבוח�, החשבשבת. 

 13  פניתי אליו א! העביר בגמגו� רב. 

  14 
#>4<#  15 

 16  החלטה

  17 

 18נית� בזאת צו המופנה לרואי החשבו� מר חגי אפלקר וכ� מר שמואל ענבי לאפשר למנהל המיוחד 

 19עו"ד מזור, גישה חופשית להנהלת החשבונות של החברה. אי� בהחלטה זו כדי לגרוע מזכויותיה� 

 20  וטענותיה� של רואי החשבו� ככל שה� נושי� של החברה. 
#>5<#  21 
  22 

 � 23  במעמד הנוכחי�. 20/12/2018, י"ב טבת תשע"טניתנה והודעה היו

 
  

  שופט, עיילבוני עאט�

  24 

 25 הוקלד על ידי שרה וקנין




