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 ע"י ב"כ עוה"ד חובב ביטון ואח'  
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  עודכנתמ נושים הצעת הסדר

 בע"מ סופר מעיןחברת בעניין 
 

 , כדלקמן:ותחברלחוק ה 350מכוח סעיף נושים להציע לנושיה הסדר  מתכבדתה החבר
 

 :הגדרות
 
 זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידם: דרבהס .1

 
 ;511631277, ח.פ. בע"מ סופר מעין -"החבר"ה

 
 ;25653320אשר שטרית, ת.ז.  -המניות""בעל 

 
 .חברהפר"ק של ההדן בתיק הנצרת בית המשפט המחוזי בכב'  -"בית המשפט"

 
 עו"ד ליאור מזור. -"נהל המיוחדמה"
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 . מנהל המיוחדה -"מכריע בתביעות החוב"
 

  .הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושיםמועד  ,12.11.2018 יום -"היום הקובע"
 

חלק , 13940, הידוע כגוש כגוש חברה בפעילותההמבנה המסחרי המשמש את ה  -"הנכס" 
בראש פינה ונמצא בבעלותה של החברה )בשיעור של  , הממוקם39חלקה מ

 (.35%( ובבעלותו של בעל המניות בחברה )בשיעור של 65%
 

 ללכל (מכוח ערבותו להתחייבויות החברה) בעל המניותו חברהכל חובות ה -"חובות העבר"
לרבות , (ובכללהקובע ) יוםשעילתם הינה עד ל ,ואמכל מין וסוג שה ם,נושיה

לרבות בגין כל ולחברה,  ו של בעל המניותוהתחייבויות מכוח ערבותחובות 
מחברות בשליטת בעל המניות  מהחברה ו/אוטענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת,  ,בעל המניותמ ו/או
ובין אם לאו, לרבות  קצובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינהקצובה או בלתי 
נזיקיות, הרמת מסך, עשיית עושר, תובענה ייצוגית או תובענה  תביעות חוזיות,

  ובכלל. יום הקובעעד ל ןבכל עילת תביעה אחרת, ובלבד שעילת
 

יה )מכוח ובעל מניות חברההסדר נושים זה המסדיר את כל חובות העבר של ה  -"הסדר הנושים"
במלואו מכוח הסדר נושים זה ובכפוף לקיומו, . ערבותו לחובות החברה(

, הן מכל חובות העברפטורים ומופטרים  ובעל המניות יהיו חברההובמועדו, 
מובהר בזאת, כי הסדר זה אינו חל  אחר. על פי הדין הישראלי והן על פי כל דין

ה, מימון וחנה )ז"ל( על הערבים הנוספים להתחייבויות החברה, ה"ה יהוד
 שטרית.

 
 להסדר זה להלן. 17כמשמעם בסעיף   -"מקורות ההסדר"

 
 :החובות להסדר

 הסדר נושיםהוראות ישולמו אך ורק מתוך מקורות ההסדר ועל פי ובעל המניות  חברהכל חובות העבר של ה .2
  תשלום לב"כ נושה כמוהו כתשלום לנושה. .זה

 המניותבעל ו חברה. הבקשר עם חובות העברובעל המניות  חברהה הסדר זה ממצה את זכויות הנושים של .3
וכל נושה  ,שעילתה לפני היום הקובע םתביעה ו/או דרישה כלפיהעבר לרבות מכל מכל חוב  יםפטוריהיו 

 ו/או מבעל חברהנולדה לפני המועד הקובע לא יוכל להיפרע מה המניות ו/או בעל חברהשעילת תביעתו כלפי ה
 תביעה ו/או לפתוח בהליך משפטי כלשהו, אלא במסגרת הסדר נושים זה. םכל להגיש נגדולא יו המניות

 
בגין  בעל המניותו/או  חברהההחל מהיום הקובע לא יינקט ו/או יימשך כל הליך על ידי נושה כלשהו כנגד  .4

בעל  ו/או חברההחובות עבר, ובכלל זה יימחקו כל ההליכים התלויים ועומדים בערכאות משפטיות כנגד 
כמו כן, יופסקו כל הליכי הבוררות ו/או הגישור כנגד  ל כל סעד זמני שניתן טרם מועד זה.לרבות ביטו, המניות

 בעל המניות,ו/או  חברההנגד  ,ככל שננקטו ,יופסקו ויבוטלו כל הליכי הגביהוכן  בעל המניותו/או  חברהה
 .כוח פקודת המיסים )גביה(מלרבות הליכים 

 

 יםעומדובעל המניות  חברהיעוכבו כל עוד ה בעל המניותו/או  חברההלפועל שנפתחו כנגד כל תיקי ההוצאה  .5
ובעל  חברהבהסדר זה וכל ההליכים שננקטו במסגרת תיקים אלו יבוטלו. לאחר קיום מלוא התחייבויות ה

גרו והעברת מלוא התשלומים המפורטים בהסדר לידי הנושים, ייסבמלואם ובמועדם עפ"י הסדר זה המניות 
 ים מתחייבים לדאוג לסגירת התיקים באמצעות הגשת בקשה לסגירתם. התיקים. למען הסר ספק, הנוש

 
  :תביעות החוב

שיוגשו  רשימת תביעות החובהחוב הקובע של כל נושה לצורך הצבעה באסיפות הנושים יהיה בהתאם ל .6
הגיש תביעת חוב במועד , אך הוא לא ו/או בעל המניות חברהנושה של ה ואדם הטוען להיות. נהל המיוחדמל
יע (, לא יהיה רשאי להצבלהגיש את תביעת החוב במועד אחר מנהל המיוחדאלא אם קיבל אישור מפורש מה)

 בית המשפט בלבד. ות הנושים, זולת באישורבאסיפ

 

יוכר על ידי המכריע בתביעות החוב, הינו החוב ש זהעל פי הסדר  םהחוב הקובע לצורך חלוקת הכספים לנושי .7
)או על ידי בית המשפט במסגרת לו  וגשויתביעות החוב שההכרעה בבמסגרת  וכרע על ידויו, מנהל המיוחדה

המכריע בתביעות . הסכום המצטבר של החובות כפי שיקבעו על ידי (החובערעור, אם וככל שיוגש על הכרעת 
( יהוו חלטתו של המכריע בתביעות החוב)או על ידי בית המשפט במסגרת ערעור, אם וככל שיוגש על ה החוב 

 ."החובות להסדר"את 
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, לצורך הכרעה ו, לפי שיקול דעתורשאי לדרוש כל מסמך ו/או נתון אשר יידרש ל הייה המיוחדמנהל ה .8
רשאי להכריע בתביעת  מנהל המיוחדה התוך המועד שקבע, יהי ובתביעות החוב. במידה ואלה לא ימסרו ל

תביעת החוב, כולה או חלקה, כפי  , לרבות לדחות אתוהחוב על סמך הנתונים והמסמכים שיהיו מצויים בידי
 שימצא לנכון.

 
ימים ממועד אישור הסדר הנושים  90כדין בתוך ת החוב של הנושים שהוגשו ויכריע בתביע המיוחדמנהל ה .9

רשאי לדחות את המועד האחרון להכרעה בתביעות החוב, בכפוף  היהי נהל המיוחדמהוכניסתו לתוקף, אולם 
ימים,  60פרק זמן נוסף של  מנהל המיוחדורכבים יינתן ללקבלת אישור בית המשפט. במקרים מיוחדים או מ

רשאי לנהל מו"מ, לרבות  נהל המיוחדמה היהי, לצורך הכרעה בתביעות החוב הנ"ל. כמו כן, ולפי שיקול דעת
 כלפיהם, לרבות לאחר הגשת ערעור על ידם. חברההגעה להסדר פשרה, עם הנושים השונים לגבי חוב הצורך ל
 

בתביעת החוב, יהא רשאי לעשות כן בהתאם  מנהל המיוחדההכרעת  לערער על ןנושה אשר יהיה מעוניי .10
 ערעור שיוגש לאחר מועד זה, לא יתקבל. התקנות בעניין זה.להוראת 

 החובות להסדר ישולמו בהתאם לשיעור הדיבידנד המוצע לכל קבוצת נושים במסגרת ההסדר. .11

 

החוב, סיווג הנושים לקבוצות  בכל דבר ועניין, לרבות בכל הקשור לכינוס אסיפות נושים, הכרעה בתביעות .12
על פי הדין החל, לרבות הדין החל בפירוק , נהל המיוחדמיפעל ההנושים השונות וכן תשלום כספים בהסדר, 

התשלום בהסדר הנושים ייחשב כתשלום דיבידנד בפירוק ויחולו עליו הכללים לגבי  בנושאים אלו. חברה
 תשלום דיבידנד החלים בפירוק.

 
לפני היום הקובע יקבל את חלקו בחלוקת הכספים ללא מע"מ ולסכום  חברהנושה שלא הגיש חשבונית מס ל .13

 רק כנגד קבלת חשבונית מס כדין. חברהיתווסף מע"מ על ידי ה

 

יהיו בטלים ומבוטלים ולא תהיה לנושים  ,"חובות להסדר" -שאינם כלולים ב, החברה ובעל המניותכל חובות  .14
 .בעל המניותו/או  חברהישנם, כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי הוככל שאם  בעלי חובות אלה,

 
נהל מהככל שנדרש לצורך ביצוע הסדר הנושים ונתונים לרשות  נהל המיוחדמל וסייעי בעל המניותו חברהה .15

לבצע את להם והכול על מנת לאפשר  נהל המיוחדמהוהעמדת שירותי משרד ומזכירות לטובת  המיוחד
 חברהתהיה גישה חופשית למערכת המחשוב של ה המיוחדמנהל ל. רבביצוע הסדר הנושים כאמו םתפקיד

החוב וחובות העבר, תביעות הקובע, או הקשורים ביום בכל הנוגע למידע, מסמכים ופעולות שבוצעו עד ה
 .בעל המניותו חברהוהכול בתיאום עם ה

 :מקורות הסדר הנושים

ו בראש ובראשונה לפירעון ישמשוהם  להלן 17נם אלו המפורטים בסעיף יהמקורות להסדר הנושים ה .16
ולאחר ( ההליכים""הוצאות )להלן: עד לאישור הסדר הנושים ת, שנוצרו בתקופה שהתשלומים וההתחייבויו

  .זה חובות העבר על פי הוראות הסדר נושיםלצורך תשלום  ,מכן

 

 כדלקמן: ,הינםהנושים להסדר  המקורות .17

 .והמלאי ת מתוך כספי המכירה של הנכסובעל המניו ישולם על ידי החברה ₪ 11,000,000סך של  .17.1

הליך מימוש ומכירת הנכס יבוצע  ,21.11.2018 התאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיוםביובהר, כי 
, למימוש ומכירת הנכס אשר מונה ככונס נכסים ,עוה"ד יונתן סונדרס ,ידי ב"כ הנושה המובטח-על

תחת פיקוחם של המנהל המיוחד ובית המשפט תיעשה  ידי כונס הנכסים-על כאשר מכירת הנכס
 .הנכבד

 ישולם על ידי החברה ובעל המניות באמצעות מכירת הנכסים השוטפים של ₪ 00,0003,1-כסך של  .17.2
סליקה  וכן תקבולי מ הצפויים להתקבל,", החזרי מע, וכן באמצעות גביית יתרות חייביםהחברה
 .(19.12.2018ועד ליום  13.11.2018מיום )מ "בע ישראכרטי חב' "ע שקוזזו

יום ממועד  90-החל מתשלומים שווים ורצופים,  36-ישולם ע"י בעל המניות ב ₪ 250,000סך של  .17.3
 אישור הסדר הנושים וכניסתו לתוקף.  
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, מחצית מן הזכויות בבית בעל המניותשל נכסיו האישיים  ראוי של נותן ביטויהסך הנ"ל  .17.3.1
, וכן מחצית מן הזכויות )באמצעות אחזקותיו בחב' אשי על המניותבשל משפחתו של  המגורים

בקריון,  בחב' ארומה קריון ענבי שטרית בע"מ המפעילה זיכיון של סניף ארומהשטרית בע"מ( 
 כפי המפורט להלן. 

 ה, ואולם רובצת עליו משכנתא שיתרת₪מיליון  1.8באשר לבית המגורים, זה מוערך בשווי של  .17.3.2
, ₪אלף  700. אם כן, מכירתו של נכס זה תניב תמורה של ₪ון מילי 1.1-מסתכמת בסך של כ

 וזאת מבלי לקחת ₪אלף  350מסתכם בסך של בעל המניות של לכל היותר, כאשר חלקו 
 הוצאות מימוש וכו'., ערכי דיור חלוף בחשבון

, מרגלית כובשי נ' עו"ד איל שוורץ 8233/08רע"א יובהר לעניין זה כי בהתאם להלכה שנקבעה ב .17.3.3
בפירוק שיתוף בין בני זוג על ידי כונס נכסים לצורך כיסוי חובות של אחד  -(2010) 207( 2סד)

המאפשר לבן הזוג , 1972 -הדייר ]נוסח חדש[, התשל"ב לחוק הגנת 33השותפים יחול סעיף 
נדמה כי לא תהא כל תועלת במכירת הנכס לאור זאת, שאינו חייב להישאר כדייר מוגן בנכס. 

 בהליכי כינוס נכסים.

)באמצעות אחזקותיו  בחברה המפעילה זיכיון של סניף ארומהעל המניות בזכויותיו של באשר ל .17.3.4
תיים ביום יצוין, כי חוזה הזיכיון עתיד להס בחב' אשי שטרית בע"מ( 50%בשיעור של 

, ונוכח חילופי התכתובות המשפטיים בין הצדדים, ישנו ספק רב בדבר הסכמתה של 31.12.2019
 הזיכיון.להאריך את תקופת חב' ארומה 

יודגש בעניין זה כי מדובר בחברה שגררה עימה התחייבויות בגין כשלון עסקי בהפעלת מסעדה  .17.3.5
, והמצב כיום הינו כי לחברה ₪מיליון  2-בשם "פפריקה". כשלון זה יצר גרעון של למעלה מ

 אלף, לרבות החזר התחייבויותיה השוטפות לטווח קצר. 800-כ של הלוואות בסדר גודל

)לאור אותו כשלון עסקי(, וכן נוכח פרק  ל"הנ לה, נוכח היקף התחייבויות החברהבנסיבות א .17.3.6
 ממשי הזמן הקצר שנותר לתקופת הזיכיון של סניף ארומה, הרי שנראה כי אין כל ערך

 .בעל המניותלזכויותיו אלה של 

, מקום שבו תרם את כלל נכסיו, לאורך כל הדרךפעל בתום לב  על המניותבכי  חשוב להדגיש, .17.3.7
פעל ללא קבלת כל שכר כן ו, ותיו במקרקעין שבבעלותו ובבעלות החברהמזכוי 35%לרבות 

 לצורך עמידה בהסדר. ,בתקופת עבודתו בחברה שבנדון, מתחילת ההליך

 :התשלום לנושים ואופן סיווג הנושים יהיה כדלקמן .18

במסגרת  מנהל המיוחדידי ה-ים שנקבעו עלהתאם לסכומים יהיה בהתשלום לכל אחת מקבוצות הנוש
 בהתאם לשיעורים ולתנאים כמפורט להלן:, וההכרעה בתביעות החוב

 
 מהחוב %100 ובקבוצה זו יקבל הנושים - (ועובדים כלפיהם הוא בדין קדימה )רשויותנושים שהחוב  .18.1

כר על ידי בית המשפט חודשים ממועד אישור המ 3תוך  שישולם להם , בתשלום אחדבדין קדימה
 הנכבד. 

 

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל  נושים מובטחים: 2בקבוצת נושים זו קיימים  - נושים מובטחים .18.2
 , מהחובות המובטחים כלפיהם %100. הנושים המובטחים יקבלו הפועלים בע"מ בנקכן ו ,מבע"

 שפט הנכבד. חודשים ממועד אישור המכר על ידי בית המ 3בתשלום אחד שישולם תוך 

 

ולם להם שימהחוב כלפיהם ש %50נושים אלה יקבלו  - של בעל המניות תת אישיבעלי ערבונושים  .18.3
 .חודשים ממועד אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד 3בתשלום אחד תוך 

 

שישולם מהחוב כלפיהם  %7נושים אלה יקבלו  – (של בעל המניות תית אישנושים רגילים )ללא ערבו .18.4
 ועד אישור המכר על ידי בית המשפט הנכבד. חודשים ממ 3להם בתשלום אחד תוך 

 ;הוראות משלימות

מנהל לוזאת עד להשלמתו. התשלום  ,מנהל המיוחדהמימוש ההסדר והפיקוח על יישומו, יבוצע על ידי  .19
, 1981-)כללים בדבר מינוי כונסי נכסים מפרקים ושכרם(, תשמ"א ותחבריהיה בהתאם לתקנות ה המיוחד
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 מניותבעל הו ההסדר נושים זה ממצה את זכויותיהם של כלל הנושים בגין חובות העבר, לרבות כנגד החבר .20
. עם אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט, ובכפוף לעמידה בתנאי מכוח ערבותו להתחייבויות החברה

ו, יהיה בכך משום סילוק כל הטענות ו/או התביעות ו/או הסדר נושים זה באופן מלא ובמועדים הקבועים ב
יהיו נקיים ו/או פטורים  ובעל המניות , ומתן הפטר סופי כך שהחברהמניותובעל ה ההדרישות מאת החבר

ו/או תביעה ו/או טענה ו/או תרופה שיש לנושה מכל מין וסוג שהוא, קיימת או עתידית, ודאית או  מכל חוב
רת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם ידועה במועד אישור הסדר הנושים ובין אם לאו, מותנית, כספית או אח

בין אם ננקטו לגביה הליכים משפטיים ובין אם לאו. מובהר, כי כל חובות העבר ישולמו אך ורק ממקורות 
  י הוראות ותנאי הסדר נושים הנ"ל.ההסדר, על פ

 

ין ובין בעקיפין, אחריות ו/או חבות ו/או התחייבות כלשהי לא תחול, בין במישר בעל המניותו/או  חברהעל ה .21
הסדר זה ממצה את זכויותיהם  שעילתן נולדה לפני היום הקובע. םכלשה יםשלישי דיםו/או צד םכלפי נושיה

סדר זה, אין בתקופה שעד ליום הקובע. לפיכך, למעט זכויותיהם בהתאם לה ובעל המניות חברהשל כל נושי ה
ביעה או מוותרים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, עילה, ת םנושיהל לוכ להם להם, ולא תהיינה

ם )נושאי מי מטעמכלפי או ו/או בעל המניות  חברה, כלפי הכספית או אחרתטענה מכל מין וסוג שהוא, 
ום הקובע קודם לי ן, אשר עילתוכו'( בני משפחה ,יועצים כלכליים, עורכי דין ורואי חשבון החברהמשרה, 

וכניסתו לתוקף של הסדר זה, וזאת בין אם התביעות, הדרישות ו/או הטענות כאמור הוסדרו בהסדר זה ובין 
אם לאו, בין אם הן ידועות במועד האישור ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביהן הליכים משפטיים ובין אם 

ם צבורים(, הרי שסכומו יהיה חלק ככל שיחול חיוב במס בגין מחילת חובות )מעבר לקיזוז הפסדי לאו.
 מהחובות בהסדר ויחול לגביו הסדר נושים זה.

 
ומאשרים בזאת  , מתחייביםבתקופה שעד למועד אישור ההסדר מצהירים בעל המניותו/או  חברהכל נושי ה .22

כי אין להם, לא תהיינה להם, והם מוותרים באופן בלתי חוזר על כל זכות, עילה, תביעה או טענה כלפי 
בעל ו/או  חברה, בגין או בקשר עם כל עניין הנוגע לואו מטעמ ובשמ ווכלפי כל מי שפעל מנהל המיוחדה

ם, לרבות בגין הסדר זה, ביצועו וכל הכרוך או הקשור בו בין במישרין ובין מבקשר ע ולפעולותיהמניות ו
או  ומכלפי כל מי שפעל בשו/או מנהל המיוחד הבעקיפין. כל תביעה של נושה או צד שלישי כלשהו כנגד 

לעיל ולמען הסר ספק, מבלי לגרוע מהאמור  , תחייב קבלת אישור מראש להגשתה מבית המשפט.ומטעמ
מובהר כי נושה שלא יקבל תשלום כלשהו המגיע לו במסגרת הסדר הנושים, מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי 

לביצוע מוגבלת  מיוחדמנהל הו של הלמען הסר ספק יובהר כי אחריות באופן אישי. מנהל המיוחדמהלהיפרע 
 אחראי בשום צורה ואופן לביצוע התשלומים בפועל.  והוא אינוהסדר הנושים בלבד 

 
מתנאי הסכם זה יופר על ידי החברה ו/או בעל המניות  לא יקוים במלואו ו/או במועדו ואחדוהסדר זה היה  .23

החברה כנגד  יראו בהסדר זה כמבוטל ולנושים תעמוד הזכות לפעול לגביית חובם בכל אמצעי העומד לרשותם
 בעל המניות לרבות הגשת תביעה ו/או הוצאה לפועל וכנגד החברה במסגרת הליך הפר"ק. ו/או 

 
 

    -סוף  -


