
 18-11-24968פר"ק                  בנצרתבבית המשפט המחוזי 
 בפני כב' השופט עאטף עיילבוני

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

 "התקנות" 2002 –תקנות החברות )בקשה לפשרה או הסדר(, התשס"ב   ובעניין:
 

    51-163127-7סופר מעין בע"מ, ח.פ.   ובעניין:
 ע"י ב"כ עוה"ד חובב ביטון ואח'   
 18301עפולה  5מרח' קהילת ציון   
 "החברה"    6491011-04; פקס. 6491010-04טל.   
   
 ליאור מזור, עו"ד, בתפקידו כמנהל המיוחד   ובעניין:

 של החברה 
 3309111חיפה  21מרחוב שיבת ציון   
 "הנאמן"         6022984-04פקס.  8660605-04טל':   
  
 מחוז חיפהכונס הנכסים הרשמי   ובעניין:

 א, חיפה 15ים -משד' פל          
     "כונס רשמי"                                      6467566-02; פקס: 8633777-04טלפון:                

 

 פרוטוקול אסיפת נושים בלתי מובטחים

 15:35, בשעה  6 גוריון בן' שד, בחיפה הדין עורכי לשכת , בבית10.1.2019נתקיימה ביום 

 נוכחים:

 מנהל מיוחד –עו"ד ליאור מזור 
 און, ב"כ אשר שטרית בית עו"ד חובב ביטון ועו"ד אמיר

 על פי רשימה מצ"ב.  –נושי החייב 

 של סופר מעין בע"מ לתי מובטחיםהאסיפה היא אסיפה של הנושים ב המנהל המיוחד: 

 לנושים בקבוצה זו.  7%י ההצעה היא לתשלום סך של להצעת ההסדר צוין כ 17בסעיף  

אני מייצג את בעל השליטה. אנחנו מעריכים שסך כל החובות לנושים בעלי ערבות אישית  עו"ד ביטון:
מיליון ש"ח. המקור של מימוש הנכס  8.2של מר אשר שטרית לאחר הבדיקה תעמוד על 

מס שבח, הוצאות הליך והיטל השבחה. מיליון ברוטו ממנו ינוכה  11הפעילות והמלאי הינו 
. עלויות בגין הריסה של קיר 17.3ו  17.2מעבר לכך יש את התשלומים הנקובים בסעיפים 

בנכס והכשרת הנדרש בהקשר זה מול רשויות התכנון ישולמו על ידי מר שטרית ולא ינוכו 
 מתמורת המכר. 

לתשלום הדיבידנד הנקוב ולהערכתנו הם יספיקו  17המקורות הם אלה הנקובים בסעיף  
 . 18בסעיף 

, לאחר ₪מיליון  12,225,860עד כה הוגשו תביעות חוב בעלי ערבות אישית בסך כולל של 
בדיקתנו הראשונית אנו מעריכים כי שיעור החובות בדין קדימה אשר יאושרו יעמדו על סך 

ם הנקובים . התחייבות המבקשים, בעל המניות והחברה, היא לסכומי₪מיליון  8,269של 
להצעת ההסדר. ככל והמקורות לא יביאו למצב שבו ניתן לעמוד באחוזי הפירעון  17בסעיף 

להצעת ההסדר הרי שתבוצע הפחתה פרו ראטה בדיבידנד בין קבוצות  17הנקובים בסעיף 
 להצעת ההסדר. 18.4וסעיף  18.3הנשייה הנקובות בסעיף 

"ד ביטון היא שהצעת ההסדר תחומה למקורות לפי ס' הבהרת בעל השליטה באמצעות עו המנהל המיוחד: 
להצעת ההסדר, ככל שאותם המקורות לא יעמידו את הפירעונות המוצהרים כפי  17

הרי שקבוצות הנשייה לא תפרענה באחוזים הנקובים בס' זה )אם  18שמופעים בס' 



חוזים התקבולים יהיו בסכומים גבוהים יותר הן תיפרענה פרו ראטה מעבר לסכומים בא
  הנקובים בהצעה(.

סכימה גסה של הסכומים מלמדת, שעל פניו ספק אם במקורות המוצעים, ובתקבולים 
לנושים הבלתי  7% -לנושים בעלי הערבות האישית ו 50%שצפויים בגינם יהיה כדי להעמיד 

מובטחים. התקבולים הצפויים מהנכס וממכר הפעילות לצד גביית חובות עבר שהסכומים 
בגינה נמוכים מאלה הנקובים בספרים, ותקבולי ישראכרט שנתקבלו אצלנו  הריאליים

)ועשויים להצטמצם כתלות בתוצאות הפעילות( לצד קיומם של חובות בדין קדימה וחוב 
בערבות אישית העולה משמעותית על זה בו נקב עו"ד ביטון אינם מבטיחים בשלב זה את 

 .ד הנקוב בהצעה לקבוצות נשיה אלההדיבידינ

אני מייצג את בעל השליטה, ההצעה שאנחנו הגשנו להסדר נושים היא במסגרת הליך  עו"ד ביטון:
שאמור היה להיות מהיר. במסגרתו החברה מבינה שמגיעה לסוף דרכה ובמקום לשחוק 
ולהגיע לפירוק העדפנו לנסות וליצר הסדר. אנחנו חשפנו את כלל הנכסים של בעל השליטה 

 בחברה.

, כאשר רובצת על  ₪מיליון  1.8שנתן הבנק, שווי של בית מגורים הינו לפי הערכת שמאי  
 700, לפי נתונים אלו מכירתו של הנכס תניב תמורה של ₪מיליון  1.1הנכס משכנתא בסך 

אש"ח  700מהזכויות בנכס, כך שמחצית מ  50%אש"ח ברוטו. לאשתו, עובדת כאחות, יש 
אש"ח ברוטו. בנוסף, לחייב  350יה שלו הוא ברוטו אוטמטית שייכים לה ושווי מחצית פנו

מחברה שמפעילה סניף ארומה בקריות וכן זכויות בשלושה בתי קפה הם נסגרו כי  50%יש 
זו חברה שלקחה  -31.12.19הם כשלו כלכלית מה שנותר פעיל הוא סניף שתוקף זיכיון עד 

שר שטרית אש"ח. כלל הזכויות של א 800עליה צבר חובות מעסקים אחרים החובות 
במקרקעין הידועים כאותו סופר מרקט מעיין נמכרים ע"י בעל התפקיד וכולם יהווה מקור 

אש"ח שמשקלל את סך החובות אנו אומרים שיש אדם שכשל  250הוספנו  -עבור ההסדר
עסקית, דור שני באותו עסק, לא ידע להתמודד עם העולם החדש ולא הצליח העמיד את 

ומשתף פעולה עם בעל התפקיד כדי למקסם תועלת לנושים רוב  כלל המקורות ואת כל זמנו
 -ימים 60-90רובו מבוסס על תשלום מיידי שהוא בעצם העודף ממכירת הפעילות בטווח של 

 זו חלופה טובה יותר מפש"ר.

דיבידנד לנושים בעלי  50%ההצעה הזו היא ההצעה האופטימלית. במקורות ההסדר יהיה 
פחה, אלא אך ורק את ערבותו לחברת סופר מעיין, נהגנו בצורה ללא בני מש -ערבות אישית

שקופה והבאנו את כל המידע הדרוש. זו ההצעה הטובה והמירבית אשר מביאה סכום 
  דיבידנד וזו תוצאה טובה. 50%מיידי של כ

מי שנפגע בפירוק זה הצעתו הביאה את היכולת למכור את נכס המקרקעין כמקשה אחת 
הנושים ללא ערבות אישית ולמרות זאת הצענו שיעור דיבידינד אומנם נמוך, אבל לפחות 
בכדי לתת משהו. אם העסק ילך לפירוק אף אחד לא יקבל דבר וזה בטח לא ישפר את 

 מצבכם.

 איך הגיעו לחובות אסטרונומיים כאלה. לא הסברתם. מר ראובן הירש:

הפעילות העסקית ירדה באופן דרמטי בשנים האחרונות יש שחיקה ברווחיות של הסופרים  עו"ד ביטון:
הקטנים תוסיף לזה נסיבות אוב' נוספות כמו צווי סגירה והשקעות במבנה עצמו לצורך 

 עמידה בתקנים חדשים ועליות מימון כבדות ומשמעותיות שיצרו גרעון.
 

שנים אחרונות. למה אתם לא מציגים את הנכסים  5ד של אני רוצה מאזן, דו"ח רווח והפס אבי טולדנו:
שיש לערבים? יש ירושות! ביקשתי מכתב ופרטים מזהים ומאזן נכון ליום הכינוס אני 
מבקש ודורש לקבל אותו. מצד שני ביקשתי לדעת מהם הנכסים שיש לבעל המניות שיש לו 

לא ייתכן שבעלי ערבות ערבות אישית לחברה ככל שיש ערבות אישית נשאר לי יותר כסף. 
אישית יקבלנו על חשבונית. אנחנו רוצים לראות שתובעים מבעל המניות את כל מה שהוא 

 שווה. אתם עושים העדפת נכסים.
 

 מבהיר שלא נתקבלה אצלנו דרישה כלשהי, בכתב או בעל פה של מר טולדנו טרם האסיפה.  המנהל המיוחד:



 
שתנו הוגש תצהיר נכסים של בעל המניות, אם ההצעה המעודכנת הוגשה לאחר שעל פי דרי

יראו שיש עוד נכסים שהעבירו לאחרים יוסיפו אותם להצעת ההסדר. הוצהר לבקשתי ע"י 
בעל השליטה כי ככל בנוסף ימצאו נכסים שלא נכללו או יאותרו העברות של נכסים שהיו 

פים לסופר עצמו שנים האחרונות הם יתווספו להסדר. ככל שיש נתונים נוס 10בבעלותו ב 
 יש מקום לדרוש ולקבל אותם.

 
חנה שטרית ז"ל, מימון שטרית   -הצעת ההסדר תוקנה, כך שערבים נוספים לחובות החברה 

 ז"ל, ויהודה שטרית, לא כלולים בהצעה ולא יופטרו מערבותם גם אם ההסדר יקוים. 
 

 מסלקה פנסיונית. יש להמציא -קופות גמל, ככל שיש למר שטרית, חייבות להתווסף להסדר
 

 , ככל שניתן ושיש הנתונים שיתבקשו.שיפנה אלינו ואנחנו נענה לו -למי שיש שאלות
 

 אנחנו נמציא מסלקה פנסיונית. למר שטרית אין זכויות ברות מימוש בקופת גמל.  -עו"ד ביטון
 

 יש הרגשה לא נעימה של גניבה בנוגע לשיק של מימון שטרית.  מר ראובן הירש:
 

ההסדר הזה לא כולל את מימון שטרית. הוא הוחרג מההסדר ומי שאוחז בערבות שלו יכול   עו"ד מזור:
 לפעול נגדו גם אם ההסדר יאושר ויקוים. 

 
 דיבידנד ולא יותר? 7%למה  מר דבח ברוך:

 
זו ההצעה שעל הפרק, בהתבסס על המקורות הקיימים. האפשרויות הקיימות הן שבעל  המנהל המיוחד:

הצעתו, דבר שלא קורה בשלב זה, או שנושה שאינו סבור שההצעה הולמת השליטה ישפר 
 יצביע כנגדה. 

  
 אנו נקיים כעת הצבעה של הנוכחים ביחס להצעת ההסדר שעל הפרק . 

 
מבהיר, עם זאת, כי נושים המעוניינים בכך, יוכלו להעביר את הצבעתם על הטופס המתאים  

 . 15.1.19עד ליום 
 

להפנות כל שאלה וככל שיהיה בידינו את הנתונים אנו ננסה לסייע  בתווך הזמנים ניתן 
 ולהעבירם

 
 הצבעה:

 
 מתנגד    מ: "בע. ל אייל פיצוחי נחום מרכדי מטעם חברת

 מתנגד      זהר בקשי מטעם בקשי שיווק: 
 מתנגד      ראובן הירש מטעם משק הריש: 

 מתנגד       נציג מטעם אור שני סחר ושיווק: 
 מתנגד      מטעם מעדני מיקי:  אלי בבו

 מתנגד    אבי טל ומאיה בוגני מטעם קבבצ'י מאיר ובניו: 
 מתנגד       נציג מטעם תלים שיווק ופצה: 

 מתנגד      אבי טולדנו מטעם פסטה לונה: 
 מתנגד   חברת ממבו קונדיטוריה:  -זיווה דבח מטעם דבח ברוך

 גדמתנ      אורי פלד מטעם העידן האורגני: 
 מתנגד    עו"ד אלי נג'ר מירב בירק בע"מ וביקורי הפרי: 

 .15.1.19נגבש עמדה עד ליום      מ: "בע מזון עסקי טיירי אחים 
עמדנו ככל     הגשנו עו"ד נתנאל משרקי ב"כ שמן זית סבא חביב וג' עופר ייצור ושיווק בשר: 

 . מתאימה הודעה נשלח תשתנה ועמדתנו
 16:01 הישיבה ננעלה בשעה

 
 
 
 
 
 



 
 

 רשימת נוכחים:
 

 מ"בע. ל אייל פיצוחי נחום מרכדי מטעם חברת
 זהר בקשי מטעם בקשי שיווק

 ראובן הירש מטעם משק הריש
 נציג מטעם אור שני סחר ושיווק 

 אלי בבו מטעם מעדני מיקי
 אבי טל ומאיה בוגני מטעם קבבצ'י מאיר ובניו 

 נציג מטעם תלים שיווק ופצה 
 מטעם פסטה לונה אבי טולדנו

 חברת ממבו קונדיטוריה  -זיווה דבח מטעם דבח ברוך
 אורי פלד מטעם העידן האורגני 

 עו"ד אלי נג'ר מירב בירק בע"מ וביקורי הפרי 
 מ"בע מזון עסקי טיירי אחים

 עו"ד נתנאל משרקי ב"כ שמן זית סבא חביב וג' עופר ייצור ושיווק בשר
 

 


