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 פרוטוקול אסיפת נושים בעלי ערבות אישית

 15:00, בשעה  6 גוריון בן' שד, בחיפה הדין עורכי לשכת , בבית10.1.2019נתקיימה ביום 

 נוכחים:

 מנהל מיוחד–עו"ד ליאור מזור 
 על פי רשימה מצ"ב.  –נושי החייב 

 של סופר מעין בע"מ בעלי הערבות האישיתהאסיפה היא אסיפה של הנושים  המנהל המיוחד: 

 צה זו. לנושים בקבו 50%להצעת ההסדר צוין כי ההצעה היא לתשלום סך של  17בסעיף  

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

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

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

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

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

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

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

לפי ס' הבהרת בעל השליטה באמצעות עו"ד ביטון היא שהצעת ההסדר תחומה למקורות  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' 



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

ומים מלמדת, שעל פניו ספק אם במקורות המוצעים, ובתקבולים סכימה גסה של הסכ
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 
ולי ישראכרט שנתקבלו אצלנו הריאליים בגינה נמוכים מאלה הנקובים בספרים, ותקב

)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 

 הדיבידינד הנקוב בהצעה לקבוצות נשיה אלה..

הצעה שאנחנו הגשנו להסדר נושים היא במסגרת הליך אני מייצג את בעל השליטה, ה 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.

 מה בנוגע לנכסים נוספים אם ימצאו? עו"ד שרון: 

ככל שיושמט נכס או זכות מתוך התצהיר כולל העברה של זכויות שבוצעו לפני ההליך הם  טון:עו"ד בי
 10יתווספו להצעת ההסדר. כך לגבי כל נכס וזכות או העברה של נכס לאחר לתקופה של 

 שנים לאחור. 

,  ₪מיליון  1.8מסת הנכסים:  לפי הערכת שמאי שנתן הבנק, שווי של בית מגורים הינו  
, לפי נתונים אלו מכירתו של הנכס תניב ₪מיליון  1.1ובצת על הנכס משכנתא בסך כאשר ר

מהזכויות בנכס, כך שמחצית  50%אש"ח ברוטו. לאשתו, עובדת כאחות, יש  700תמורה של 
אש"ח ברוטו.  350אש"ח ברוטו אוטמטית שייכים לה ושווי מחצית פנויה שלו הוא  700מ

ילה סניף ארומה בקריות וכן זכויות בשלושה בתי קפה מחברה שמפע 50%בנוסף, לחייב יש 
זו  -31.12.19הם נסגרו כי הם כשלו כלכלית מה שנותר פעיל הוא סניף שתוקף זיכיון עד 

אש"ח. כלל הזכויות של אשר  800חברה שלקחה עליה צבר חובות מעסקים אחרים החובות 
י בעל התפקיד וכולם שטרית במקרקעין הידועים כאותו סופר מרקט מעיין נמכרים ע"

אש"ח שמשקלל את סך הנכסים האחרים. אנו  250הוספנו  -יהווה מקור עבור ההסדר
אומרים שיש אדם שכשל עסקית, דור שני באותו עסק, לא ידע להתמודד עם העולם החדש 
ולא הצליח העמיד את כלל המקורות ואת כל זמנו ומשתף פעולה עם בעל התפקיד כדי 

רוב רובו מבוסס על תשלום מיידי שהוא בעצם העודף ממכירת  למקסם תועלת לנושים
 זו חלופה טובה יותר מפש"ר. -ימים 60-90הפעילות בטווח של 

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

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

 האם ישארו לו זכויות במקרקעין? עו"ד עמר:

מהמבנה המסחרי הינו בבעלותו הפרטית כלל הזכויות שיש לאשר שטרית נמכרות  35% עו"ד ביטון:
כמקשה אחת והם אמורות להניב את הסכומים של ההצעה. אשר שטרית לוקח על עצמו 

 בנוסף את ההתחייבות ,האחריות וטיפול בבעיות הבניה שיש בנכס. 

 מה התפלגות העמדות שניתנו עד כה ביחס להצעה?  עו"ד מיכאל שרון:

 טרם נערכה בדיקה המנהל המיוחד:

אני מבקש שתדלגו על  עניין פשיטת הרגל ,ההתרשמות שלנו היא שאם הוא אומר שחלקו  עו"ד רן :
 ברוטו שיתן את הסכום. יש גם בעיתיות עם תו"ל. 35%בנכס הינו 



וגם לפי הפסיקה אומרים לחלק את זה לשליש. אנחנו יש תיקון לחוק חדלות פירעון  עו"ד ביטון:
מציעים יותר מזה. גם אם אדם הולך לפשיטת רגל לא מוכרים לו את הנכס אלא מגלמים 
לו את זה. אם ימצא כי יש נכס נוסף אנחנו נוסיף אותו כמקור בהסדר, אנחנו באים בידיים 

 נקיות.

, ראינו שיש ₪מיליון  8.7שים בדין קדימה מגיעים ל קיבלתי את טבלת החובות וראיתי שנו עו"ד חיים כהן:
 .₪מיליון  12מעל 

הערכות, הראשונה לקחנו כלל הכרטסות עם ערבות אישית ואחר כך קיבלנו תביעות  2יש  עו"ד ביטון
תביעות חוב עם כתבי ערבות לא כולם  12חוב שהוגשו לבעל תפקיד, לבעל התפקיד הוגשו 

מהמקרים בשטרות חוב לא חתומים או לא של מר  נמצאים בהסדר שכן מדובר בחלק
 .₪מיליון  8.5שטרית. כך שלאחר המיפוי חובות עם ערבות אישית מסתכמים בסך של 

לתשלום  18אני לא רואה איך יש כסף לממן את עלויות ההסדר והאחוזים הנקובים בסעיף  עו"ד חיים כהן:
 דיבידנד.

? השווי שעושים בבנק זה לביטחון הוא לא מדוייק. מתי בוצעה השמאות של המשכנתא  עו"ד נתנאל:
המנהל המיוחד לא צריך לעשות שוב הערכת שווי? רק כאשר אתה ממש את הדירה יש 

 חשיבות לאם הבית תפוס.

מדובר בהערכת שווי של בנק לצורכי משכנתא. לא הורדנו משווי הנכס את הנושא של  -עו"ד ביטון
 בפש"ר. מימוש מהיר שיורד במקרה של מימוש 

 נערוך כעת הצבעה של הנוכחים כאן. המנהל המיוחד:

על מנת לאפשר לנושים שהות נוספת, וקבלת נתונים נוספים, ככל שהם חפצים בכך, כל 
באמצעות טופס הצבעה, לידינו,. לאחר מכן  15.1.19נושה יוכל להעביר את עמדתו עד ליום 

 תגובש מצבת העמדות ביחס להצעת ההסדר.

  

 

 הצבעה:

 מתנגד         ו"ד כהן ב"כ ניסים מוצפי: ע
 מתנגד        עו"ד דידי ב"כ בנק הפועלים: 

 מסכים       דורון נציג חברת תומר שיווק: 
 מתנגדים        תמר שניר  מחברת תנובה: 

 15.1.19נמתין ליום        עו"ד טוקרב ב"כ חברת שיווק בגליל: 
 הגשנו התנגדות  15 -נמתין ל     הילה עמר ב"כ פרו פרי עיבוד פרי וירק בע"מ: 

 2מסכים בשם  עו"ד כמיל גרייב ב"כ דוניז שיווק והפצה ודוניז שיווק והפצה בע"מ:
 החברות.

 מתנגד     מ: "בע ישראל מיינס נרל'ג כ"ב שרון מיכאל ד"עו
 מסכים      ניסים וענונו ב"כ קריית שמונה: עו"ד 

 .15.1.19נמתין ליום        עו"ד רן עמרם ב"כ ר. שמאי: 
  15.1.19נמתין ליום      עו"ד רועי נגריס ב"כ חברת היכל היין ונוגה גלידות: 

 15.1.19נמתין ליום         עו"ד סער שימורי מטולה : 
   15.1.19נמתין ליום       עו"ד כהנוביץ יניב ב"כ שטראוס גרופ: 

 הגשנו עמדה, ככל ונרצה לשנותה נגיש עמדה חדשה בכתב.    נתנאל משרקי: 
 

 
 

 15:30 הישיבה ננעלה בשעה
 
 



 
 
 

 
 

 רשימת נוכחים:
 

 עו"ד מיכאל שרון ב"כ ג'נרל מיינס ישראל בע"מ
 עו"ד הילה עמר ב"כ פרו פרי עיבוד פרי וירק בע"מ.

 הגב' תמר שניר אחראית טיפול משפטי של חברת תנובה.
 עו"ד כמיל גרייבע.מ דוניז שיווק והפצה + דוניז שיווק והפצה בע"מ.

 עו"ד ניסים וענונו ב"כ קריית שמונה.
 עו"ד שומנפלד ב"כ תומר יבוא ושיווק בע"מ

 מר דורון נציג חברת תומר יבוא שיווק
 עו"ד כהן ב"כ ניסים מוצפי

 עו"ד דידי ב"כ בנק הפועלים 
 עו"ד טוקרב ב"כ חברת שיווק בגליל

 עו"ד רן עמרם ב"כ ר. שמאי
 עו"ד רועי נגריס ב"כ חברת היכל היין ונוגה גלידות

 עו"ד סער ב"כ שימורי מטולה 
 עו"ד כהנוביץ יניב ב"כ שטראוס גרופ 

פרי גליל, ש.  לשיווק, ויטה מוגבלת שותפות עו"ד נתנאל משרקי ב"כ החברות: יפאורה
שסטוביץ, ירק הגליל, אגודת הכורמים, ק. אוסם סחר, טמפו משקאות, תה ויסוצקי 

 ישראל.
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


