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 2020פברואר  05תאריך: 

 
 

 - 511177404א.ח. תעשיות עיבוד שבבי מדויק בע"מ, ח.פ. 
  (נת)מתוק פעילותלרכישת  צעהה

 
בזאת לרכוש  המציע"( הרוכשת)להלן: " ________________________________הח"מ,  יאנ

 "(החברה)להלן: " 511177404א.ח. תעשיות עיבוד שבבי מדויק בע"מ, ח.פ.  את כלל פעילות ונכסי

 בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 הגדרות

 המשמעות המופיעה לצידם: למונחים הבאיםבהצעה זו יהיו  .1

 .511177404א.ח. תעשיות עיבוד שבבי מדויק בע"מ, ח.פ. : ""החברה 1.1

 כלל נכסיה., וכן העיבוד השבבי ": פעילות החברה בתחוםהחברהונכסי פעילות " 1.2

 בהגדרת סעיף זה אף יכללו:

  ;החברה, כהגדרתו להלן מלאי -

 תקני בקרת איכות, סיווגים ורישיונות שבידי החברה;  -

 מכונות, ציוד מכני וכלי עבודה בבעלות החברה; -

 ;בבעלות החברהכלי רכב  -

 ;התקבולים העתידיים מהןלרבות כל  ,של החברה הזמנותהצבר  -

 ;מערכות המחשוב של החברה והציוד המשרדיכלל  -

במבנה  נכס המקרקעין כפי שזה מוגדר בתוכנית לשיקום כלכליהזכות לשכירות  -

 שנים; 5לתקופה מינימלית בת  קרית אתא 28תעשיה ברח' התעשיה 

ט ובכפוף למפור ₪אלפי  400של אופציה להעמדת אשראי מקופת ההפעלה עד לסך  -

 לתוכנית השיקום הכלכלי; 13בסעיף 

 

המלאי הקיים בחצרי החברה או במחסניה, לרבות מלאי העושה את  – "מלאי החברה" 1.3

מלאי בתהליך וכן מלאי מוצרים גמורים שטרם דרכו לישראל במועד חתימת הצעה זו, 

ו/או קבלני  בחצרי לקוחות החברה מלאי, סופקו )או לחילופין שטרם עברו ביקורת(

 .המשנה מטעם החברה

לרבות כל התקבולים העתידיים , כהגדרתם לעיל, ונכסי החברה פעילותכלל  ":הממכר" 1.4

 ומהזמנות העבודה שבידי החברה. מהפרויקטים 

 .34987-10-19חדל"ת בחיפה, תיק בית המשפט המחוזי  –" בית המשפט" 1.5
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ובא בפני תאשר גובש לחברה השיקום הכלכלי שת תוכנית -"תוכנית השיקום הכלכלי" 1.6

 .לאישורו של בית המשפט ולאחר מכן הסוג )אסיפות הנושים(פת יאס

עוה"ד ליאור מזור, המשמש כנאמן בהליך שיקום החברה ואשר יהיה אמון  -"הנאמן" .1.7

 . על יישום התוכנית לשיקום כלכלי

שנפתח ע"י הנאמן בתקופת ההפעלה חשבון הבנק יתרת הכספים ב –" הסדרקופת ה" 1.8

ולאחר השבת האשראי שיועמד על , לאחר כיסוי הוצאות ההפעלה )הקפאת ההליכים(

בתוספת הכספים  לתוכנית השיקום הכלכלי, 13ידי קופת ההפעלה כמפורט בסעיף 

והסכומים כפי  שיקום הכלכליהשיגיעו ממקורות ההסדר המפורטים בפרק ה' בתוכנית 

 רכישה זו. שמפורטים בהצעת

 י בית המשפט.על ידה הצעה זו ימים מהמועד בו אושר 5 -"ההעברה מועד" 1.9

 

 הרוכשתהצהרות והתחייבויות 

, דהיינו, הממכר As Is, שרכישת הממכר נעשית הכי מוסכם עלי תומאשרהרוכשת מצהירה  .2

 על סמך בדיקות עצמאיות של במועד ההעברה,( As is Where is) כפי שהואו במצביירכש 

 הנאמן ו/או אתמוללא הסתמכות על מצג והצהרה כלשהם  הותחזיותי ה, הערכותיהרוכשת

כל . האחריות לבדיקת הקשור עם הממכר כל צד שלישי אחרהמניות ו/או  יהחברה ו/או בעל

בקשר עם הממכר, לרבות הזכויות הכלולות בכל סוגי ההסכמים, הנתונים הנתונים 

, נכסי וזכויות החברהמהות אך לא רק )לרבות  והמשפטיים , העסקייםיים, הכלכלייםהעובדת

וכו'( מוטלת  פוליסות הביטוח של הממכר ותקפותן, של החברה והיקף עסקיה הכלכלי המצב

 כלשהו., ללא כל אפשרות לקבלת שיפוי הועל חשבונ בלבד הרוכשת על

 

 עובדים

 בין החברה ובין עובדיה,יחסי העבודה עם אישור הצעה זו על ידי בית המשפט ינותקו מובהר כי 

עובדים ישולמו על א הסכומים והזכויות המגיעים לומל יינתן צו לפתיחת הליכים לפירוק החברה,

הרוכשת מתחייבת לקלוט  לא יחולו, בשום צורה שהיא, על הרוכשת.ידי המוסד לביטוח לאומי, והם 

 ובדי החברה ולפי שיקול דעתה בלא שמירת רצף זכויותיהם.מחדש את ע

 נמשכים והסכמים התחייבויות

תקפים  נמשכים הסכמים פי על ההחבר התחייבויות את לכבד בזאת תמתחייבהרוכשת  .3

 יבואו נמשכים הסכמים אותם במניין. הרוכשת תיקח על עצמה ואשר להם צד ההינ השהחבר

 ונותני ספקים עם נמשכים והסכמים לקוחות עם הסכמיםהסכמי שכירות, , רק לא אך, גם

 הסכם כל פי על הלחבר המוקנית זכות מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין כי מובהר. שירותים

 .כאמור הסכם כל לבטל זכות לרבות, דין כל פי על/או ו כאמור
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ביצוע ב למען הסר ספק, הרוכשת תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור אם להמשיך .4

ובלבד שכל ההזמנות שהחל ייצורן על ידי החברה  ידי החברההזמנות העבודה הקיימות ב

  באמצעות הנאמן יושלמו.

 ם מתליםתנאי

 בהתקיימות התנאים המתלים הבאים: יתהצעה זו מותנ .5

 על הצעה זו; תהמבוסס לתוכנית השיקום הכלכליאישור בית המשפט  -

 "(התנאי המתלה)להלן יחדיו במצטבר: "

 תמורהה

נקי מכל חוב, שיעבוד או זכות צד  ואכשה, להצעה זו 1.5 יףכהגדרתו בסע הממכררכישת עבור  .6

)למעט השעבודים על מכונות ורכוש , 1984-א' לחוק המכר, התשכ"ח 34ג' כלשהי לפי סעיף 

 להתקיימות התנאיובכפוף  לתוכנית השיקום הכלכלי(( 4)ג()21.1קבוע וכפי שמפורט בסעיף 

 .תמורה כפי שתפורט להלןעל ידי הרוכשת תשולם  ,ההמתל

 התמורה

תעמוד על סך כולל של , לעיל כהגדרתו, הממכר עבור הרוכשת ידי על שתשולם התמורה .7

 שולםת(, אשר "התמורה)להלן: " (₪ארבעה מיליוני  )במילים: בתוספת מע"מ ₪ 4,000,000

 :מע"מ(לא כוללים )כל הסכומים מטה  הבאבאופן 

חודשים, עבור בעלי שעבודים קבועים  12אשר ישולמו בתוך  ₪אלפי  400סך של  .א

וספציפיים על מכונות ורכוש קבוע החיוני להמשך הפעילות העסקית, בכפוף לבדיקת 

 ואישור הנאמן לתוקף השעבוד, מעמדו והיקפו.

יום מיום אישור  30 םבתו שולמוכל אחד, אשר י ₪ 60,000של  סךתשלומים ב 12 .ב

 לאחר מכן. חודשים  12משך ול התוכנית לשיקום כלכלי

מיום אישור  12מחודש החל  שולמוכל אחד, אשר י ₪ 100,000של  בסך תשלומים 24 .ג

 חודשים מיום אישור התוכנית לשיקום כלכלי.  36עד התוכנית לשיקום כלכלי 

מיום  48עד חודש  36מחודש החל  ישולמוכל אחד, אשר  ₪ 40,000תשלומים בסך של  12 .ד

 אישור התוכנית לשיקום כלכלי. 

 

  הממכר העברת

וזאת בכפוף  במועד ההעברה ייפגשו הצדדים לביצוע מסירת החזקה בממכר במשרדי החברה .8

 .לאישור התוכנית לשיקום )שהינה תנאי מתלה להצעה זו(

 שונות
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כלשהם מתשלומי התמורה ומכל הרוכשת לא תהא זכאית לקזז, בגין כל טענה שהיא, סכומים  .9

תשלום אחר אותו היא מחויבת לשלם על פי הסכם זה, ועליה לשלם את התמורה והתשלומים 

 על פיהם במלואם ובמועדם.

כל אישור ומסמך אחר כלשהו, שהחתימה עליו ולהמציא בזאת לחתום על  תמתחייב הרוכשת .10

ועה של הצעה זו ומתן תוקף , דרושים או מועילים למטרת ביצה, או המצאתו על ידיהמציד

, ובלבד שמדובר בטפסים ומסמכים שיאושרו על ידי הרוכשת ואשר לא יהא בהם להוראותיה

 כדי להטיל על הרוכשת כל עלות, מכל מין וסוג שהוא.  

שא בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה המוטל ו/או יוטל עליו על פי דין בגין ו/או בקשר יכל צד י .11

במלוא ההוצאות, ההיטלים,  שהרוכשת תישאבכפוף לכך הסכם זה, י לביצוע ההתקשרות על פ

המיסים והאגרות הכרוכים בביצוע העברת הנכסים ו/או הזכויות על פי ההתקשרות נשוא 

  הסכם זה, ככל ונדרש.

 יום.  30תוקף הצעה זו הינו למשך  .12

 .המכר אישור על המורה פסיקתא בהמצאת רוכשתה כלפי החובת ידיה תצא להחבר .13

 בהתאם שנים שבע למשך החשבונות הנהלת ומסמכי החברה ספרי את תשמור רוכשתה .14

 .1973-"גהתשלהכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(,  מס להוראות

הפקת חומר ו/או בותסייע בידם שבונות גישה לספרי הח התאפשר לנאמן ו/או לחבר המציעה .15

 .החובדוחות ו/או נתונים לצורך הכרעה בתביעות 

 .בתוכנית לשיקום כלכליאשר דן  בקשר עם הצעה זו תתברר אך ורק בבית המשפטכל מחלוקת  .16

 

________________________ 

  הרוכשת            

 

 

 אישור עו"ד

הרוכשת, בתאריך __________, מאשר בזאת כי ________________אני הח"מ, עו"ד 

על ההצעה וההתחייבות  וחתמ ומר יוסף גונן אידו שדה, מר החתימה מטעמה יבאמצעות מורש

 דלעיל.

       ___________________ 

 , עו"ד________________       


