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 2020פברואר  06

 (נת)מתוקשיקום כלכלי לכנית ת תהצע

 : החברהעבור 

 )בשיקום(; 511177404א.ח. תעשיות עיבוד שבבי מדויק בע"מ, ח.פ. 

 )מכוח חלק י' לחוק( הערבים לחובותיהו

 הגדרות: .1

  ;2018-חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח החוק 1.1

 ;34987-10-19חדל"ת , במסגרת תיק בחיפהבית המשפט המחוזי  בית המשפט 1.2

 -)בשיקום( 511177404א.ח. תעשיות עיבוד שבבי מדויק בע"מ, ח.פ.  ההחבר 1.3
 ;1החברה 

 

לחובות  יםהערב 1.4
  ההחבר

להלן בעל מניות  – 048191555אברהם פאר, ת"ז 
 בחברה

 
 
 
  

)להלן: בעלת מניות בחברת ב.א פאר  – 064359326בלוריה פאר, ת"ז 
     נכסים בע"מ"(

 031758253פייבל יריב פאר, ת"ז 
 025249921שלמה גיא פאר, ת"ז 

התוכנית לשיקום  1.5
 כלכלי

 לאישור בית המשפט; פההכפו כנית זו לשיקום כלכלי,ת

יהיה ואשר החברה שיקום , המשמש כנאמן בהליך מזור ליאורעוה"ד   הנאמן 1.6
 ;זו לשיקום כלכלי התוכניתיישום על  אמון

מכוח חוב , לרבות )כהגדרת המונח "חוב" בחוק(החברה חוב של  עבר חוב 1.7
ו/או  םמכוח תפקידו/או החברה ערבויותיהם של הערבים לחובות 

על שמם של הערבים לחובות החברה חוב שניטל ו/או  בחברהמשרתם 
צד עילתו כלפי כל ש, והוזרם על ידם לפעילות העסקית של החברה

 תוכנית זו לשיקום כלכלי; הקובע, כהגדרתו בשלישי עד למועד 

1.8 

 

 מקורות ההסדר

 
  ;זו ההצעל 'ההמפורטים בפרק  המקורות

 ;05.02.2020הצעת הרכישה מיום  הצעת הרכישה 1.9

 ;05.02.2020כהגדרתה בהצעת הרכישה מיום  הרוכשת  1.10
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, )כהגדרתו להלן( קיים כלפיהם חוב הקובע למועדגורמים אשר נכון  הנושים 1.11
 יםלו ערב כלפיהםה החברשל  לרבות, חוב שאינו קצוב או מותנה,

ם מכוח פעילות הםשהוטל ו/או יוטל עליהחברה הערבים לחובות 
 ו/או מכוח משרתם החברה ו/או מכוח ערבויותיהם לחובות בחברה 
 ;בחברה

 -ה הלצורך שיקומהחברה יום מתן הצו לפתיחת הליכים להפעלת  המועד הקובע 1.12
29.10.19; 

שנפתח ע"י הנאמן בתקופת ההפעלה )הקפאת ההליכים( בנק החשבון  קופת ההסדר 1.13
בפרק ה' המפורטים  שיגיעו ממקורות ההסדרבתוספת הכספים 

 ; בתוכנית זו לשיקום הכלכלי

 

 הפעילות העסקית  .א

על ידי האב, בעל המניות, מר אברהם פאר הערב באופן  02/1987 -החברה  נרשמה ברשם החברות ב .2

קרית  28הם במבנה תעשיה ברח' התעשיה  אישי לחלק מחובות החברה. כתובת החברה  ומפעלה

נכס המורכב משתי  512384983, ח.פ. ת ב.א. פאר נכסים בע"מחבראתא, נכס זה הינו בבעלותה של 

קומות )קומה שניה משרדים( ואולם ייצור )קומה ראשונה(. החברה  שוכרת שטח נוסף באותו מבנה 

תפעולית עסקינן בחברה  תעשייתי, הצמוד למפעל הייצור, והמשמש בעיקר לביצוע הרכבות מכניות.

מדוייק על כל מרכיביו בכל סוגי המתכות וכן בייצור מכלולים מתמחה בעיבוד שבבי יצרנית אשר 

הנדסי מרמת התכנון ועד לרמת הייצור וההרכבות, מכני הכולל תכן  (TURN-KEY) ותתי מכלולים

כש. עבודתה העיקרית של החברה היא לייצור מכלולים עבור התעשיה הצבאית. לחברה סיווגי כולל ר

)ארגון תקינה בינלאומי לייצור מוצרים צבאיים,  ANABשל מכון  ISO 9001/AS9100Dתקן 

"לעיבוד שבבי מדויק והרכבת תעפותיים וחלל( ותו תקן ממכון התקנים הישראלי ; תקן ייצור 

. לחברה אישור מפעל חיוני בעת מלחמה ומוגדרת כספק אסטרטגי פריטים תעופתיים וצבאיים"

 .מערכות לחימה מתקדמות בע"מ –לקוחתה העיקרית של החברה; רפאל  ברפאל.

( 72בעלי מניותיה הם מר אברהם פאר )בן  10/1996 -נרשמה ברשם החברות ב ב.א. פאר נכסים בע"מ .3

ורעייתו הגב' בלוריה פאר. חברה זו היא בעלת הזכויות בנכס המקרקעין )מבנה תעשיה( ברח' התעשיה 

(. "נכס המקרקעין")להלן:  12,13,14 חלקות-תתי 19חלקה  11609, בקרית אתא. נכס הידוע כגוש 28

כעולה מנסח החברה ברשם החברות; הזכויות בנכס המקרקעין משועבדות לנושי החברה; בנק 

 דיסקונט והבנק הבינלאומי הראשון. 

משמש כמנכ"ל שותף ומנהל את מערך התכנון ההנדסי ה ,בחברהבנם של בעלי המניות מר יריב פאר  .4

משמש כמנכ"ל שותף ומנהל את  ,בחברה, בנם של בעלי המניות א פארהמכני והתפעולי בחברה. מר גי

, בניהם של לאחר קבלת סיווג בטחוני מתאים() ולו אישור כניסה לרפאלמערך השיווק הלוגיסטיקה 

 בעלי המניות ערבים לחובות החברה. 

 

 הקשיים אליהם נקלעה הפעילות העסקית .ב
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, אשר אפשרו לה להגדיל את צמיחתה חכמותהשקיעה החברה ברכישת מכונות  2015-2016ם בשני .5

 בלתיתה כרוכה בנטילת התחייבויות תזרימיות י. אך ההשקעה ברכישת המכונות הי40% -בשיעור של כ

יתה שרויה בו החברה ביחס לחברות ימבוטלות. ההשקעה במכונות נועדה לגשר על הפער הטכנולוגי שה

 תחום העיבוד השבבי. – עיסוקה המתחרות בתחום

פנתה החברה לקבלת אשראים קצרי מועד, לצורך פתרון נקודתי להתגבר על המצוקה התזרימית,  כדי .6

עלויות מימון כבדות, נטילה בלמצוקתה התזרימית, אשראים אלו יקרים הם בהגדרה אשר התבטאו ב

 לרבות הפניה לקבלת אשראי חוץ בנקאי.

פקדונות וחסכונות החברה הערבים לחובות בניסיון לעבור ולצלוח את המצוקה התזרימית; שעבדו  .7

אשר קוזזו ימים ספורים לפני הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים במסגרת  בחשבונותיהם הפרטיים

 תיק בית המשפט.

מחשבונות  ,מחברות אשראי ,נטלו הלוואות וגייסו אשראים על שמם האישי הערבים לחובות החברות .8

הלוואות מבני  ההערבים לחובות החבר נטלו ,כן, כמו האלו לחברפרטיים על שמם והזרימו כספים בנק 

הפעילות העסקית, אך בסופו של יום לא היה מנוס אליו נקלעה משפחה לצורך צליחת המחנק התזרימי 

 . אשר תסדיר חובות אלו ולגיבוש תוכנית שיקום זו מפנייתם לנקיטת הליך השיקום בפיקוח בית המשפט

 

 כלכליהתוכנית לשיקום מטרת  .ג

 כפולה:היא  וז כניתתמטרת  .9

יהם של הערבים לחובות ערבויותהסדרת לרבות  ,פעילות העסקיתשיקום הלאפשר את  .9.1

 . ההחבר

על פני  עדיפהעבור הנושים, כהגדרתם בהצעה זו, כאלטרנטיבה  ההסדרמקורות את לרכז  .9.2

שיוסדרו החובות נשוא על מנת , צו לפתיחת הליכיםו/או  פשיטת רגל ו/או הליכי כינוס נכסים

  . תוך השמירה על כללי הצדק החלוקתיבהליך קולקטיבי, יעיל  תוכנית זו

ולאחר  הסוג )אסיפות הנושים(פת יובא בפני אסתוכנית זו לשיקום כלכלי המוצעת והמפורטת להלן ת .10

 . הדיןהוראות בהתאם להכל , הנכבד לאישורו של בית המשפט מכן

 דרכי השיקום .ד

 כנית השיקום המוצעת בהצעה זו אשר תכלול: גיבוש ואישור ת .11

של החברה לרוכשת בכפוף לתנאים המתלים הפעילות העסקית  אישור בית המשפט למכירת 11.1

 המפורטים בהצעת הרכישה. 

ממנו , ב.א. פאר נכסים בעלותמימוש נכס המקרקעין שבהחובות לנושים המובטחים יוקטנו מתמורות  11.2

אשר הביע את . החברה הציגה בפני בעלי השעבוד על הנכס הצעה מרוכש פועלים עסקיה של החברה

שנים מיום אישור ביהמ"ש  5 בתלתקופה מינימלית  לחברה הרוכשתהסכמתו להמשיך ולהשכירו 

 לתוכנית השיקום. 

 , מפדיון דירת מגורי בעלי המניות. ₪מיליון  1 -תרומת בעלים בסך של כ 11.3
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 ומועדי תשלומם לקופת ההסדר המקורות .ה

 : חוב העבראשר ישמשו כמקור להסדרת  מקורות ההסדרלהלן  .12

 ₪אלפי  600 -עודפים בקופת ההסדר בתום תקופת ההפעלה, אשר צפויים לעמוד על סך של כ 12.1

 . 01/2020)ברוטו( נכון לסוף חודש 

 

 הקטנת החובות לנושים הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ולבנק דיסקונט בע"מ מתמורות מכר 12.2

 ₪מיליוני  2.5 -סך של כהנכס המשועבד לטובתם להבטחת חובות החברה )הוצגה הצעה ב

כנית זו לשיקום כלכלי על ידי יום מיום אישור ת 60לתשלום בתוך רוכש מטעמו של )ברוטו( 

יובהר כי הצעה זו עולה באופן משמעותי על שמאות שנמצאת בידי הנושה  .(בית המשפט

 . ₪ מיליון 1.9המובטח ע"ס של 

 

פיים יעבור בעלי שעבודים קבועים וספצחודשים,  12בתוך אשר ישולמו  ₪אלפי  400סך של  12.3

, בכפוף לבדיקת ואישור הנאמן ורכוש קבוע החיוני להמשך הפעילות העסקית על מכונות

 . .א להצעת הרכישה(7)סעיף  לתוקף השעבוד, מעמדו והיקפו

   

בעלי המניות מפדיון דירת מגוריהם ברח' בעל שם אשר יוזרם על ידי  ₪מיליון  1 -סך של כ 12.4

הנכס ייפדה באמצעות בני  .1, תת חלקה 70 חלקה, 11015 כגוש דועה, היקרית אתא 37טוב, 

תוכנית לשיקום ה אישור ממועד ימים 7תוך  יועברו ₪ לפיא 700 –מש"ח  1משפחה בערך של 

ש"ח יהווה הדבר יליון מ 1של עם ביצוע תשלום חודשים לאחר מכן.  12 תוך והיתרהכלכלי 

רשם יאש"ח ת 700כנגד העברת הסך של  פידיון של הבית ולא ניתן יהא לחזור אליו בכל מקרה.

לטובת הגב' צפורה מנדבי בגין ההלוואה שניתנת  , מוגבלת בסכום זה,משכנתא מדרגה שנייה

 לאחיה מר אברהם פאר.

 
 מע"מ( כדלקמן:  בתוספת)מתוך התמורה המפורטת בהצעת הרכישה  ₪ 3,600,000סך של  12.5

יום מיום אישור התוכנית  30 םכל אחד, אשר יחלו בתו ₪ 60,000תשלומים בסך של  12 .א

 .לאחר מכןחודשים  12משך ול לשיקום כלכלי

חודשים מיום אישור  36עד  12כל אחד, אשר יחלו מחודש  ₪ 100,000תשלומים בסך של  24 .ב

 התוכנית לשיקום כלכלי. 

מיום אישור  48עד חודש  36כל אחד, אשר יחלו מחודש  ₪ 40,000תשלומים בסך של  12 .ג

 התוכנית לשיקום כלכלי. 

 

ע"מ", היקף נשייתה .אל.אם. גרוב מכונות ממוחשבות באי" נושהכלפי ה החוב לעניין 12.6

 ומעמדה יוסדר מחוץ לתוכנית זו לשיקום כלכלי. 
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לעיל  12.1יתרות הנקובות בסע' אש"ח מתוך ה 400בסך של עד שימוש רשאית לעשות הרוכשת תהיה  .13

ימים מיום אישור התוכנית לשיקום  10יועמדו תוך  ₪אלפי  200כאשר אשראי לצורך פעילותה,  וכק

להצגת נתונים  לאחר מכן. העמדת האשראי כפופה יום 60 נוספים יועמדו תוך ₪אלף  200 -כלכלי ו

תשלומים  12 -ב  הרוכשת. אשראי זה ייפרע על ידי הנאמןלשביעות רצון  ובטוחות ערבויות, רלוונטיים

העמדת האשראי האמור מתוך קופת הנאמנות תיעשה כפוף לכך  מיום העמדתו.ימים  60שיחלו מחלוף 

ההקפאה יתרה מספקת לצורך העמדתו לאחר תשלום מלוא ההתחייבויות שנוצרו  שתתקיים בקופת

 בתקופת ההקפאה במעמד הוצאות הקפאה.

  

 במנגנון תביעות החו .ו

בהתאם  יתבססו על ההכרעות בתביעות החוב,הסדר הנושים התחשיבים הסופיים שלפיהם יבוצע  .14

 למפורט להלן. 

למועד שנקבע על ידי בית עד , למשרד הנאמןה החברבקשר עם חובות  וגשוהשהחוב  תביעותכל  .15

המועד לאחר  מכל סיבה שהיא, יוגשו,חוב ש תביעותשהוגשו במועדן.  ככאלהחשבנה יתהמשפט, 

כל זכות תביעה או דרישה לא תהיה בעלי חובות אלה הנטענים  ולנושים ,לא תתקבלנה ,שנקבע לכך

, אלא אם קבע בית המשפט קופת ההסדראו  הנאמן ,ההערבים לחובות החבראו כלפי  הכלפי החבר

 .אחרת

ת בתביעלפי שיקול דעתו לצורך ההכרעה  לו, הנחוציםהנאמן יהיה רשאי לדרוש מסמכים או נתונים  .16

ת החוב על פי תביעקבע, יהיה הנאמן רשאי להכריע ביימסרו לו תוך המועד שיבמידה ואלה לא . חובה

החוב, כולה או חלקה, כפי שימצא  תביעתלדחות את  , ובכלל זהמסמכים המצויים בידיווההנתונים 

 לנכון.

לנאמן שמורה הזכות להכריע בתביעות חוב מסוימות על דרך הפשרה ולנהל עם הנושה בעל החוב  .17

 הנטען מו"מ לשם כך. 

תוכנית ממועד אישור  חצי שנההחוב תוך  בתביעות ואת הכרעת ימסור ןהנאמעל אף האמור בכל דין,  .18

, לצורך ההכרעה וכל הנתונים או המסמכים הנחוצים ל ומהמועד בו הומצאו ל, או יזו לשיקום כלכל

  לפי המאוחר.

את הנושה ימים מהמועד בו קיבל  45בתוך  בתביעת חוב יוגש לבית המשפטעל הכרעת הנאמן ערעור  .19

רה יוהכרעת הנאמן בכתב )ולרבות בפקסימיליה(. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל, אלא אם כן 

 . להצטרף כצד לערעורים אלה םרשאי ויהיהחברה הערבים לחובות ית המשפט אחרת. ב

לכל דין, יהיה הנאמן רשאי, כפי  כפוףמבלי לפגוע בתנאי ההסדר המוצע, נפקותו או תוצאותיו, וב .20

 החברהשימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל מו"מ עם נושים מסוימים לגבי הפחתת חוב 

 ולאופן תשלומו.  , למעמדוכלפיהם ולגבש עמם הסדרים פרטניים בכל הקשור לחוב החברה כלפיהם

  ומועדם בהתאם למקורות ההסדר והחלוקה לנושיםתשלומי הדיבידנדים  .ז

 : כדלקמן ,יבוצעו מתוך קופת ההסדר התשלומים לנושים .21
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 הנושים המבוטחים:  21.1

יוקטנו באופן יחסי מתוך תמורת  )בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי( חובות לנושים המובטחיםה .א

  ברשם החברות(. ב.א. פאר נכסים בע"מבנסח  9 -ו 8)שעבודים מס' המכר של הנכס 

 של מחשבונותיהם הפרטיים נושים מובטחים בשעבודים קבועים על פקדונות וחסכונות לרבות .ב

יהיו רשאים לקזז בין הפקדונות  ורו לכך,, בכפוף לבדיקת הנאמן ואישההערבים לחובות החבר

 ימים מיום אישור התוכנית לשיקום כלכלי.   60והחסכונות לחובות כלפיהם בתוך 

להמשך הפעילות על מכונות ורכוש קבוע החיוני וספציפיים  בעלי שעבודים קבועים - נושים מובטחים .ג

זו  מתוקנת אשר התווסף בהצעהלעיל,  12.3מתוך המקור הנוסף והמפורט בסעיף ייפרעו , העסקית

אין בהוספת המקור הנוסף כדי לפגוע או  חלקם של נושים אלו. עקב הסתייגויות שהועברו על ידי

התשלום לנושים  ככל ואין במקור הנוסף להספיק. ,לצמצם מזכותם להיפרע מיתר מקורות ההסדר

דורגת ובהתאם ליתרת יבוצע בצורה מהסילברדו  ורכב בעלי השעבודים הקבועים בגין המכונות

ועד לשווי  אשראי/ההלוואה שהועמדה באופן ספציפי לרכישת המכונה ו/או הרכוש הספציפיה

  :, כמפורט להלןבהתאם להערכת שווי של שמאי מטעם הנאמןהבטוחה 

חוב  ,₪אלפי  50הינה עד סך של הלוואה/האשראי שהועמד לרכישת הרכוש הקבוע כל שיתרת הכ .1

 ום אישור התוכנית לשיקום הכלכלי. חודשים מי 12שולם בתוך זה י

ועד סך של  ₪אלפי  50הינה בין ככל שיתרת ההלוואה/האשראי שהועמד לרכישת הרכוש הקבוע  .2

חודשים מיום אישור התוכנית לשיקום הכלכלי  12, מחציתו מחוב זה, תשולם בתוך ₪אלפי  100

 חודשים.  24ומחציתו השניה בתוך 

אלפי  100שראי שהועמד לרכישת הרכוש הקבוע כלפי הנושה עולה על ככל שיתרת ההלוואה/הא .3

 36חודשים ושליש בתוך  24חודשים, שליש בתוך  12, שליש מיתרת חוב זה ישולם בתוך ₪

 חודשים )הכל מיום אישור התוכנית לשיקום כלכלי(. 

יה, ומאותו עם סילוק יתרת ההלוואה בגין כל מכונה/רכוש יימחק לו השעבוד הספציפי הרשום על .4

 . ועל אף האמור בכל מקום אחר תוכנית שיקום כלכלית זולרגע רכוש זה ישמש כבטוחה 

אין באמירות המפורטות לעיל לקבוע ו/או לייחס למי מהנושים מעמד של שיעבוד קבוע על מי  .5

מהמכונות בסופו של יום ההכרעה ביחס למעמד של הנושים ייקבע באופן בלעדי על ידי הנאמן 

 המשפט המוסמך.ובית 

 

 : נושים בדין קדימה 21.2

ובין מובהר כי עם אישור הצעה זו על ידי בית המשפט ינותקו יחסי העבודה בין החברה  עובדים: .א

ויומר לו הצו לפתיחת הליכים שניתן על ידי בית המשפט בתיק בית המשפט כך שייקרא  עובדיה

המגיעים לעובדים ישולמו על , מלוא הסכומים והזכויות "צו לפתיחת הליכים לפירוק החברה"

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

 לקלוט מחדש את עובדי החברה ולפי שיקול דעתה בלא שמירת רצף זכויותיהם.

 

 שבדין קדימה באופן מדורג כדלקמן:  םייפרעו את חוב -רשויות -נושים בדין קדימה .ב

שבדין  , נושים אלו ייפרעו את חובם₪אלפי  100שיתרת החוב בדין קדימה הינה עד סך של ככל  .1

 חודשים. 18תוך  , בכפוף להכרעתו החלוטה של הנאמן בתביעת החובקדימה
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, נושים אלו ייפרעו את ₪אלפי  100שיתרת החוב בדין קדימה כלפי הנושה עולה על סך של  ככל .2

 חודשים.   36 תוך החוב בתביעת הנאמן של החלוטה להכרעתו בכפוף, קדימה שבדיןחובם 

 הנושים המובטחים בשעבוד צף:  21.3

כמו כן, לנושים  בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי. ;נושי החברה המובטחים בשעבודים צפים הם .א

  . החברה מפעלבמכונות האלו שעבודים קבועים וספציפיים על נכס המקרקעין וחלק מ

לאחר פרעון החוב המובטח בשעבודים קבועים עבור שני בנקים אלו, יתרת החוב כלפיהם נאמדת  .ב

 (.40% -כ ודיסקונט 60% -)הבינלאומי כ. ₪מיליוני  2 -בסך של כ

 36תוך שעבוד הצף מהנשיה ב 75%בגין הנשיה המובטחת בשעבוד צף ישולם ממקורות ההסדר  .ג

 (ב)12.5ד ביצוע התשלומים המפורטים במקור החל ממוע , בתשלומים חצי שנתיים,חודשים

לבנק  40% -לבנק הבינלאומי ו 60% כדלקמן: למקורות ההסדר לעיל. בחלוקה בין שני הבנקים

מצטרפת לקבוצת הנושים הרגילים  , ככל שתישאר,דיסקונט. יתרת החוב כלפי בנקים אלו

 האוחזים בערבויות אישיות. 

  

 נושים רגילים האוחזים בערבויות אישיות:  21.4

)סכום המשקף למעשה את תרומת הבעלים המפורטת   ₪מיליון  1לקבוצת נושים זו ישולם סך של 

תחילת ממועד  חודשים 36בתוך מועד תשלום הדיבידנד לקבוצת נושים זו יחול  -( 12.4במקור 

 לעיל למקורות ההסדר.  (ב)12.5ביצוע התשלומים המפורטת במקור 

  

קבוצת נושים זו תקבל דיבידנד בהתאם ליתרת הכספים בקופת ההסדר ולאחר  -נושים רגילים 21.5

ועד לסך של  )בסכומים המוצעים בתוכנית זו( אשר בסדר הפירעון קודמים לקבוצה זותשלום החובות 

 (ב)12.5תחילת ביצוע התשלומים המפורטת במקור  ממועדחודשים  36אשר ישולמו תוך  ,₪ אלפי 500

קביעת שוויין של -, לרבות איניתנו הכרעות סופיות בתביעות החוב שהוגשו. מאחר וטרם לעיל

את  לקבועלא ניתן  ,רישא )ג( 21.1הבטוחות לנושים המובטחים בשעבודים קבועים וכמפורט בסעיף 

  אחוז הדיבידנד שישולם לנושים הרגילים.

 

 חלופת הפירוק / הפש"ר )צו לפתיחת הליכים לערבים לחובות החברה( ניתוח .ח

 חלופת הפירוק אינה כדאית בראיה מצרפית עבור כלל נושי החברה.  .22

הרכוש הקבוע בחברה עיקרו במכונות אשר רובן משועבדות בשעבודים קבועים, נוסף לקיומם של שני  .23

 שעבודים צפים לטובת הבנקים; הבינלאומי ודיסקונט.

 כך שחלופת הפירוק אינה חלופה אמיתית ואין בה להבטיח את תשלום החובות בדין קדימה.   .24

החלוקה המוצעת בתוכנית זו לשיקום כלכלי, מייצרת צדק חלוקתי בין הנושים השונים ובהתחשב בסדר  .25

 הפירעון כפי שזה קבוע בדין. 

ריה( ובניהם גם ערבים לחלק ורעייתו ברו 72עסקינן בעסק משפחתי שבעלי המניות )האב אברהם בן  .26

ניכר מחובותיו, לרבות כלפי המערכת הבנקאית. עסק משפחתי זה נקלע ל"תאונה כלכלית" שניתן 

 להקטין את נזקיה באמצעות אישורה של תוכנית זו לשיקום כלכלי.  
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ה , יתרת המשכנתא בגינ₪מיליון  1.5 -מלבד דירת המגורים של בעלי המניות ששוויה מוערך בסך של כ .27

. בהתאם למפורט בתצהירי הנכסים ובדיקת הנאמן לכך, אין לבעלי ₪אלפי  450 -עומדת על סך של כ

רכוש נוסף אשר יכולים לתרום או לפדות אותו לטובת קופת ההסדר  ההמניות והערבים לחובות החבר

מוגנות  ככל שצבורים כספים בקופות פנסיה שאינןיובהר כי למעלה מהצורך, בתוכנית השיקום הכלכלי. 

 על פי הדין, אלו ימומשו, ויועברו כדיבידנד נוסף לקבוצת הנושים האוחזים בערבויות אישיות.  

יינקטו להם הליכי פש"ר )צו לפתיחת הליכים(,  רהככל שכנגד בעלי המניות והערבים לחובות החב .28

ם, במסגרת חודשי 48ובהתאם להוראותיו של הדין החדש, הליכים אלו עומדים לתקופה מקסימלית בת 

ייקלטו בשוק  ההליכים אלו יושת עליהם צו תשלומים חודשי, תחת ההנחה כי הערבים לחובות החבר

כך שאין בחלופת הפש"ר כדי להביא מזור לנושי העבודה כשכירים )בעניין זה ראוי להתחשב בגילם(, 

יתרון  מעניק ,וכמוצע בתוכנית זו ,פדיון דירת המגורים ברה האוחזים בערבויות אישיות מהם.הח

 מובהק לתוכנית השיקום הכלכלי והוראותיה על פני חלופות הפש"ר. 

 1אישורה של תוכנית זו לשיקום כלכלי מגשימה את מטרות דיני חדלות הפרעון כפי שאלו נקבעו בסעיף  .29

 לחוק; שיקום התאגיד והשאת קופת הנשיה. 

רק; אלטרנטיבת אישורה של התוכנית כך שבסופו של יום ניתוח האלטרנטיבות השונות העומדות על הפ .30

לשיקום כלכלי וכפי שעולה מהצעה זו הינה עדיפה על מסלולי פירוק ופשיטת רגל עבור הערבים לחובות 

 החברה. 

 

 הוראות כלליות .ט

 

בשל הקשיים הכלכליים אליהם נקלעה החברה ולצורך שיקומה  דיווחים ודוחות לרשויות:הגשת  .31

 אלו יוגשו כדלקמן: והחברה לפרק זמן להגשת דוחות ודיווחים, ככל שחסרים כאלה לרשויות.  נדרשת

, /דוחות תקופתיים לביטוח הלאומידוחות הניכויים/דוחות תקופתיים למע"מ תקופתיים: דוחות 31.1

חודשים  3תקופה שלפני היום הקובע, נתוני דוחות אלו, ככל שטרם הוגשו, אלו יוגשו תוך העבור 

 . על ידי בית המשפט אישור התוכנית לשיקום כלכלימיום 

חודשים מיום  18דוחות שנתיים לרשויות מס הכנסה עבור התקופה שלפני המועד הקובע יוגשו תוך  31.2

 אישור התוכנית לשיקום כלכלי.

-עלאו נוהלו שנפתחו ככל , הערבים לחובותיהו/או  ההחברנגד  תביעות והליכים משפטיים מכל מין וסוג .32

על ידי בית  התוכנית לשיקום כלכלימיד לאחר אישור  יסולקו, הקובע המועדעד וכולל  םנושיהמ ידי מי

ובתיאום  לערכאות הרלוונטיותהחברה ו/או הערבים לחובות הנאמן באמצעות בקשות שיגיש המשפט, 

 .עם הנאמן

פוטית ו/או ערכאה שיבפני  פתוח או לנהל,נושים רשאים לה במהלך תקופת ההסדר ולאחריה, לא יהיו .33

הערבים ו/או  החברותכל תביעה או תובענה נגד  )לרבות לשכות ההוצאה לפועל(, מעין שיפוטית כלשהי

 , ככל שיינקטו,להליכים כאמורהמועד הקובע. בתקופה עד וכולל שנולדה  , בשל כל עילההחברהלחובות 

רבות הליכי ליקולים זמניים( והם יסולקו על הסף, ובכלל זה יבוטלו עיקולים )לרבות ע לא יהא כל תוקף

הערבים זכויות על ו/או  ההחברעל זכויות  ,ההחברגביה ואכיפה מכוח פק' המסים )גביה(, שהטילו נושי 
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 )בתיאום עם הנאמן(החברה הערבים לחובות או  . הנאמןשעילתם טרם המועד הקובע, החברהלחובות 

  כאמור. וביטול העיקולים ההליכים סילוקלצורך  הכל פעולביהיו רשאים לנקוט 

תביעה על בסיס התחייבות נטענת, שיק, שטר, פס"ד, אחריות אישית, שיפוי, לעניין סעיף זה, לרבות 

בעלי המניות ו/או הערבים  אוו/ ההחברמפעילות  תהנובעצד ג', תביעה נגזרת וכיו"ב,  הודעתשיבוב, 

 חוב במסגרת ההסדר ובין אם לאו. , כלפי כל נושה, בין אם אותו נושה הגיש תביעת לחובותיה

לעיל יופטרו הערבים לחובות  12.5בתשלומים החודשיים המפורטים במקור עמידת הרוכשת כנגד  .34

המניות, מכל טענה ותביעה שעילתה בחוב עבר, וכל נושה שעילת תביעתו נולדה  יבניהם של בעל ;ההחבר

לפני המועד הקובע לא יוכל להיפרע מהם אלא אך ורק במסגרת תוכנית זו לשיקום כלכלי ובכפוף 

 להוראותיה.

ה רהחבחבות או התחייבות כלשהי כלפי נושי , אחריותכל על הנאמן לא תחול, בין במישרין ובין בעקיפין,  .35

, שהוא כל זכות, תביעה, טענה או דרישה, מכל מין וסוג עמודלא תם לנושי, והערבים לחובותיהו/או 

 .יישום התוכנית לשיקום כלכלי, בכל הקשור לפעולותיהם במסגרת מטעמובאי כוחו או מי  ,כלפי הנאמן

יהיה רשאי לבצע כל ו תוכנית שיקום זו,הנאמן יהיה רשאי לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע  .36

 . ובכפוף להוראות כל דין פעולה שימצא כנחוצה או מועילה בנסיבות העניין

בפדיון דירת מגוריהם והזרמת ב.א פאר נכסים בע"מ  חברתבחברה וב ם של בעלי המניותכנגד עמידת .37

כל נושה בחוב עבר, ו המכל טענה ותביעה שעילתיופטרו בעלי המניות  ,לקופת ההסדר  ₪מיליון  1סך של 

תוכנית זו לשיקום במסגרת אך ורק אלא  מהםשעילת תביעתו נולדה לפני המועד הקובע לא יוכל להיפרע 

    .הובכפוף להוראותי כלכלי

 האין בהסדר זה כדי לגרוע מכל זכות ככל שעומדת לנושים או מי מביניהם להיפרע את חובות החבר .38

 )כהגדרתם לעיל( או מי מטעמם.  רההחבמצדדי ג', למעט בעלי המניות והערבים לחובות 

בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים וישולם קבע יישכ"ט הנאמן  .39

, טרם הותקנו התקנות לקביעת תוכנית שיקום זו, מאחר ובמועד גיבושה של 1981 –התשמ"א  ,ושכרם(

 . 2018-שכר טרחה לפי חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח
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