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 הצעת הסדר נושים - 1חלק 

, המובאת  2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח" לסימן ג': תכנית לשיקום כלכלי מכוח"להלן הצעת הסדר נושים 
 לאישור אסיפות נושים, שתכונסנה באישור בית משפט.

 
 .                                              513916742כהן שי בידודים ושיפוצים בע"מ )בהקפאת הליכים(, ח.פ.  "החברה"

 .2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח ק""החו
 .2019-תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט "התקנות"

 .060632965שי כהן, ת.ז.  "המבקש" ו/או "שי כהן"
 .200609139 , ת.ז.מעיין כהן "מעיין" 

מסדירה את כל חובות העבר, תכנית שיקום כלכלי של החברה ושל המבקש, אשר  "הסדר זה"ו/או "ההסדר" 
כהגדרתם להלן, של החברה והמבקש, וזאת בנוסח שיאושר על ידי בית המשפט ועל בסיס 

 מקורות ההסדר כמפורט להלן.
 . 3577-04-20בית המשפט המחוזי בחיפה שדן בתיק חדל"ת  "בית המשפט" 

 המתנהל בבית המשפט. 3577-04-20"ת חדל  "ההקפאהתיק "
כל חובות החברה, מכל מין וסוג שהוא, ו/או חובות המבקש בקשר עם חובות החברה או  "חוב/ות עבר" 

ערבות המבקש לחובות החברה, מכל מין וסוג שהוא,  שעילתם עד למועד צו הקפאת 
ההליכים; לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה ו/או המבקש, ודאית 

ו אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם הוגשה או מתנית, קיימת או עתידית, כספית א
תביעת חוב בגינה ובין אם לאו, ובכלל זה תביעות חוזיות, נזיקיות, הרמת מסך, תורת 
האורגנים, עשיית עושר ולא במשפט, הליכי תובענה ייצוגית או נגזרת )בין אם אושרו 

ה(, הליכי הוצאה בקשות להגשתן ככאלה ובין אם לאו(, הליכים מכוח פקודת המסים )גבי
לפועל, קנסות פליליים, או מינהליים, שעילתם קדמה למועד צו הקפאת ההליכים, וכן 
בכל עילת תביעת אחרת, ובלבד שעילתם עד למועד צו הקפאת ההליכים, בין אם חלף מועד 

 פרעונם ובין אם טרם הגיע.".
בות עבר ואשר יגיש/הגיש לנאמן כל מי שיש או הייתה לו עילת תביעה כנגד החברה בגין חו "הנושים"

, זולת באם ניתן לו או שיינתן לו אישור להגשתה במועד 27.4.20תביעת חוב עד ליום 
 מאוחר יותר על ידי הנאמן או בית המשפט )לפי העניין(.

"נושי המבקש" ו/או 
 "מחזיקי הערבות" 

 

עם החברה ו/או  כל מי שיש או הייתה לו עילת תביעה כנגד המבקש בגין חובות עבר בקשר
ערבותם האישית של המבקש לחוב עבר של החברה ואשר הגיש לנאמן תביעת חוב נגד 

, זולת באם ניתן לו או שיינתן לו אישור להגשתה במועד מאוחר 27.4.20המבקש עד ליום 
יותר על ידי הנאמן או בית המשפט )לפי העניין(,לרבות, אך מבלי לגרוע, הנושים שהמבקש 

ים בגין חובות החברה ו/או אשר מחזיקים בערבות אישית או שיקים או חייב להם כספ
 שטרי חוב של המבקש בגין או בקשר עם חובות העבר של החברה.

כל הליך שיפוטי בבית משפט בישראל או הליך בלשכת הוצאה לפועל או הליך גביה מינהלי  "הליך"
חברה, ושל נושי החברה, או הליך סעד עצמי של החברה, ובכלל זה בעלי תפקיד מטעם ה

 ובכלל זה מחזיקי הערבות.
, לרבות 7.4.2020צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינה של החברה ובעניינו של המבקש ביום  "צו הקפאת הליכים"

 כל החלטה שהאריכה או תאריך את תוקפו בעתיד.
 להסדר זה בלבד. 23כמפורט בסעיף  "מקורות ההסדר"

בנק לאומי  55508/93חשבון נאמנות שנפתח על ידי הנאמן, שפרטיו כדלקמן: חשבון מס'  ""חשבון הנאמנות
הנביאים, במסגרתו יופקדו כל התשלומים שישולמו על פי  – 702לישראל בע"מ, סניף 

 הסדר זה וממנו יחולקו הכספים על פי הסדר זה.
לות השוטפת של החברה החל ממועד חשבון בנק שיפתח על ידי החברה לצורך הפעי "חשבון הבנק של החברה"

 האישור.
 מועד אישור הסדר זה על ידי בית המשפט המוסמך. "מועד האישור"

עוה"ד ליאור מזור שמונה כנאמן בהליך הקפאת ההליכים ואשר ימונה כנאמן לפיקוח על  ""הנאמן
 ביצוע הסדר הנושים.

 להלן. 11כהגדרתם בסעיף  "החובות לנושים"
 האופן בו תחושב יתרת החוב של נושי החברה ושל הנושים בהתאם לקבוע בהסדר זה. ""יתרת החוב

כל ההוצאות ו/או התשלומים וההתחייבויות, מכל מין וסוג שהוא, אשר ישולמו על ידי  "הוצאות ההסדר"
הנאמן במהלך תקופת ביצוע ההסדר ועד למועד ההשלמה, לרבות הוצאות שיידרשו 

ה ו/או דמי השגחה לממונה ו/או שכר טרחת הנאמן ו/או לביצוע ו/או קיום הסדר ז
 הוצאות שיידרשו, ככל שיידרשו.

הוצאות ההסדר יקבלו מעמד של הוצאות פירוק וישולמו לפני ובעדיפות על כל תשלום על 
 פי הסדר זה מתוך המקורות להסדר.

לחזור לשגרת עבודה בשל , מועד זה נקבע על מנת לאפשר לחברה 31.8.2020החל מיום  ""המועד הקובע
 משבר הקורונה שפקד את המשק.

 המועד בו יושלמו כל התחייבויות החברה והמבק על פי הסדר זה. "מועד ההשלמה"
תחילתה במועד האישור ותומה במועד קיום מלוא ההתחייבויות ל החבהר והמבקש על  "תקופת ההסדר"

 פי הסדר זה .
יכי גביה או הליכי הוצאה לפועל או ברורות או גישור או כל הליך הליכים משפטיים או הל "הליכי הגביה"

אחר שינקוט הנאמן לגביית חובות מצדדי ג' שחייבים כספים לחברה נכון למועד צו 
 בע"מ. 10חברת אופק אתרים הקפאת ההליכים ובעיקר 
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 כללי: - 2חלק 

זכויות מחזיקי הערבות כלפי המבקש עד למועד הסדר נושים זה ממצה את כל זכויות נושי החברה כלפי החברה ואת כל  .1
צו הקפאת ההליכים. החלק הכללי בהסדר זה, מהווה חלק בלתי נפרד מהסדר זה וישמש לפרשנות כל הוראות ההסדר 

 וזאת בנוסף להסכמות הכלולות בו.

חברה, ככל שיש האמור בהסדר זה יחשב כגובר על ההוראות הכלולות באותם נושאים בהסכמים הקיבוציים החלים על ה .2
כאלה, או שהחברה קשורה בהם ועל האמור בתקנון החברה ובמסמכי היסוד שלה. בכל מקרה של סתירה בין מסמכים 

 אלה לבין מסמכי ההסדר, יגברו הוראות ההסדר.

בכפוף לקיום מלוא התחייבויות החברה והמבקש, וכל עוד אלה מקוימות, החברה והמבקש יהיו פטורים מכל התביעות  .3
ל עיקול, חוב, תביעה, טענה וזכות לנושים או למחזיקי הערבות כלפיהם, וכל נושה או מחזיק ערבות לא יוכל להיפרע ומכ

מהחברה או מהמבקש בגין התביעות או התקופה שעד מועד צו הקפאת ההליכים ולא יוכל להגיש תביעה או לנקוט בהליך 
 כלשהו אלא בהתאם להוראות הסדר זה.

חייבויות החברה והמבקש על פי הסדר זה, וכל עוד הן מקוימות, לא יינקט כל הליך על ידי מי מנושי בכפוף לקיום כל הת .4
החברה, בגין התביעות או התקופות שעד למועד צו הקפאת ההליכים, ויפסקו כל ההליכים שננקטו על ידי מי מהנושים 

עיקול שננקט טרם מועד צו הקפאת ההליכים  או מחזיקי הערבות טרם אישור הסדר זה, לרבות ביטול כל סעד זמני ו/או
 נגד המבקש או החברה.

 לחוק. 86הסדר זה יובא לאישור בית המשפט המוסמך בהתאם לסעיף  .5

 החברה, לאורגנים של לחוק 43 , יחזרו הסמכויות שהועברו לנאמן לפי סעיףעם אישור הסדר זה על ידי בית המשפט .6
 .הולנושאי המשרה ב

 תביעות החוב: - 3חלק 

המועד האחרון להגשת תביעות חוב הנושים כנגד החברה ו/או המבקש לצורך זכאות לקבלת כספים על פי הסדר זה הינו  .7
 "(. מועד להגשת תביעות חוב)להלן: " 27.4.20-ה

החוב הקובע של הנושים לצורך הצבעה באסיפות הנושים ובאסיפות הסוג יהיה על פי תביעות החוב שהוגשו לנאמן עד  .8
 ת תביעות החוב, זולת אם אושר או יאושר אחרת על ידי הנאמן או בית המשפט.למועד הגש

הנאמן מוסמך בלעדית להכריע, כבית משפט ערכאה ראשונה, בכל תביעות החוב של כלל הנושים, לרבות קיום דיונים  .9
 במידת הצורך לשם מתן הכרעה בתביעות החוב.

שור, ויהיה רשאי לבקש ארכות נוספות מבית המשפט מבלי שיהיה ימים ממועד האי 120הנאמן יכריע בתביעות החוב תוך  .10
בכך כדי להשפיע על הסדר הנושים, ובכלל זה, תוקפו או נפקותו. נושה המעוניין להגיש ערעור, יעשה כן במועד הקבוע 

 לכך בפקודה.

יוכר על ידי הנאמן החוב הקובע לצרכיי חלוקת כספים על פי הסדר זה, הינו חוב העבר של המבקש ו/או של החברה ש .11
ויוכרע על ידו או על ידי בית המשפט, אם וככל שיוגש ערעור על הכרעת הנאמן. סך כל החובות שיאושר בסוף על ידי 

 ".החובות לנושיםהנאמן או בית המשפט )לפי העניין(, לכלל הנושים )לרבות מחזיקי הערבות( יקרא בהסדר זה "

ו/או ישולמו להם על פי הוראות הסדר זה בלבד וממקורות הסדר הנושים החובות לנושים ולמחזיקי הערבות יוסדרו  .12
בלבד. כל חובות נושי החברה ו/או הנושים של המבקש שמחזיקים בערבות אישית שאינם כלולים במסגרת החובות 

המבקש לנושים יהיו בטלים ומבוטלים ולא תהיה לנושים בעלי חובות אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או 
 ו/או הנאמן.

 הליך כינוס אסיפות הנושים, ההצבעה בהן ואישור ההסדר: - 4חלק 

הנאמן יכנס אסיפות נפרדות לנושים בדין קדימה של החברה, לנושים המובטחים של החברה ולנושים בדין כללי של  .13
 החברה, וזאת לצורך הצבעה על אישור ההסדר.

ערבות של המבקש וזאת לצורך הצבעה על אישור ההסדר )להלן: הנאמן יכנס אסיפות נפרדות לנושים מחזיקי ה .14
 "(. הנושים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפות הסוג, הינם מחזיקי הערבות כהגדרתם לעיל.אסיפת/ות הסוג"

בדיקת היותם של "מחזיקי הערבות" באסיפת הסוג, תיעשה על ידי הנאמן. יתר הוראות ההסדר ביחס לאסיפות הנושים 
 התאמה על אסיפות הסוג, וזאת כל עוד לא נקבע במפורש אחרת.יחולו ב

הצבעתו של כל נושה, בכל אסיפה כאמור לעיל, תיחשב כהצבעה על כל הנושאים והתנאים בהסדר זה הקשורים אליו  .15
ובהצבעתו זו הוא מאשר את הסכמתו הבלתי חוזרת לנושאים ולתנאים הכלולים בהסדר והמוצעים לכל נושה הכלול 

 הרלוונטית אליו ו/או באסיפות האחרות. באסיפה



 

4 

 

הנאמן יהיה אמון על ניהול אסיפות הנושים ועריכת פרוטוקולים, בהתאם להנחיות שיתקבלו מבית המשפט בשל משבר  .16
 הקורונה.

הצבעת הנושים תיערך על פי כתב הסכמה או התנגדות, שישלח על ידי הנאמן, ובנוגע לקיום אסיפת נושים יפרסם הנאמן  .17
 , באישור בית המשפט בנוגע לאופן בו יכונסו אסיפות הנושים.הנחיות

נושה המעוניין לשלוח את כתב ההצבעה מבלי להתייצב לאסיפות הנושים או להצביע באמצעות שלוח מטעמו במסגרת  .18
( ייפוי כוח בהתאם 3309111חיפה,  21אסיפות הנושים, ימציא למשרד הנאמן עוה"ד ליאור מזור )כתובת שיבת ציון 

 נוסח שישלח על ידי הנאמן.ל

אישור הסדר הנושים באסיפות הנושים לסוגיהן יהיה על פי דרישת הרוב הקבועה בחוק, או כפי שיקבע על ידי בית  .19
 המשפט.

אין בהצבעת הנושה באסיפת הנושים כדי להשפיע על מניין הקול שלו וחישוב אחוז הנשייה שלו, וחישובים אלה יעשו לפי  .20
על ידי הנאמן בלבד. למען הסר ספק אין בהשתתפות נושה באסיפה כדי להוות הסכמה או אישור הכרעת החוב שתינתן 

 ביחס להיותו נושה או מחזיק ערבות כדין או ביחס לגובה החוב שנטען על ידו בתביעת החוב.

לנאמן אשר החוב הקובע של כל נושה לצורך הצבעה באסיפות הנושים ואסיפות הסוג יהיה על פי תביעות החוב שהוגשו  .21
ייבדקו על ידו לאחר קיום אסיפות הנושים. גורם שלא הגיש תביעת חוב נגד החברה ו/או נגד המבקש עד למועד להגשת 

 תביעות חוב לא יהיה רשאי להצביע באסיפות הנושים ו/או באסיפות הסוג.

יפות הסוג, הנאמן יהיה ככל שלהצבעת נושה או מחזיק ערבות תהיה השפעה ממשית על תוצאות אסיפות הנושים או אס .22
רשאי לפנות להכריע במעמדו של אותו גורם או בגובה נשייתו או בכל ענין אחר הנוגע אליו, וזאת מבלי להכריע ביתר 

 תביעות החוב.

 המקורות והחלוקה המוצעת לנושים: – 5חלק  

 על פי הסדר זה:  דיבידנדה למימון המקורות .23

 .הנושים הסדר תקופת במהלך החברה מהפעלת שיתקבלו תקבולים .23.1

 .'ג מצדדי החברה זכאית להם)בעבר או בעתיד(  תקבולים .23.2

 החזרים מרשות המסים. .23.3

המבקש בין אם מסיוע שיקבל מצדדי ג' או ממשכורתו מ שישולמו למחזיקי הערבות האישית₪  300,000 -סך של כ .23.4
 החודשית או מכל מקור אחר.

, לקבל הלוואות מצדדי ג', לצורך מימון הסדר הנושים או הקדמת תשלומים על פיו מוסכם כי החברה תהיה רשאית .24
 . כפוף לקבלת אישור בית המשפט ולכך שבקבלת מימון כאמור לא יהא כדי לפגוע בזכויות הנושים על פי הסדר זהב

 שיוקדמו שככל ובלבד מהם חלק או תשלומים להקדים רשאית תהיה החברה, זה בהסדר אחר מקום בכל האמור אף על .25
 :שלהלן הסדר לפי הנושים של החובות לפרעון ישמשותשלומים אלה  אזי, תשלומים

 )א( נושים מובטחים בשעבודים ספציפיים )בנק מזרחי טפחות בע"מ(;

 )ב( לאחר מכן הנושים המובטחים עם שסל"ן )בנק דיסקונט בע"מ וכלמוביל(;

 )ג( לאחר מכן לטובת הנושים בדין דין קדימה;

 בחלוקה שווה.-)ד( לאחר מכן לטובת הנושים הרגילים והנושים מחזיקי הערבות, פרי פסו

 החובות לנושים כמפורט להלן ישולמו מתוך מקורות ההסדר בלבד, בהתאם לחלוקה כדלקמן: .26

 נושים בדין קדימה: .26.1

להשתנות נתון זה עשוי ₪. א'  150-לפי נתוני החברה, יתרת החוב לקבוצת נושים זו עומדת על כ .26.1.1
בהתאם להכרעות שיינתו על ידי הנאמן בתביעות החוב שיוגשו בתיק. אין בנתון זה כדי לשנות 

 מההצעה שמובאת להלן שמתבססת על שיעור התשלום שישולם לנושים לפי אותה הצעה.

הוצאות ההסדר  בניכוי, הנאמן ידי על שיאושרו החוב תביעותמסכום  100%חלוקה בשיעור של  .26.1.2
במשך על ידי החברה ובעל המניות לקופת ההסדר יבוצע  לחשבון הנאמנות ל(. התשלום)כהגדרתם לעי

החל מהמועד  רבעון כל בתוםשישולמו לחשבון הנאמנות  , ושוויםשנים, בתשלומים רבעוניים  3
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לא ישולם תשלום נוסף לנושים אלה והתשלום על פי סעיף זה לא יהיה תלוי או מותנה  הקובע.
  .שיםבתשלומים ליתר הנו

 חובות על למחילה קשורה או הנובעת מס חבות כל החברה על תחול לא זאת תבקש שהחברה ככל .26.1.3
 נכסי כל יבוטלו כזה ובמקרה, ממנו כתוצאה או הנושים הסדר במסגרת אחרת התחייבות כלאו /ו

 כל, כזה במקרה. ההשלמה למועד עד החברה של הצבורים מההפסדים הנובעים החברה של המס
 עבר כחובות וענין דבר לכל יחשבו ההשלמה למועד הקודמת התקופה בגין החברה של המס חובות

 ההשלמה למועד הקודמת התקופה בגין מס החזרי המידה ובאותה בלבד ההסדר ממקורות וישולמו
 .החברה לשימוש יועברו

חובות החברה כתוצאה מדרישות להחזר מס תשומות שנגבה על ידי החברה ביתר כתוצאה מהשבה  .26.1.4
ל חובות אבודים לספקים ונותני שירותים על ידי רשויות מע"מ )מע"מ חובות אבודים( ייחשבו כחלק ש

מחובות העבר של החברה וייפרעו ממקורות ההסדר בלבד, בכפוף לכך שהוגשה תביעת חוב כדין על 
 ידי מע"מ וכי היא תאושר על ידי הנאמן על פי הקבוע בהסדר זה.

והתשלום על פי סעיף זה לא יהיה תלוי או מותנה בתשלומים  אלה לא ישולם תשלום נוסף לנושים .26.1.5
 ליתר הנושים.

חישוב גובה הנשיה המוצג בסעיף זה הינו לפי נתוני החברה ועשוי להשתנות בהתאם להכרעות החוב  .26.1.6
שינתנו על ידי הנאמן, אולם אין בכך כדי לשנות משיעור ההצעה המוצעת בהסדר זה שאינה מותנית 

 .ו/או בהכרעה בהן ו/או בגובה החוב לאותה קבוצה של נושים ואינה משתנהבתביעות החוב 

 

 הנושים המובטחים: .26.2

נתון זה עשוי להשתנות ₪. א'  1,300-לפי נתוני החברה, יתרת החוב לקבוצת נושים זו עומדת על כ .26.2.1
בהתאם להכרעות שיינתו על ידי הנאמן בתביעות החוב שיוגשו בתיק. אין בנתון זה כדי לשנות 

 הצעה שמובאת להלן שמתבססת על שיעור התשלום שישולם לנושים לפי אותה הצעה.מה

בנק מזרחי טפחות בע"מ, שהינו נושה מובטח בעל שעבודים קבועים ושעבוד צף, יהיה זכאי לחלוקה  .26.2.2
עם הסדר זה  ויובא לאישור בית המשפט יחדבהתאם למוסכם בכתב ההסכמה שיצורף להסדר זה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

מיתרת החוב  100%הנושים המובטחים בשסל"ן, )בנק דיסקונט לישראל בע"מ(, יהיו זכאים לתשלום  .26.2.3
)כהגדרתם לעיל(, ובלבד שיתרה זו לא תעלה על גובה הבטוחה  הוצאות ההסדרהמובטחת, בניכוי 

שולמו על ידי החברה ובעל המניות לקופת שי תשלומים רבעוניים שווים 36-שהועמדה להם, וזאת ב
, בתום כל רבעון, החל מהמועד הקובע. ביחס לכלמוביל, המבקש והחברה יגיעו להסדר ספציפי ההסדר

 מולם ביחס לחובם, וזאת בשים לב לבטוחה שיש בידיהם ולשסל"ן שרשום לטובתם.

בלו כספים כלשהם מגביה ככל שיתק –ביחס לחוב המובטח בשעבוד קבוע לטובת בנק הפועלים בע"מ  .26.2.4
להלן, כספים אלה יועברו במלואם לבנק הפועלים, לאחר הפחתת הוצאות  30.1.4על פי האמור בסעיף 

ההסדר. כספים שישולמו לבנק הפועלים על פי סעיף זה יופחתו מיתרת החוב המגיעה לבנק הפועלים 
הפועלים בע"מ על ידי ההנאמן כנושה רגיל וכבעל ערבות אישית, וזאת עד לגובה החוב שיאושר לבנק 

 בלבד. 

 –ביחס לחוב המובטח בשעבוד קבוע על חשבון בנק של החברה לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ  .26.2.5
נושה זה יהיה זכאי למלוא הכספים בחשבון הבנק שהשעבוד חל לגביהם, וזאת בכפוף לבדיקת תוקף 

חוב של נושה זה, ככל שקיימת, יחולו השעבוד ויתרת החוב של אותו נושה על ידי הנאמן. על יתרת ה
 הוראות הסדר זה ביחס לנשיה רגילה ו/או למחזיקי ערבות אישית, לפי תביעת החוב והכרעת הנאמן. 

והתשלום על פי סעיף זה לא יהיה תלוי או מותנה בתשלומים  לא ישולם תשלום נוסף לנושים אלה .26.2.6
י בהסכמות מול כל אחד מהנושים מוסכם כי על אף האמור בהסדר זה כל שינו ליתר הנושים.

המובטחים לחוד, וכל עוד אין בהסכמה זו כדי להשפיע על ההסכמות מול יתר הנושים המובטחים על 
פי הסדר זה, אזי שינוי זה יצריך הסכמה של אותו נושה מובטח בלבד וללא צורך בהסכמה של יתר 

ר יכול להיעשות כל עוד הסדר זה הנושים המובטחים ו/או בקיום אסיפות נוספות לנושים אלה והדב
 לא הובא לאישורו של בית המשפט, גם לאחר המועד הקבוע לאסיפות נושים.

חישוב גובה הנשיה המוצג בסעיף זה הינו לפי נתוני החברה ועשוי להשתנות בהתאם להכרעות החוב  .26.2.7
ינה מותנית שינתנו על ידי הנאמן, אולם אין בכך כדי לשנות משיעור ההצעה המוצעת בהסדר זה שא

 .בתביעות החוב ו/או בהכרעה בהן ו/או בגובה החוב לאותה קבוצה של נושים ואינה משתנה
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 הנושים הרגילים: .26.3

נתון זה עשוי להשתנות ₪. א'  3,326-לפי נתוני החברה, יתרת החוב לקבוצת נושים זו עומדת על כ .26.3.1
החוב שיוגשו בתיק. אין  בהתאם לתביעות החוב שיוגשו ולהכרעות שיינתו על ידי הנאמן בתביעות

בנתון זה כדי לשנות מההצעה שמובאת להלן שמתבססת על שיעור התשלום שישולם לנושים לפי 
 אותה הצעה.

בהתחשב בהיקף החובות בספרי החברה בלבד ובהתחשב במקורות ההסדר, שיעור הדיבידנד לנושים  .26.3.2
. החוב לנושים הרגילים יהיה )ברוטו(, ממנו יש להפחית את הוצאות ההסדר 12%הרגילים יעמוד על 

בתשלומים רבעוניים על ידי החברה ובעל המניות לקופת ההסדר כפוף לאישורו על ידי הנאמן, וישולם 
 חודשים מהמועד הקובע. 48שווים, בתום כל רבעון, במשך 

והתשלום על פי סעיף זה לא יהיה תלוי או מותנה בתשלומים  לא ישולם תשלום נוסף לנושים אלה .26.3.3
 הנושים.ליתר 

חישוב גובה הנשיה המוצג בסעיף זה הינו לפי נתוני החברה ועשוי להשתנות בהתאם להכרעות החוב  .26.3.4
שינתנו על ידי הנאמן, אולם אין בכך כדי לשנות משיעור ההצעה המוצעת בהסדר זה שאינה מותנית 

 .הבתביעות החוב ו/או בהכרעה בהן ו/או בגובה החוב לאותה קבוצה של נושים ואינה משתנ

 

 הנושים מחזיקי הערבות: .26.4

נתון זה עשוי להשתנות ₪. א'  3,100-לפי נתוני החברה, יתרת החוב לקבוצת נושים זו עומדת על כ .26.4.1
בהתאם להכרעות שיינתו על ידי הנאמן בתביעות החוב שיוגשו בתיק. אין בנתון זה כדי לשנות 

 אותה הצעה. מההצעה שמובאת להלן שמתבססת על שיעור התשלום שישולם לנושים לפי

₪,  3,100,000 -מחזיקי הערבות של שי כהן )יתרת החוב לנושים אלה על פי ספרי החברה עומדת על כ .26.4.2
 15%ובכפוף לאישור מעמדם וחובם על ידי הנאמן, יהיו נושים אלה זכאים לדיבידנד בשיעור של 

יל(, ממנו יש להפחית )ברוטו( מהחוב  למי שהינו נושה רג 12%-)ברוטו( )בנוסף לדיבידנד בשיעור של כ
על ידי החברה את הוצאות ההסדר. החוב לנושים אלה יהיה כפוף לאישורו על ידי הנאמן, וישולם 

חודשים  48לחשבון הנאמנות בתשלומים רבעוניים שווים, בתום כל רבעון, במשך ובעל המניות 
 מהמועד הקובע. 

עשוי להשתנות בהתאם להכרעות החוב חישוב גובה הנשיה המוצג בסעיף זה הינו לפי נתוני החברה ו .26.4.3
שינתנו על ידי הנאמן, אולם אין בכך כדי לשנות משיעור ההצעה המוצעת בהסדר זה שאינה מותנית 

 .בתביעות החוב ו/או בהכרעה בהן ו/או בגובה החוב לאותה קבוצה של נושים ואינה משתנה

ה תלוי או מותנה בתשלומים והתשלום על פי סעיף זה לא יהי לא ישולם תשלום נוסף לנושים אלה .26.4.4
 ליתר הנושים.

 נושים נדחים: .27

הנושים הנדחים יהיו זכאים לקבלת מלוא החוב שיאושר להם בתביעת החוב שתוגש על ידי הנאמן, בכפוף לביצוע  .27.1
מלוא התשלומים לנושים על פי הסדר זה. התשלומים על פי סעיף זה לא ישפיעו על סיום ההסדר, ויראו בחברה 

להסדר, גם  7קיימו את הוראות הסדר זה, ויראו בהסדר זה כקוים במלואו ויחולו הוראות חלק ובמבקש כמי ש
 אם טרם נפרע חוב זה או כל חלק ממנו לנושים הנדחים.

 עדיפות החלופה המוצעת בהסדר על פני חלופה של פירוק והליכי חדל"ת אישיים של בעל המניות: .28

 סךה תשלם החברה לנושי הז החלופה המוצעת בהסדרעל פי  :קפירו של חלופה פני על עדיפה המוצעת החלופה .28.1
 .₪ 300,000-כמוערך בש בסך הבעלים של תרומה שכולל, ₪ 1,200,000 -שמוערך בכ

בנק מזרחי טפחות  -מהחובות לנושה המובטח בעל שעבוד קבוע וצף  100%במסגרת ההסדר מוצע תשלום של  .28.2
לרכישת נכס חיוני לפעילות החברה )משאית(, בחלופה של  לנושה בעל שסל"ן ששימש 100%בע"מ, ותשלום של 

פירוק לא יפרעו נושים אלה את מלוא חובם כפי שמוצע, וזאת בשל היעדר נכסים מהותיים של החברה. מה גם 
שבחלופה של פירוק הנושים הרגילים לא יזכו לקבל דיבידינד כלשהו, בשל אופי מקורות ההסדר שמגיע בעיקר 

 של החברה.מהפעילות השוטפת 

של המבקש נושים אלה "ת חדלשל לנושים שמחזיקים בערבות אישית של המבקש, הרי שבמסגרת הליך  ביחס .28.3
כמעט שלא יזכו לקבל דיבידינד כלשהו, וזאת בשל היעדר נכסים אישיים מהותיים ו/או נזילים של המבקש למעט 

 חלקה תת, 73 חלקה, 12724 גושהידועה כ , טירת הכרמל,6העוגן  ברחובמחצית מהזכויות בדירת מגורים יחידה 
וכן המבקש ורעייתו חתמו על ₪,  800,000-, שלגביה קיימת משכנתא לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ על כ40

משכנתא מסחרית נוספת על זכויותיהם בדירה להבטחת יתרת החוב של בנק מזרחי טפחות בע"מ בגין חובות 
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ברור שנושים אלה כמעט שלא יזכו לדיבדנד, לעומת ההסדר דנן החברה. במקרה של פירוק וחדל"ת למבקש 
 )ברוטו( מיתרת חובם. 27%שכולל הצעה לתשלום דיבידנד בשיעור של 

 מועדי הפירעון .29

כל עוד לא נקבע במפורש אחרת, כל התשלומים על פי הסדר זה, ישולמו לחשבון הנאמנות בהתאם לפריסה  .29.1
 30ולמועדי התשלום והחלוקה שצוינו במפורש בהסדר זה. תקבולי הגביה של בנק הפועלים יועברו לבנק תוך 

 ימים מקבלתם, לאחר ניכוי הוצאות ההסדר וההליכים שינקטו. 

חודשים( בחלוקה שתבוצע בתום  48לגביו אחרת בהסדר זה, ישולם במשך תקופת ההסדר ) כל תשלום שלא נקבע .29.2
 חודשים שיחלו במועד הקובע, או כל מועד מוקדם יותר שיחליט לגביו הנאמן. 12כל 

 ביצוע ההסדר המוצע  .30

 להלן:הנאמן בהקפאת ההליכים ימונה כנאמן לפיקוח על ביצוע הסדר הנושים בחברה ויוקנו לו הסמכויות ש .30.1

 הנאמן יבדוק את תביעות החוב של נושי החברה כמפורט בהסדר זה. .30.1.1

 הנאמן יפקח על קבלת הכספים בחשבון הנאמנות וחלוקת הכספים בהתאם לכללי הסדר הנושים. .30.1.2

עם אישור ההסדר הנאמן יעביר את כל התשלומים או ההכנסות שהועברו לחשבון הנאמנות במהלך  .30.1.3
 וצאות, כפי שיוסכם בין הנאמן לחברה.תקופת הקפאת ההליכים, בניכוי הה

הנאמן ינקוט בהליכי גביה במסגרת הליך החדל"ת בלבד לגביית החוב המגיע לבנק הפועלים בע"מ ואשר  .30.1.4
לגביו רשום לטובתו שעבוד, וזאת מבלי להתחייב לתוצאה כלשהי ביחס לאותו הליך ומבלי שיהיה 

עט העברת כל התשלומים שיתקבלו במסגרת בתוצאות ההליך כדי לשנות או להשפיע על הסדר זה, למ
אותו הליך לבנק הפועלים בע"מ, לאחר ניכוי הוצאות ההסדר וההליכים שינקטו. בנק הפועלים יהיה 
רשאי לפעול לגבית סכום החוב הנ"ל והחברה והמבקש ישתפו פעולה לצורך הצלחת ההליך ובמקרה 

יף זה. תשלום זה, ככל שישולם בפועל, יופחת כאמור הנאמן לא ינקוט בהליכים כפי שצוין ברישא של סע
מיתרת החוב המגיעה לבנק הפועלים כנושה רגיל וכבעל ערבות אישית, וזאת עד לגובה החוב שיאושר 

 לבנק הפועלים בע"מ על ידי הנאמן בלבד. 

 הנאמן יהיה רשאי לבצע כל פעולה שתידרש לצורך מימוש ההסדר והשלמתו. .30.1.5

סוג של נושים תצריך כינוס של אותה אסיפה בלבד, ללא צורך בזימון יתר אסיפות כל שינוי ביחס להסכמות מול  .30.2
הנושים או ליידע אותם, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להשפיע על התשלומים ומועדי הפרעון שנכללו בהסדר זה 

 .26.2.6כלפי יתר האסיפות, הסכמות אלה לא יחולו ביחס לנושים המובטחים שלגביהם יחולו הוראות סעיף 

ימים בביצוע תשלום כלשהו על פי הסדר זה ו/או איחור בביצוע תשלום שאינו מעכב את מועד  60איחור של עד  .30.3
ביצוע חלוקת הדיבידנד על פי הסדר זה לא יחשב כהפרה להסדר. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, איחור מעבר 

הסדר ובלבד שניתנה לגביה התראה לתקופה הנ"ל או הפרה של איזה מוראות ההסדר תהווה הפרה של הוראות ה
ימים אשר במהלכן לא תוקנה ההפרה. במקרה של הפרה שלא תוקנה הנושים, באמצעות הנאמן, יהיו  60בת 

זכאים בכפוף לאישור בית משפט, לנקוט בהליכים לגביית חובות העבר שמגיעים להם בניכוי הסכומים ששולמו 
 להם עד לאותו מועד.

גחה לממונה, יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לחוק ולתקנות, וישולם מקופת שכר טרחת הנאמן ודמי הש .30.4
ההסדר בהתאם להחלטת בית המשפט. על אף האמור בכל מקום אחר בהסדר זה,  כל דיבידינד או תשלום שנקבע 

 בהסדר זה לנושים, הינו תשלום ברוטו והנושה יהיה זכאי לתשלום זה בניכוי הוצאות ההסדר.

ם לפירעון החובות המאושרים ייחשב כתשלום דיבידנד בפירוק ויחולו עליו הכללים לגבי תשלום כל תשלום לנושי .30.5
דיבידנד החלים בפירוק. נושה שלא יגיש חשבונית מס לנאמן, לא יקבל חלקו בכספים שיחולקו על פי הסדר זה, 

 אלא רק כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

ל כל הליך נגד החברה והמבקש, העיכוב יוותר בתוקף עד למועד החל ממועד אישורו של הסדר זה יחול עיכוב ש .30.6
 ההשלמה או עד למועד בו יורה בית המשפט המוסמך על ביטול עיכוב ההליכים.  

על אף האמור בסעיף זה, מוסכם כי לאורך תקופת ההסדר שתחילתה במועד האישור וכל עוד לא נקבע בהחלטה 
זה הופר, לא יינקט כל הליך על ידי מי מנושי החברה ו/או נושי  חלוטה על ידי בית המשפט המוסמך כי הסדר

המבקש, בגין התביעות או התקופות שעד למועד צו הקפאת ההליכים, ויפסקו כל ההליכים שננקטו על ידי מי 
מהנושים או מחזיקי הערבות טרם אישור הסדר זה, לרבות ביטול כל סעד זמני ו/או עיקול שננקט טרם מועד צו 

 ההליכים נגד המבקש או החברה.הקפאת 

מוסכם כי כל צווי איסור הדיספוזיציה או המניעה וכיוצ"ב צווים שניתנו ו/או נרשמו במסגרת הליך ההקפאה 
ביחס לנכסי המבקש יבוטלו באישור הנאמן, ולאחר שהנאמן יוודא כי התמורה שתתקבל מנכסים אלה תועבר 



 

8 

 

ככל שקיימת יתרה כזו. יתר צווי איסור הדיספוזיציה ו/או צווים לקופת ההסדר לביצוע יתרת התשלומים על פיו, 
 , ככל שניתנו, יבוטלו.7.4.2020אחרים שניתנו בתיק ההקפאה בהחלטה מיום 

כל הליך שיפוטי בבית משפט בישראל או הליך בלשכת הוצאה לפועל או הליך  –לצרכיי סעיף זה משמעו 'הליך'
רה, ובכלל זה בעלי תפקיד מטעם החברה, ושל נושי החברה, ובכלל זה גביה מינהלי או הליך סעד עצמי של החב

 מחזיקי הערבות.

 

 חיובים נורמטיביים בלבד –הסדר הנושים  -  6חלק 

ההסדר כולל אך ורק את ההוראות האופרטיביות לצורך מימוש ההסדר; אין הוא כולל את הפן )העובדתי והמשפטי(  .31
מאחורי כל הוראה שכלולה בו. ההסדר המוצע הינו בעל אופי ביצועי, באופן כזה להסדר המוצע ואת הטעמים העומדים 

 שכלולות בו הוראות הפעלה חיוניות להוצאת ההסדר המוצע לפועל, עם אישורו.

 קיום ההסדר  - 7חלק 

חוב או  בכפוף לקיום הוראות ההסדר, כל הנושים של החברה או הנושים מחזיקי הערבות וכן הנושים שלא הגישו תביעות .32
שתביעת החוב שלהם לא התקבלה, מצהירים ומאשרים כי אין להם ולא תהיינה להם, והם מוותרים באופן בלתי חוזר על 

 כל זכות, עילה, או טענה כלפי החברה ו/או המבקש ביחס לחובות העבר.

ות תשלומים למען הסר ספק, הנאמן יבצע את התשלומים המפורטים בהסדר אך ורק מתוך מקורות ההסדר, באמצע .33
 חודשיים שיועברו לחשבון הנאמנות על ידי החברה ו/או המבקש ו/או מי מטמעם. 

הסדר הנושים ממצה את זכויותיהם של הנושים ושל מחזיקי הערבות בגין חובות עבר, כהגדרתם של מונחים אלה בהסדר.  .34
בכך משום סילוק כל התביעות ו/או  עם אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט, ובכפוף לעמידה בהוראות ההסדר יהיה

הטענות ו/או הדרישות מאת החברה ו/או מאת המבקש ומתן הפטר סופי כך שהחברה והמבקש יהיו נקיים ו/או פטורים 
מכל חוב עבר ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תרופה שיש לנושים ו/או למחזיקי הערבות, מכל מין וסוג שהוא, 

מצות: קצובה או בלתי קצובה, ודאית ו/או מותנית, כספית ו/או אחרת, קיימת ו/או עתידית, בין אם ובכלל זה אך מבלי ל
 ננקט לגביה הליך ובין אם לאו ובין אם ידועה במועד אישורו של ההסדר ובין אם לאו.

עילה ו/או תביעה  הנושים מאשרים בזאת כי אין להם ולא תהיינה להם, והם מוותרים באופן בלתי חוזר, על כל זכות ו/או .35
ו/או טענה כלפי הנאמן וכלפי כל מי שפעל או יפעל בשמו ו/או מטעמו, בגין או בקשר עם פעילותו במסגרת הליך הקפאת 
ההליכים לאישור ההסדר, לקיום ההסדר לרבות הליכי ביצוע ההסדר וכל הכרוך או הקשור בו, בין במישרין ו/או בעקיפין. 

 ו מי שפעל מטעמו, תחייב קבלת אישור בית המשפט מראש.כל הליך שיינקט נגד הנאמן  א

בכפוף לקיום הוראות ההסדר ובכפוף לאישור ההסדר באסיפות הנושים ובבית המשפט, מניות החברה יהיו נקיות ופטורות  .36
 מכל חוב עבר והוצאת הבראה, וזאת עד למועד ההשלמה. חובות העבר והוצאות ההפעלה ישולמו אך ורק ממקורות ההסדר,

על פי הוראותיו ותנאי ההסדרבכפוף לקיום הוראות הסדר זהו בכפוף לאישור הסדר זה באסיפות הנושים ובבית המשפט, 
מניות החברה יהיו נקיות ופטורות מכל חוב עבר והוצאת הבראה, וזאת עד למועד ההשלמה. חובות העבר והוצאות ההפעלה 

 אי הסדר זה.ישולמו אך ורק ממקורות ההסדר, על פי הוראותיו ותנ

מוסכם כי כל נכס שלא גולה או הוסתר על ידי המבקש או החברה במסגרת תצהיר הנכסים שלו או במסגרת ההליך, יוקנה  .37
 לקופת ההסדר וישמש לפרעון החובות על פיה.

 .כל השעבודים שרשומים לטובת הנושים יוותרו על כנם, ורק לאחר פרעון מלוא החוב לנושה בעל השעבוד ימחק השעבוד .38

 


