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 לכבוד
 עו"ד ליאור מזור

 נאמן החברה שבנדון
  

 
 הצעת רכש מותנית  הנדון:

 )בשיקום( 514289123מגדלים מערכות אינסטלציה וכיבוי אש בע"מ, ח.פ. 
 )להלן:"החברה"( 

 
פעילות החברה בתחום כתב הצעה לרכישת פעילות ונכסי החברה, המתכבד להעלות על הח"מ אני 

ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות כיבוי אש, וכן כלל נכסיה כמפורט להלן באמצעות חברה 

 בהקמה. הצעת הרכש מותנית וכפופה לתנאים המתלים המפורטים בהמשך.

 

 הגדרות

 המשמעות המופיעה לצידם: למונחים הבאיםבהצעה זו יהיו  .1

 )בשיקום(. 514289123: מגדלים מערכות אינסטלציה וכיבוי אש בע"מ, ח.פ. "החברה" 1.1

": פעילות החברה בתחום ביצוע עבודות אינסטלציה ומערכות פעילות ונכסי החברה" 1.2

 כיבוי אש, וכן נכסיה כמפורט להלן.

 יכללו: "הממכר"בהגדרת 

בבעלות החברה בין אם הם . א בהמשך( 3כלי צמ"ה וכלי רכב )המפורטים בסעיף  -

רשומים )במשרד הרישוי( ע"ש החברה או על שם בעלת המניות בחברה או הערבים 

 לחובותיה(;

 מלאי החברה, כהגדרתו להלן וכלי עבודה;  -

צבר ההזמנות של החברה, החוזים מול מזמיני העבודה לרבות כל התקבולים  -

רבות העכבונות העתידיים מהפרויקטים ומהזמנות העבודה שבידי החברה, ל

 17המוחזקים בידי מזמיני העבודה, וזאת בהתאם לעקרונות שנקבעו בסעיף 

 לתכנית השיקום הכלכלית;

מלאי חומרי הגלם הקיים באתרי העבודה אצל מזמיני העבודה,  –" מלאי החברה" 1.3

לרבות מלאי חומרי הגלם שהוזמן בתקופת ההפעלה ומלאי הקיים אצל קבלני המשנה 

 .מטעם החברה

 .12598-01-20חדל"ת בית המשפט המחוזי בחיפה, תיק  –" בית המשפט" 1.4

תכנית השיקום הכלכלי שתגובש, בין היתר על בסיס הצעת  -"תכנית השיקום הכלכלי" 1.5

לאישורו של בית  ולאחר מכן הסוג )אסיפות הנושים(פת יובא בפני אסרכישה זו, אשר ת

 .המשפט

עוה"ד ליאור מזור, המשמש כנאמן בהליך שיקום החברה ואשר יהיה אמון  -"הנאמן" 1.6

 על יישום התכנית לשיקום כלכלי. 

 ימים מהמועד בו אושרה הצעה זו. 30עד  -"ההעברה מועד" 1.7
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תעמוד על סך כולל של , לעיל כהגדרתו, הממכר עבור הרוכשת ידי על שתשולם התמורה .2

)להלן:  מיליון שלוש מאות וחמישים אלפי שקלים חדשים( )במילים: ₪ 1,350,000

 הבא:באופן  שולםת"(, אשר התמורה"

תשלומים חודשיים שווים ורצופים, על  30 -אשר ישולם ב ₪ 900,000סך של  .א

 . 31.01.2021כל אחד, אשר יחלו ביום  ₪ 30,000סך של 

 )כולל(.  31.10.2021אשר ישולם עד ליום  ₪ 150,000סך של  .ב

 )כולל(. 31.8.2022אשר ישולם עד ליום  ₪ 150,000של סך  .ג

 )כולל(.  30.6.2023אשר ישולם עד ליום  ₪ 150,000סך של  .ד

 

 מלוא הסכומים הנקובים לעיל יישאו מע"מ כדין. 

 
 

 

 ייחוס התמורה: .3

עבור כלי הצמ"ה, כלי הרכב המפורטים להלן והחיוניים להמשך עבודת החברה,  .א

השיקום, מיחס המציע מתוך התמורה הכוללת סך של בחלופה של אישור תכנית 

חודשים מיום אישור תכנית השיקום, תמורה  18אשר ישולמו תוך  ₪ 803,000

 המיוחסת כדלקמן:

 . 145363מ.ר  580STמחפרון אופני עבור  ₪ 195,000סך של  .1

 .145360מ.ר  CX26Cר ימחפר זחלי זעעבור  ₪ 95,000סך של   .2

 . 36046201ב מסחרי מסוג פורד מ.ר עבור רכ ₪ 155,000סך של  .3

עבור רכב מסחרי מסוג שברולט סוואנה ארוך, מ.ר.  ₪ 105,000סך של  .4

47348001 . 

 4789980עבור רכב מסחרי פולקסווגן קראפטר, מ.ר.  ₪ 103,000סך של   .5

ומ.ר.  28239601עבור שני רכבי סיטרואן ברלינגו, מ.ר.  ₪ 150,000סך של   .6

28686501  . 

 

יתר רכיבי הממכר בחלופת אישור תכנית השיקום, מייחס המציע מתוך עבור  .ב

חודשים ממועד  36אשר ישולמו תוך  ₪ 547,000התמורה הכוללת סך של 

 לעיל. .א2בסעיף תחילת ביצוע התשלומים המפורטת 

 

יובהר כי יתר כלי הרכב והציוד ההנדסי של החברה, בין אם הוא רשום )במשרד  .4

הרישוי( על שם החברה ובין אם הוא רשום על שם הערבים לחובות החברה שלא 

מיוחסת לו תמורה ספציפית אינו מהווה חלק מהממכר, יחד עם זאת למציע הזכות 
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אישור תכנית השיקום חודשים מיום  18לפדות את כלי הרכב/צמ"ה מסוג זה תוך 

במחיר לפי הנמוך מבין יתרת החוב המובטח ספציפי בגין כלי הרכב לבין שווי מימוש 

מהיר. במקרה של פדיון, יובהר כי הכספים בגין הפדיון מצטרפים לתמורה הכוללת 

 הנקובה לעיל.  

  

חובות הלקוחות של החברה עד לאישור ההסדר ו הנאמןצטברו בקופת ההכספים ש .5

 מהממכר)לפי חשבונית( לא יהיו חלק  העברת הפעילותעד למועד  יתבצעוש בודותעבגין 

 וישמשו את נושי החברה.

 

עברה תסתיים עבודתם של כל העובדים בחברה והנאמן יפעל להסדיר את הבמועד ה .6

. כל הסכומים המגיעים לעובדי החברה בגין עבודתם בתקופת זכויותיהם של העובדים

מובהר הסדר והם לא יחולו בשום צורה שהיא על הרוכשת. ההפעלה ישולמו מקופת ה

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

עובדיה, יינתן צו לפתיחת הליכים לפירוק החברה, מלוא הסכומים והזכויות המגיעים 

צורה שהיא, על  לעובדים ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, והם לא יחולו, בשום

הרוכשת. הרוכשת מתחייבת לקלוט מחדש את עובדי החברה ולפי שיקול דעתה בלא 

 .שמירת רצף זכויותיהם

 
 התנאים המתלים: 

 להלן: המצטברים בתנאים מותנית  הרכישה .7

 לשיקומה הכלכלי של החברה על ידי בית המשפט; אישור תכנית  7.1

תכנית לשיקומה הכלכלי של אישור הסדר הערבים לחובות החברה המשולב עם ה 7.2

החברה לשם הסדרת ערבויותיהם של הערבים לחובות החברה לרבות מכוח חלק י' 

 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי על ידי בית המשפט;

 אישור מכירת הממכר לרוכשת בהתאם לתנאי הצעה זו על ידי בית המשפט; 7.3

 

כמפורט לעיל, הממכר בכפוף לקיום תנאי ההצעה והתקיימות התנאים המתלים,  .8

)א( לעיל, יועבר לידי הרוכשת  3למעט כלי הצמ"ה וכלי הרכב המפורטים בסעיף 

א' לחוק המכר,  34כשהוא נקי מכל חוב, שיעבוד או זכות צד ג' כלשהי לפי סעיף 

 .1984-התשכ"ח

  

להבטחת הצעתי זו וכמפורט בתכנית השיקום, שהוראותיה גוברות על המפורט בהצעה  .9

ם שעבוד מדרגה שניה על דירת המגורים ויחולו הבטוחות ומנגנון דילולן זו, יירש

בהתאם להתקדמות התשלומים לפי מקורות התשלום כמפורט בתכנית השיקום 

 הכלכלי. 

 יום מיום חתימתה.  30תוקף הצעתי זו הוא  .10

   
 

                                        ________________________________________ 
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 דב סוירסקי, המציע                         תאריך       


