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 2020אוגוסט  10

 ת תכנית לשיקום כלכלי הצע

 ,עבור חברת מגדלים מערכות אינסטלציה וכיבוי אש בע"מ

 )בשיקום(; 514289123ח.פ.  

 והערבים לחובותיה מכוח חלק י' לחוק;

 :הגדרות .1

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

 ;12598-01-20בית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרת תיק חדל"ת  בית המשפט 1.2

  514289123מגדלים מערכות אינסטלציה וכיבוי אש בע"מ, ח.פ.  החברה 1.3

      027494756סמדר סוירסקי, ת.ז.  הערבים לחובות החברה 1.4
 025640608סוירסקי, ת.ז. דב 

 תכנית זו לשיקום כלכלי, הכפופה לאישור בית המשפט; התוכנית לשיקום כלכלי 1.5

עוה"ד ליאור מזור, המשמש כנאמן בהליך שיקום החברה ואשר  הנאמן  1.6
 יהיה אמון על יישום התוכנית לשיקום כלכלי זו;

חוב של החברה )כהגדרת המונח "חוב" בחוק(, לרבות חוב מכוח  עבר חוב 1.7
ערבויותיהם של הערבים לחובות הפעילות העסקית של 
החברהו/או מכוח תפקידם ו/או משרתם בחברה ו/או מכוח 
ערבויותיהם לצדדי ג' שמקורן מפעילותה העסקית של החברה, 

ת זו הקובע, כהגדרתו בתכניצד שלישי עד למועד עילתו כלפי כל ש
 לשיקום כלכלי; 

 להצעה זו; 'ה בפרקהמקורות המפורטים  מקורות לתשלום 1.8

)כהגדרתו להלן( קיים כלפיהם  הקובע למועדגורמים אשר נכון  הנושים 1.9
חוב, לרבות, חוב שאינו קצוב או מותנה, שמקורו מפעילותה 

 העסקית של החברה;

לפתיחת הליכים להפעלת החברה לצורך יום מתן הצו  - 8.1.2020 המועד הקובע 1.10
 שיקומה;

יתרת הכספים בחשבון הבנק שנפתח ע"י הנאמן בתום תקופת  קופת ההסדר 1.11
ההפעלה, בניכוי הוצאות ההפעלה והתחייבויות מתקופת ההפעלה 
וכן, הוצאות הליך נוספות, בתוספת הכספים שיגיעו ממקורות 

 התשלום המפורטים בפרק ה' בתכנית זו לשיקום הכלכלי; 
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 הפעילות העסקית  .א

, עוסקת בתחום ביצוע עבודות אינסטלציה וכיבוי אש, ועסקה בתחום 29.06.2009החברה נוסדה ביום  .2
ביצוע תשתיות מיזוג אוויר והתקנת מזגנים ללקוחות קצה. החברה מבצעת עבודות אינסטלציה וכיבוי 

 מסחריים. -אש ומספקת שירותים כאמור, בבנייני מגורים ובמבנים ציבוריים 

הגב' סמדר סוירסקי, אשר ערבה לחלק מחובות הפעילות  בעלת מלוא מניותיה של החברה היא .3
 העסקית של החברה, והיתה אחראית על הנהלת החשבונות בחברה.

מר דב סוירסקי )בעלה של בעלת המניות( שימש כמנכ"ל החברה וערב לחלק מחובותיה. תפקידו  .4
 קצועי. בחברה כולל את גיוס הפרויקטים, פיקוח על העבודה בפרויקטים אלה וליוויים המ

עובר לתקופת ההפעלה, החברה פעלה ממשרדיה, השכורים, הממוקמים בחדרה ובאמצעות עובדיה  .5
 הפזורים באתרים השונים ברחבי הארץ.

עובדים ונעזרת באופן תדיר בקבלני משנה לצורך ביצוע עבודותיה. לחברה  20החברה מעסיקה מעל  .6
חברה את פעילותה בכך שהשקיעה סכומים הרחיבה ה 2019מוניטין רב בתחום בו היא עוסקת. בשנת 

ציבורי, נוסף לפלח -משמעותיים על מנת להתרחב לפלחי שוק נוספים לביצוע עבודות במגזר המסחרי
 השוק הקודם אשר התמקד בעבודות בבנייני מגורים )בניה רוויה(. 

 הקשיים אליהם נקלעה החברה .ב

ה מהתקשרויות בהסכמי עבודה מול כהמשך ישיר לצמיחתה של החברה מהשנים האחרונות אשר נבע .7
לצורך הכניסה  ₪אלפי  1,000 -מזמיני עבודה מוכרים בתחום הביצוע, השקיעה החברה סך של כ

 שוק הבניה המסחרית המוסדית.  -לפלחי שוק נוספים 

מההון החוזר בשל העלויות הגבוהות בהפשרת  ₪מיליון  1השקעתה הנ"ל הייתה כרוכה בהזרמת  .8
 מסחרי. פרויקטים בתחום ה

אשר נבעו  2018-2019שמקורם בשנים  ₪אלפי  1,700 -לחברה חובות מסופקים הנאמדים בסך של כ .9
בעיקר מקשיים כלכליים אליהם נקלעה מזמינת עבודה, חברת אגדים הנדסה ובניה בע"מ, להליכי 

 חדלות פירעון. 

ן היא נושאת, במסגרת ניסיונותיה של החברה להתייעלות עצמית ולהפחתת הוצאות התקורה בה .10
 24עובדים במהלך החודשיים האחרונים, ונותרה עם מצבת עובדים העומדת על  23פיטרה החברה 

נכון להגשת כתב הטענות העיקרי  –עובדים )כולל עובדי הנהלה; הערבים לחובות החברה ומזכירה( 
 מושא תכנית זו.  

מסכום החוזה  5% -קף של כמצוקתה התזרימית של החברה נבעה בין היתר בשל עיכוב כספים בהי .11
המשוחררים בתום ביצוע העבודה. החברה נכנסה לפרויקטים בהיקפים )כספיים( גבוהים בשל 

 מוסדי. עיכבונות אלו החריפו את מצוקתה התזרימית של החברה. -חדירתה לשוק הבניה המסחרי

התזרימית מסגרות האשראי הבנקאי נוצלו במלואן ובשל כך התקשתה החברה לצלוח את המצוקה  .12
 שנקלעה אליה. 

לערך, שלושה מלקוחות החברה הפסיקו את ההתקשרות עם החברה  בארבעה  12/2019באמצע חודש  .13
פרויקטים בשל מצוקתה התזרימית, כך שלא עלה בידי החברה לממן את עלויות רכישת החומרים 

בודות שבוצעו והתשלומים לקבלני המשנה, דבר שמנע ממנה לקבל את הכספים המגיעים לה בגין הע
 על ידה. 

צמצום האשראי הבנקאי, אחריו ניצול האשראי החוץ בנקאי וצמצום האשראי על ידי הספקים, הוביל  .14
 את החברה, בלית ברירה, להליך זה. 

 מטרת התכנית לשיקום כלכלי .ג
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 מטרת תכנית זו היא כפולה: .15

 לאפשר את שיקום הפעילות העסקית, לרבות הסדרת ערבויותיהם של הערבים לחובות החברה.  .15.1

לרכז את מקורות ההסדר עבור הנושים, כהגדרתם בהצעה זו, כאלטרנטיבה עדיפה על פני הליכי  .15.2
כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או צו לפתיחת הליכים, על מנת שיוסדרו החובות נשוא תכנית 

 זו בהליך קולקטיבי ויעיל תוך השמירה על כללי הצדק החלוקתי.  

 אספות הנושים על סוגיהם ולאחר מכןובא בפני פורטת להלן תתכנית זו לשיקום כלכלי המוצעת והמ .16
 . הוראות הדיןבהתאם להכול , הנכבד לאישורו של בית המשפט

 דרכי השיקום .ד

 גיבוש ואישור תכנית השיקום המוצעת בהצעה זו אשר תכלול:  .17

(, על פי "החדשה החברה"העברת הפעילות העסקית של החברה לחברה חדשה שתוקם )להלן:  .17.1
לתכנית זו, לרבות העברת מלוא החוזים הקיימים  מצ"ב כנספח "א"כישה שהעתקה הצעת ר

בין החברה למזמיני העבודה, כפי שיהיו בתום תקופת ההפעלה, לרבות האחריות לטיב ו/או 
לבדק, לחברה החדשה והחלת הוראות סימן משנה ב' לפרק ז' לחלק ב' לחוק על חוזים אלו עד 

וכן עד תום תקופת הבדק, לאחר אישור תכנית השיקום  תום סיום הפרויקט לפי החוזה
הכלכלי; השבת השליטה וניהול הפעילות העסקית מידי הנאמן לידי האורגנים בחברה עם 

  –אישור בית המשפט הנכבד לתכנית שיקום זו 

המשך עבודת הערבים לחובות החברה במסגרת החברה החדשה להבטחת רציפות הפעילות  .17.2
 ת לקופת ההסדר.העסקית להפקת המקורו

תקבולים שיגיעו לחברה בגין עבודות שבוצעו עד למועד העברת הפעילות ישולמו לקופת  .17.3
ההפעלה, ואילו התחייבויות שנטלה החברה באמצעות הנאמן עד למועד העברת הפעילות 

 ישולמו מקופת ההפעלה.

, תבוצע במועד העברת הפעילות, תבוצע התחשבנות בין הנאמן ובין החברה החדשה. כמו כן .17.4
התחשבנות גם ביחס לתשלומים נוספים בהם נשאה קופת ההקפאה או התחייבה לשאת אשר 
ישרתו את החברה החדשה, וזאת בין היתר אך לא רק, בגין פוליסות ביטוח רכבים וכלי הצמ"ה, 

 אגרות רישוי וכיוצ"ב.

 הנאמן ידי על ההפעלה בתקופת שבוצעו עבודות בגין העבודה מזמיני בידי המוחזקים עכבונות .17.5
 עכבונות שוחררו. המזמינים ידי על שחרורם עם מיד ההפעלה לקופת 50%בשיעור  ישולמו

 בתקופת מזמין מכל שנוכה העכבון סך לגובה עד ההפעלה לקופת תחילה ישולמו, חלקי באופן
 .החדשה לחברה תשולם והיתרה ההפעלה

תיים עד למועד היעוד של העברת היות ומדובר בפרוייקטים פאושליים שביצועם אינו עתיד להס .17.6
בין ההתחייבויות בהן נשאה החברה בתקופת ההפעלה לבין  פערהפעילות, עשוי להיווצר 

התקבולים הצפויים להתקבל בגין תקופה זו )שכן אין הלימה כלכלית בין עלויות הביצוע בכל 
מתחייבים הערבים לחובות משכך,  .שלב לתמורה הכספית בגינו, אלא בראיה כוללת לפרויקט(

. יוער, כי קיימת ₪אלפי  300החברה להשלים את ההפרש )ככל שיווצר(  וזאת עד לסך של 
ערבות הדדית בין הפרויקטים, דהיינו ההתחשבנות תעשה ביחס לכל הפרויקטים המבוצעים 
על ידי החברה בתקופת ההפעלה, ולא ביחס לכל פרויקט בנפרד. ככל שלא יהא גרעון בסך 

פרויקטים שבוצעו בתקופת ההקפאה ביחס לכלל תקבולי ההקפאה שמקורם בעבודות ה
שבוצעו בתקופת ההפעלה על ידי החברה באמצעות הנאמן לא תהא כל התחייבות מצד החברה 
ביחס לתשלום מכח הוראות סעיף זה. ההתחשבנות בין הנאמן לערבים לחובות החברה, לעניין 

, ההתחשבנות תישען על בסיס העקרונות ם אישור ההסדרימים מיו 90תיעשה בתום סעיף זה 
 המפורטים להלן:
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של  תובטח בערבות אישית של צד ג'הערבים לחובות החברה, לעניין סעיף זה,  התחייבות .א
שתעמוד בתוקף עד לביצוע  ₪ 150,000וזאת עד לסך של  033523217מר יואב שמוראק, ת.ז. 

 ההתחשבנות לצורכי סעיף זה בלבד. 
לצורך מסכום העכבונות אשר ייחשבו  50%במסגרת ההתחשבנות יובאו בחשבון  .ב

 כתקבולים שמקורם מתקופת ההפעלה. -לעיל  17.5ההתחשבנות על פי סעיף זה וסעיף 
 

הוצאות שכר טרחה בעל תפקיד בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נכסים  .ג
 יובאו בחשבון לשם חישוב העודף/גירעון מתקופת ההפעלה לצורכי סעיף זה. ושכרם( לא 

שכר טרחה בעל תפקיד, כל הוצאה אחרת שהוצאה במסגרת ההליך יובהר, כי למעט הוצאות  .ד
 תובא בחשבון לעניין חישוב "ההפרש".

יעשה על בסיס דפי ימים מיום אישור תכנית השיקום, ות 90תיעשה בתום  ההתחשבנות .ה
תוך זקיפת מלוא התקבולים  עבור תקופת ההפעלהשל חשבון הנאמנות שנפתח  הבנק

בתקופת  באמצעות הנאמן ביצוע פרוייקטים על ידי החברההמשך בגין בחשבון שנתקבלו 
ההפעלה בניכוי מלוא ההוצאות שהוציאה קופת ההפעלה בקשר עם הפעלת החברה זולת 

במקרה ותמומש ערבותו של צד ג' אם באופן מלא או חלקי, ולאחר  .( לעילד)17ק האמור בס"
מהכנסות שמקורן מתקופת מכן יתברר כי ישנם תקבולים בגין גביה נוספת שמקורה 

ימי עסקים, בהתאמה ובהלימה לסכום  10ההפעלה, הסכום שנגבה מהערב יוחזר אליו תוך 
 . התקבולים מהגביה הנוספת ועד לגובה הסכום שנגבה מהערב

ככל שיתברר במסגרת ההתחשבנות כי לא היה גירעון בתקופת ההפעלה לפי העקרונות  .ו
אים ומספיק, תבוצע השלמת תשלומי משכורותיהם המפורטים לעיל, ובקיומו של עודף מת

של הערבים לחובות החברה אשר הסכימו להעמיד את שכרם במהלך תקופת ההפעלה על 
 סכום מופחת לצרכי הפעלת החברה. 

 

 המקורות לתשלום .ה

להלן מקורות התשלום ואשר ישמשו כמקורות להסדרת חוב העבר כלפי הנושים, תוך פירוט מועדי  .18
 תשלומם:

תשלומים חודשיים שווים ורצופים, על סך של  30 -אשר ישולם ב ₪ 900,000סך של  18.1
 . 31.01.2021כל אחד, אשר יחלו ביום  ₪ 30,000

 )כולל(.  31.10.2021אשר ישולם עד ליום  ₪ 150,000סך של  18.2

 )כולל(. 31.8.2022אשר ישולם עד ליום  ₪ 150,000סך של  18.3

 )כולל(.  30.6.2023אשר ישולם עד ליום  ₪ 150,000סך של  18.4

 .מלקוחותיה וגבייה החברה בהפעלת שמקורם הנאמן בקופת, שיוותרו העודפים 18.5

 מלוא הסכומים הנקובים לעיל יישאו מע"מ כדין. 

 למען הסדר הטוב יצוין, כי הסכומים הנ"ל ישולמו לקופת ההסדר במועדים המפורטים לעיל. 

 דירת המגורים שבבעלות הערבים לחובות החברה ובטוחות לתכנית השיקום:   .ו

)להלן:  בחדרה, 10036 גוש, 258 כחלקה הידוע מקרקעין בנכס זכויות החברה לחובות הערבים בבעלות .19
 250 -(, יתרת המשכנתא לטובת בנק הפועלים בגין דירת המגורים, עומדת ע"ס של כ"המגורים דירת"

 ₪אלפי 

על  שעבודים נוספים איןכון הרובץ על דירת המגורים להבטחת החזר הלוואת המשכנתא, המש מלבד .20
יובהר כי, רשומה הערה על הזכויות בדירת המגורים לבנק דיסקונט לישראל בע"מ  .דירת המגורים

ניתן צו פתיחת ההליכים  08.01.20. אך ביום 09.12.19ביום  מכוח משכון שנרשם ברשם המשכונות
לחוק, משכון  219כנגד החברה וצו הקפאת הליכים כנגד הערבים לחובותיה. בהתאם להוראות סעיף 

זה, שכנגדו לא ניתן אשראי מטעם בנק דיסקונט לא לחברה ולא לערבים לחובותיה ומשכך נראה כי 
ההתחייבויות על  להבטחתלנושה "בנק דיסקונט" שדינה ביטול. הוא מהווה פעולה המעניקה עדיפות 

וכפוף לביטול ההערה לטובת בנק דיסקונט, פי תכנית זו ובכפוף לאישורה על ידי בית המשפט הנכבד, 
 -ל עד)נחות מהמשכנתא הרשומה לטובת בנק הפועלים(, המוגבל בסכום  שניה מדרגה שעבוד יירשם

הדיבידנד לקבוצת הנושים האוחזים  תשלום, עם הנאמן לטובת המגורים דירת על, ₪מיליון  1



 5 

ולא ניתן יהיה  המגורים דירת על השעבוד יוסר; זו לתכנית' ח בפרק מפורטבערבויות אישיות כ
 לממשה בכל דרך שהיא. 

ימים ממועד מכתב התראה  40בכל מקרה של הפרה של הוראות הסדר הנושים, שלא תתוקן בתוך 
וע ההסדר, יהיה הנאמן לביצוע ההסדר מוסמך לפעול, כפוף להתקיים האמור בכתב של הנאמן לביצ

לעיל בסעיף זה, לנקיטת מלוא ההליכים הנדרשים לשם מימוש הדירה ומימוש רכוש קבוע המשוחרר 
לפרק ח' בתכנית זו. בהסכמת  27.1.2כמפורט בסעיף  -משעבודים ואשר משמש כבטוחה לתכנית זו

חתם על ידי בית המשפט נוסח פסק דין לפינוי מיידי של הערבים לחובות הערבים לחובות החברה, יי
החברה מהנכס, אותו יוכל הנאמן להגיש ככל שלא יובטחו תשלומי הדיבידנדים לנושים האוחזים 

 בערבויות אישיות כמפורט בפרק ח' בתכנית זו. 

 במנגנון תביעות החו .ז

למועד שנקבע על ידי בית עד הנאמן,  בקשר עם חובות החברה למשרד שהוגשוהחוב  תביעותכל  .21
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 ההסדראו קופת  הנאמן החברה או כלפי הערבים לחובות החברה,כלפי 

 .אחרת

ת בתביעלפי שיקול דעתו לצורך ההכרעה  הנחוצים לו,הנאמן יהיה רשאי לדרוש מסמכים או נתונים  .22
ת החוב על פי תביעקבע, יהיה הנאמן רשאי להכריע ביימסרו לו תוך המועד שיבמידה ואלה לא . חובה

החוב, כולה או חלקה, כפי שימצא  תביעתת לדחות א , ובכלל זהמסמכים המצויים בידיווההנתונים 
 לנכון.

לנאמן שמורה הזכות להכריע בתביעות חוב מסוימות על דרך הפשרה ולנהל עם הנושה בעל החוב  .23
 הנטען מו"מ לשם כך.

ממועד אישור תכנית  חצי שנההחוב תוך  בתביעות ואת הכרעת ימסור ןהנאמעל אף האמור בכל דין,  .24
, לצורך ההכרעה וכל הנתונים או המסמכים הנחוצים ל ועד בו הומצאו למהמוזו לשיקום כלכלי, או 

  לפי המאוחר.

את הנושה ימים מהמועד בו קיבל  30בתוך  בתביעת חוב יוגש לבית המשפטעל הכרעת הנאמן ערעור  .25
(. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל, אלא או בדוא"ל הכרעת הנאמן בכתב )ולרבות בפקסימיליה

 .הערבים לחובות החברה יהיו רשאים להצטרף כצד לערעורים אלהית המשפט אחרת. רה ביואם כן 

לכל דין, יהיה הנאמן רשאי, כפי  כפוףמבלי לפגוע בתנאי ההסדר המוצע, נפקותו או תוצאותיו, וב  .26
 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

 תשלומי הדיבידנדים והחלוקה לנושים  .ח

לאחר הכרעותיו החלוטות של הנאמן בתביעות החוב, ניתן יהיה לשלם דיבידנדים לנושים מתוך קופת  .27
אות תכנית זו. התשלומים בהתאם ההסדר, בכפוף לכיסוי מלוא הוצאות ההפעלה, בהתאם להור

 לתכנית השיקום הכלכלי יהיו בסדר המפורט להלן.

 החיוניים וציודצמ"ה  כלי, רכב כלי על וספציפיים קבועים שעבודים בעלי - מובטחים נושים 27.1
 :החברה של העסקית הפעילות לשיקום

הנמוך מבין  לפי) וספציפיים קבועים בשעבודים המובטח םאת מלוא חוב ייפרעואלה  נושים 27.1.1
לבין  הציוד"ה/הצמ/כלי הרכב כלי רכישתהספיציפית שניתנה בעד  ההלוואה סכום יתרת
חודשים מיום  18הבטוחה בהתאם להערכת שווי של שמאי מטעם הנאמן(, וזאת תוך  שווי

 אישור התכנית לשיקום כלכלי. 

ספציפי ו/או המשכון ה השעבוד יימחק"ה צמ/כלי רכב כלי כל בגין התשלום קבלת עם 27.1.2
ולצורך  זו כלכלית שיקום לתכנית כבטוחה ישמש זה רכוש רגעהרשום על הרכוש, ומאותו 
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כך יירשם עליו שעבוד לטובת הנאמן, שחרור הרכוש הקבוע משעבודים יביא בהתאמה 
 לקיטון מקביל בהיקף הבטוחה המפורטת בפרק ו' על דירת המגורים 

ייקבע באופן בלעדי על ידי הנאמן  הנשיה וסכום הנושהיובהר כי ההכרעה ביחס למעמד   27.1.3
 ובית המשפט המוסמך.

 :קדימה בדין נושים 27.2

אישור תכנית זו לשיקום כלכלי יינתן כנגד החברה צו פירוק, כך שעובדי  עם - עובדים 27.2.1
 מהמוסד לביטוח לאומי. ולהיפרעהחברה יוכלו למצות את זכויותיהם 

 לשיקום התכנית אישור מיום חודשים 24ייפרעו את חובם שבדין קדימה תוך  - רשויות 27.2.2
 . החובובכפוף להכרעה החלוטה בתביעת  המשפט בית ידי על כלכלי

 

 : צף בשעבוד המובטח הנושה 27.3
. בגין הנשייה 1החברה המובטח בשעבוד צף הוא בנק דיסקונט לישראל בע"מ נושה

חל ה חודשים 24תוך  ₪ אלפי 300המובטחת בשעבוד צף ישולם ממקורות ההסדר סך של 
. יתרת החוב כלפי נושה זה מצטרפת לעיל' ה בפרקממועד ביצוע התשלומים המפורטים 

 לקבוצת הנושים הרגילים האוחזים בערבויות אישיות. 

 אשר ₪ אלפי 700 של סך ישולם זו נושים לקבוצת -אישיות  בערבויותרגילים האוחזים  נושים 27.4
 למקורות לעילבפרק ה'  המפורטת התשלומים ביצוע תחילת ממועד חודשים 36 בתוך ישולמו
   .ההסדר

 ולאחר ההסדר בקופת הכספים ליתרת בהתאם דיבידנד תקבל זו נושים קבוצת - רגילים נושים 27.5
(, אך לא זו בתוכנית המוצעים)בסכומים  זו לקבוצה קודמים הפירעון בסדר אשר החובות תשלום
חודשים ממועד תחילת ביצוע התשלומים המפורטת  36, אשר ישולמו תוך ₪אלפי  300 -יפחת מ
וטרם ניתנו הכרעות סופיות בתביעות החוב שהוגשו, לא  מאחרהמקורות לעיל.  בפרק 18.1בסעיף 

  .השיקום בתכניתניתן לקבוע את אחוז הדיבידנד 

ובהתאם לסדר הפירעון המפורט בפרק ח', ובכפוף התשלומים לנושים יבוצעו מתוך קופת ההסדר  .28
 לסיום מלאכת בדיקת תביעות החוב וההכרעה בהם החלוטה כפי שמפורט בהצעה זו. 

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

 חלופת הפירוק אינה כדאית בראיה מצרפית עבור כלל נושי החברה.  .29

לחברה כלי רכב/ציוד הנדסי אשר רובם משועבדים בשעבודים ספציפיים/בליסינג, נוסף לקיומו של  .30
שעבוד צף לטובת בנק דיסקונט לישראל בע"מ, כך שחלופת הפירוק אינה חלופה אמיתית ובוודאי 

 שאין בה להביא מזור קולקטיבי ויעיל לכלל קבוצות הנשיה. 

בין הנושים השונים ובהתחשב  צדק חלוקתיכלי, מייצרת החלוקה המוצעת בתוכנית זו לשיקום כל .31
 בסדר הפירעון כפי שזה קבוע בדין. 

עסקינן בעסק משפחתי המנוהל על ידי בני הזוג סוירסקי אשר גם ערבים לחלק ניכר מחובותיו, לרבות  .32
כלפי המערכת הבנקאית. עסק משפחתי זה ראוי לשיקום ובשיקומו יישמרו להם מקומות תעסוקה 

עובדים. עסק משפחתי זה נקלע ל"תאונה כלכלית" שניתן להקטין את נזקיה באמצעות  20 -לכ
 אישורה של תכנית זו לשיקום כלכלי.  

כפי שפורט לעיל, בבעלות הערבים לחובות החברה דירת מגורים אשר תועמד כבטוחה לתכנית  .33
 , בחדרה.10036גוש , 258השיקום בשעבוד מוגבל בסכום על זכויות בנכס מקרקעין הידוע כחלקה 

                                                 
ששוויו על   2017, שנת 4789980, לבנק מזרחי שעבוד על רכב פולקסווגן קראפטר מ.ר. ₪אלפי  72בנק מזרחי הגיש תביעת חוב ע"ס  1

 , עולה על סכום החוב. 2פי מחירון יד 
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 -כ של סך על עומדת בגינה המשכנתא יתרת כאשר החברה לחובות הערבים של המגורים דירת מלבד .34
 לטובת אותו לפדות או לתרום יכולים שהם נוסף רכוש החברה לחובות לערבים אין, ₪ אלפי 250

 את המשמשים רכבים המניות בעלת שם על כי לכך לב בשים, הכלכלי השיקום בתכנית ההסדר קופת
החברה, לרבות  נכסיהעסקית ואשר מועברים במסגרת תכנית השיקום, כיתר  לפעילותה החברה

 הרכושעל  הספיצפיים השעבודיםהקבוע לידי החברה החדשה ) הרכושכלי הרכב, כלי הצמ"ה ו הציוד
( ובכפוף בפרק ח' לעיל 27.1בסעיף  כמפורט בהם המובטח החוב לסילוק עד כנם על יוותרו קבוע

 לשמירתם כבטוחה בעד הצעת ההסדר כמפורט בפרק ו' לעיל . 

שצבורים כספים בקופות פנסיה שאינם מוגנים על פי הדין, אלו  ככלכי  יובהרמהצורך,  למעלה .35
 ימומשו, ויועברו כדיבידנד נוסף לקבוצת הנושים האוחזים בערבויות אישיות.  

בות החברה הליכי פש"ר )צו לפתיחת הליכים(, ובהתאם ככל שיינקטו כנגד בעלת המניות והערבים לחו .36
חודשים, במסגרת  48להוראותיו של הדין החדש, הליכים אלו עומדים לתקופה מקסימלית בת 

הליכים אלו יושת עליהם צו תשלומים חודשי, וזאת תחת ההנחה כי הערבים לחובות החברה ייקלטו 
כת האבטלה שבאה בעקבותיה, נראה כי בשוק העבודה כשכירים. בהתחשב במשבר הקורונה ומ

סיכויי היקלטם של בני הזוג כשכירים בשוק העבודה הינם נמוכים. יצוין כי עסקינן בזוג נשוי ולהם 
שלושה ילדים התלויים בהם. כך שאין בחלופת "הצו לפתיחת הליכים / הפש"ר"  כדי להביא מזור 

 לנושי החברה האוחזים בערבויות אישיות מהם.  

של תכנית זו לשיקום כלכלי מגשימה את מטרות דיני חדלות הפירעון כפי שאלו נקבעו בסעיף  אישורה .37
 לחוק; שיקום התאגיד והשאת קופת הנשייה.  1

בסופו של יום, ניתוח האלטרנטיבות השונות העומדות על הפרק; אלטרנטיבת אישורה של התכנית  .38
ולי פירוק ופשיטת רגל עבור הערבים לשיקום כלכלי וכפי שעולה מהצעה זו הינה עדיפה על מסל

 לחובות החברה. 

 הוראות כלליות .י

בשל הקשיים הכלכליים אליהם נקלעה החברה ולצורך שיקומה  הגשת דיווחים ודוחות לרשויות: .39
 נדרשת החברה לפרק זמן להגשת דוחות ודיווחים, ככל שחסרים כאלה לרשויות. ואלו יוגשו כדלקמן: 

כויים/דוחות תקופתיים למע"מ, לרבות דוחות דוחות תקופתיים: דוחות הני 39.1
מתקנים/דוחות תקופתיים לביטוח הלאומי, עבור התקופה שלפני המועד הקובע, נתוני 

חודשים מיום אישור התכנית לשיקום כלכלי  3דוחות אלו, ככל שטרם הוגשו, אלו יוגשו תוך 
 על ידי בית המשפט. 

 18שלפני המועד הקובע יוגשו תוך דוחות שנתיים לרשויות מס הכנסה עבור התקופה  39.2
 חודשים מיום אישור התכנית לשיקום כלכלי.

כל דיווח נוסף שיהא תלוי או נשען על נתוני הדוחות התקופתיים או הדוחות השנתיים;  39.3
 יוארך מועד הגשתו בהתאמה למועדי הדוחות כפי שנקצבו לעיל.

בים לחובותיה, לרבות בגין ערבויותיהם הערו/או  התביעות והליכים משפטיים מכל מין וסוג נגד החבר .40
 המועדעד וכולל  םנושיהידי מי מ-עלאו נוהלו שנפתחו ככל , 2לצדדי ג' שמקורן בפעילות העסקית

באמצעות בקשות על ידי בית המשפט,  התכנית לשיקום כלכלימיד לאחר אישור  יסולקו, הקובע
  .ובתיאום עם הנאמן ותלערכאות הרלוונטיו/או הערבים לחובות החברה הנאמן שיגיש 

ערכאה שיפוטית ו/או בפני  פתוח או לנהל,נושים רשאים לה במהלך תקופת ההסדר ולאחריה, לא יהיו .41
החברה ו/או הערבים כל תביעה או תובענה נגד  )לרבות לשכות ההוצאה לפועל(, מעין שיפוטית כלשהי

, ככל להליכים כאמורהמועד הקובע. בתקופה עד וכולל שנולדה  לחובות החברה, בשל כל עילה
והם יסולקו על הסף, ובכלל זה יבוטלו עיקולים )לרבות עיקולים זמניים(  לא יהא כל תוקף שיינקטו,

לרבות הליכי גביה ואכיפה מכוח פק' המסים )גביה(, שהטילו נושי החברה, על זכויות החברה ו/או על 
יהיו או הערבים לחובות החברה  . הנאמןהקובע זכויות הערבים לחובות החברה, שעילתם טרם המועד

  כאמור. וביטול העיקולים ההליכים סילוקלצורך  הכל פעולברשאים לנקוט 
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תביעה על בסיס התחייבות נטענת, שיק, שטר, פס"ד, אחריות אישית, שיפוי, לעניין סעיף זה, לרבות 
ה ו/או בעלת המניות ו/או הערבים הנובעת מפעילות החברצד ג', תביעה נגזרת וכיו"ב,  הודעתשיבוב, 

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

כנגד העמידה בתשלומים החודשיים המפורטים בפרק ה' יופטרו החברה והערבים לחובות החברה,  .42
לפני המועד הקובע לא יוכל  מכל טענה ותביעה שעילתה בחוב עבר, וכל נושה שעילת תביעתו נולדה

 להיפרע מהם אלא אך ורק במסגרת תכנית זו לשיקום כלכלי ובכפוף להוראותיה.

חבות או התחייבות כלשהי כלפי נושי , אחריותכל , בין במישרין ובין בעקיפין, על הנאמן לא תחול .43
 כל זכות, תביעה, טענה או דרישה, מכל מין וסוג עמודלא תם לנושיה ו/או הערבים לחובותיה, והחבר
יישום התוכנית , בכל הקשור לפעולותיהם במסגרת מטעמובאי כוחו או מי  ,, כלפי הנאמןשהוא

 לשיקום כלכלי.

תכנית שיקום זו, ויהיה רשאי לבצע הנאמן יהיה רשאי לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע  .44
 . ה בנסיבות העניין ובכפוף להוראות כל דיןכל פעולה שימצא כנחוצה או מועיל

, יכולים להיפרע להם חוב עבר הסדר זה ממצה את אפשרויות הגביה למי מהנושים, כך שכל הנושים .45
 אך ורק במסגרת תכנית השיקום ומקופת ההסדר ולא ממקור אחר כלשהו.

כסים ומפרקים ייקבע וישולם בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר מינוי כונסי נשכ"ט הנאמן  .46
,  כל הסכומים המוצעים בתכנית השיקום לעיל הינם ברוטו ולפני ניכוי 1981 –ושכרם(, התשמ"א 

 שכ"ט הנאמן. 

 

 -סוף  -

 


