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 1  בפני כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא 

 החוק             2018-חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ח בענין:

 החברה                       514570563 ח.פ תמיר תעשיות מתכת בע"מ מבקשתה
 

 הממונה                   מחוז חיפה והצפון –ממונה על חדלות פירעון   משיבה
 

 2 
<#1#> 3 

 4 נוכחים:
 5 "כ המבקשת, עו"ד עדי בראונשטיין ב

 6 מנהל החברה ובעל המניות, מר חוסיין רמאל
 7 בעל התפקיד, עו"ד ליאור מזור
 8 ב"כ הממונה, עו"ד מעין שמאי

 9 סולומונובעופר ב"כ בנק הפועלים, עו"ד 
 10 
 11 
 12 

 13 פרוטוקול

 14 

 15 עו"ד מזור:

 16הנחנו בפני בית המשפט עדכון לגבי הפעולות שבוצעו למן מועד מתן צו למינוי מנהל ההסדר ועד הלום 

 17וכן לגבי תוצאות אסיפות הנושים שכונסו בעניינה של החברה והערבים לחובותיה, שהחובות בעניינם 

 18ובשה. כמפורט במסגרת הדו"ח שהגשנו, הצעת ובעניינה של החברה מוסדרים בגדר הצעת ההסדר שג

 19ההסדר המתוקנת שצורפה לנספח א' לאותו דו"ח  זכתה באישור הנדרש של אסיפות הסוג של נושי 

 20 לחוק.  324 -ו 85החברה בהתאם להוראות סעיף 

 21 ידי בית המשפט. -בנסיבות אלה אנו עותרים לאישור הצעת ההסדר על

 22פעלנו להמצאת ההחלטה והדו"ח לכל הנושים המוכרים לנו  3/11/21בהתאם להחלטה שניתנה ביום 

 23במסגרת התיק. לא קיבלנו נכון למועד הדיון השגה נוספת כלשהי מטעם מי מהנושים, ולמיטב ידיעתי 

 24 גם לא הוגשה השגה כאמור לתיק בית המשפט. 

 25 
 26 עו"ד סולומונוב:

 27את ההבהרות העברנו לבנק.  הגשנו התנגדות ולאחר דין ודברים עם חבריי התקבלו הבהרות שונות,

 28באופן עקרוני הבנק רואה בחיוב את ההצעה המתוקנת עם ההבהרות שצויינו, אלא שאנו תלויים בשני 

 29גורמים נוספים, מדינת ישראל ערבה בערבות בעלים לאחת ההלוואות והשניה קרן תנופה המכסה 

 30הבנק הוא נושה מובטח  מההלוואות. אנו ממתינים לקבלת עמדתם של שני גופים אלה. 100%כמעט 

 31 . ולכן הוא רואה את ההסדר בחיוב 100%וגם בערבות אישית של בעל המניות. הבנק בהסדר מקבל 
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 1 
 2 עו"ד מזור:

 3לאור מצבת ההסכמות שנתקבלה איננו נדרשים לצורך אישור ההסדר לקבלת עמדה נוספת מטעם 

 4הבנק או מקרן תנופה. ההבנה שלנו היא שההסדר יאושר בכפוף להבהרות שניתנו לבנק לבקשתו ואשר 

 5 שאותו הגשתי.  2צורפו כנספח י"א לדו"ח מס' 

 6ו גם בגישה עניינית מטעמם של נושי אבקש לציין את העובדה שלאורך השבועות האחרונים זכינ

 7 החברה, שהכירו בכך שהחלופה ההסדרית עולה עשרות מונים על כל חלופה אחרת וגם בעל המניות. 

 8אבקש לציין את שיתוף הפעולה המלא שלו זכינו מצד בעל המניות ונציגיו, היו מגעים מרתוניים 

 9צויין ואני מקווה שימשיך להיות דומה ונמרצים עד לשעות הקטנות של הלילה, שיתוף, הפעולה היה מ

 10 במהלך החלק הקשה יותר של ההליך והוא ביצועו של ההסדר, שהוא אתגר לא מבוטל.

 11 

 12 ב"כ הממונה:

 13 הואיל וההסדר עבר ברב ערך ומנין, אין התנגדות לאישורו. 

 14 

 15 ב"כ החברה:

 16ידי בית -עלאותו הגיש מנהל ההסדר ומשההסדר צפוי להיות מאושר  2לאור האמור בדו"ח מס' 

 17המשפט, יש לנו שני עניינים שהם יותר פורמאליים, שם אנו נצטרך בעצם, לצערי, מסיבות 

 18שעניינים אלה יקבלו התייחסות עת מתן  שפרוצדוראליות, החלטה מפורשת של בית המשפט. נבק

 19 החלטה בהמשך. 

 20הבנק של החברה עו"ש לחברה. כידוע כל חשבונות דבר ראשון, החלטה בענין אפשרות ניהול חשבון 

 21עברו לטיפול מחלקות הגבייה של הבנקים. החשבונות האלה לא פעילים ולא ניתן טכנית להתנהל 

 22בהם. מזה זמן החברה מנסה לפתוח חשבון עו"ש ללא אשראי. פנינו לנציגי הבנקים ונענינו שעל פניו 

 23שהוא יותר טכני אין בעיה, יחד עם זאת הם מבקשים החלטה שמתירה את זה שאין מניעה, זה משהו 

 24 בנהלים הפנימיים שלהם. 

 25 

 26 עו"ד מזור:

 27כל עוד נדרש לצורך גישור שימוש בחשבון הנאמנות, אנו נאפשר זאת. חברת גולדמן נתנה שירותים, 

 28ימים על מנת שהעברת המקל בין הפיקוח על הניהול מטעמנו לידי החברה ובעל  7אני מציע שינתנו עוד 

 29 המניות, תועבר בצורה חלקה. 

 30 

 31 

 32 
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 1 ב"כ החברה:

 2להצעת ההסדר  17.3דבר שני, הנושא של הערבים לאותן הלוואות ספציפיות שניתנו ופורטו בסעיף 

 3את הארכת צו העיכוב שניתן לחוסיין רמאל, אנו מבקשים  2המעודכנת. כפי שחברי ביקש בדו"ח מס' 

 4שתהיה בהחלטה התייחסות מפורשת לפיה נושים לא יוכלו לפעול כנגד אותם ערבים שפורטו בסעיף 

 5 בגין אותן הלוואות שפורטו, זה למען הסדר הטוב ועל מנת למנוע בעיות בהמשך בענין זה.  17.3

 6 

 7 ב"כ הממונה וב"כ החברה:

 8 ימים מהיום. 7של משרד גולדמן בעוד  קתואין לנו התנגדות לסיום העס

 9 

 10 
<#2#> 11 

 12 פסק דין

 13 

 14)להלן: "החברה"( לאישור הסדר נושים שנערך  תמיר תעשיות מתכת בע"מבדיון נדונה בקשת  

 15, לאחר שכונסו ע"י מנהל ההסדר אספות נושים לפי סוג והצעת בעניינה והערבים לחובותיה

 16, אכן זכתה באישור הנדרש של 3/11/21מיום  ההסדר המתוקנת שצורפה כנספח א' לדו"ח הנאמן

 17א לחוק חדלות 324וסעיף  85אספות הסוג של נושי החברה ברב מנין וערך בהתאם להוראות סעיף 

 18 .2018-פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ח

 19 

 20איש מן הנושים לא הגיש התנגדות להצעת ההסדר ואף בדיון שנקבע להיום לא התייצבו נושים על 

 21כן נוכחתי מעיון בדו"ח הנאמן ובדבריו בדיון היום,  .נגדותם לאישור הצעת ההסדרמנת לעמוד על הת

 22כי חלופת ההסדר המבוססת על המשך הפעלתה של החברה והשאת רווחיה לצד תרומת בעלים 

 23 משמעותית שנרשמה בהסדר, עדיפה לנושים מכל סוגיהם על פני צו של פתיחת הליכים של פירוק. 

 24 
 25צידד אף הוא באישור הסדר הנושים המתוקן שצורף לדו"ח הנאמן מיום לאור האמור ומשהממונה 

 26ומשהצעת ההסדר אושרה ברב הדרוש, הן לגבי החברה והן לגבי היחיד, באספות הנושים  3/11/21

 27למיניהן, סבורני כי ראוי לאשר את הצעת ההסדר על כל תנאיה הן ביחס לחברה והן ביחס לערב 

 28 אל.לחובותיה ומנהלה, מר חוסיין רמ

 29 
 30לא ניתן שלא לציין את תרומתם של כל הגורמים המעורבים בקידום הליך זה ובכללם נושים, מנהלה 

 31גיבוש הסדר הנושים, המקובל על רובם לשל החברה אשר פעל ללא לאות ביחד עם מנהל ההסדר 

 32 לסוגיהם. המכריע של הנושים

 33 
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 1 

 2 לאור כל האמור הנני מאשרת את הסדר הנושים של החברה והיחיד. 

 3 
 4הנני ממנה את עו"ד ליאור מזור אשר שימש כמנהל ההסדר, לשמש כנאמן לביצוע ההסדרים ומקנה 

 5 לו את כל הסמכויות הדרושות לצורך ביצוע תפקידו.

 6 

 7צו עיכוב ההליכים שניתן למר חוסיין רמאל ביחס לחובות החברה להן ערב, ימשיך ויעמוד בתוקף לצד 

 8 צו עיכוב היציאה מן הארץ עד להשלמת חיובי ההסדר. 

 9 

 10לאור הסכמת ב"כ החברה והיחיד ובהסכמת הממונה, הנאמן רשאי להמשיך ולהעסיק את משרד 

 11 ימים נוספים.  7גולדמן במשך 

 12 

 13רשאית לפתוח חשבון בנק ללא אשראי, לשם המשך פעילותה השוטפת, וככל שתיתקל החברה תהיה 

 14 בקשיים תגיש בקשה מתאימה לבית המשפט. 

 15 

 16הנאמן ידאג לפרסומים הדרושים ויגיש הודעות עדכון מעת לעת, באשר להשלמת התחייבויות החברה 

 17 . 1/12/21דו"ח עדכון ראשון יוגש עד ליום והיחיד על פי הסדר הנושים שאושר. 

 18 

 19 כח הצדדים שנכחו בדיון. -כיוון שפסק הדין ניתן בסיום הדיון, תמציא המזכירות את פסק הדין לבאי

 20 

 21 
<#3#> 22 

 23 במעמד הנוכחים. 07/11/2021, ג' כסלו תשפ"בניתנה והודעה היום 

 24 

 
 

 סגנית נשיא, טאובר בטינה
 25 

 26 פנקר ליאת ידי על הוקלד


