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 בפני כבוד השופטת בטינה טאובר, סגנית נשיא

 בעניין:
 

 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח
 

 512638149חברה לבנין ופיתוח בע"מ, ח.פ.  –מחאמיד תופיק  .1 ובעניין:
 ()בעיכוב הליכים 513869602ח.פ. אורעם  למגורים בע"מ, . 2

 להלן: "החברות"                                                                                           
 023458367. חסן מחאמיד, ת"ז 1 ובעניין:

 026385484. אבראהים מחאמיד, ת"ז 2
 להלן: "בעלי המניות"                                059864785. מחמוד מחאמיד, ת"ז 3

 עו"ד ארז חבר, מנהל ההסדר .1 ובעניין:
 עו"ד רון חכים, מנהל ההסדר. 2
 עו"ד ליאור מזור, מנהל ההסדר. 3

 להלן: "מנהלי ההסדר"                                                                                        

 הממונה על הליכי חדלות הפירעון ושיקום כלכלי, מחוז חיפה והצפון ובעניין:
 להלן: "הממונה"                                                                                       

 
 

 פסק דין

 1חברה לבנין ופיתוח בע"מ  -בפניי בקשה לאישור הצעת הסדר ביחס לחברת מחאמיד תופיק  .1

 2שהוגשה על ידי עו"ד ארז חבר, עו"ד רון  "(החברותוחברת אורעם למגורים בע"מ )להלן: "

 3"(, בעקבות אסיפות נושים שהתקיימו ביום מנהלי ההסדרחכים ועו"ד ליאור מזור )להלן: "

20/02/22 . 4 

 5 

 6הוגשה בקשה מטעם החברות ומטעם מר חסן מחאמיד, אבראהים מחאמיד  16/12/21ביום  .2

 7, הוראת שעה "נגיף 4"( לפי הוראות תיקון מס' בעלי המניותומחמוד מחאמיד )להלן: "

 8)להלן:  2018-לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2021-הקורונה החדש", התשפ"א

 9 (. "חוק חדלות פירעוןאו " "החוק"

 10 

 11לחברות ובעלי הוארך צו עיכוב ההליכים  29/12/21וביום  19/12/21ת שניתנו ביום בהחלטו .3

 12, ומנהלי ההסדר מונו לתפקידם ורואה חשבון חוסאם בשארה מונה כמורשה חתימה המניות

 13 לחברות. 

 14 

 15הגישו החברות ובעלי המניות הצעת הסדר  29/12/21, ובהמשך להחלטה מיום 07/02/22ביום  .4

 16 עדכנית מטעמם. 

 17 

 18, הוסמכו מנהלי ההסדר לפעול לכינוס אסיפות נושים, לדיון 26/01/22בדיון שהתקיים ביום  .5

 19, והם אכן נקטו בפעולות הדרושות לשם כך. ביום 20/02/2022בהצבעה על הצעת הסדר, ליום 

 20התקיימו כאמור אסיפות הנושים לסוגיהן: נושים מובטחים, נושים בדין קדימה,  20/2/22

 21 ערבויות אישיות ונושים כלליים, ביחס לכל אחת משתי החברות נשוא ההליך. נושים  בעלי 

 22 
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 1נושים של החברות, שערך  315בעקבות פרסומי מנהלי ההסדר, הוגשו תביעות חוב מטעמם של  .6

 2 ₪. מיליארד  1-נשייתן הוא כ

 3 

 4ותיים ן, כי עובר לכינוס האסיפות מצאו מנהלי ההסדר כי תביעות חוב בסכומים משמעיצוי . 7

 5הוגשו על ידי נושים, אשר לעמדת מנהלי ההסדר חוב ₪ ביותר, העולים כדי מאות מיליוני 

 6מוטל בספק, תוך שמנגד לחברות טענות נגדיות כנגד נושים אלה, ביחס  םהחברות כלפיה

 7לחובות נטענים של נושים אלה כלפי החברות בסכומים לא מבוטלים, אשר חלקם אף התבררו 

 8 כים משפטיים, לרבות תביעות שכנגד. בהלי יםו/או מתברר

 9 

 10ם אינם באופן מעשי נושים, נסיבות אלה העלו אצל מנהלי ההסדר את החשש לפיו אותם נושי .8

 11ובדעתם להשתמש בכוח ההצבעה הניכר, הנובע מגובה תביעותיהם, כפי שהוגשו טרם 

 12ות זו בדיקתן, כדי לנסות ולסכל את אפשרות ההסדר ביחס לחברות, או להשתמש באפשר

 13כמנוף ללחץ על החברות בכל הנוגע לבירור התביעות ההדדיות ועמידה על דרישותיהן 

 14 הכספיות של החברות. 

 15 

 16נוכח האמור, פעלו מנהלי ההסדר בסד זמנים קצר עד לביצוע האסיפות, להוציא תחת ידם  .9

 17 הכרעות חוב מנומקות לצרכי כוח הצבעה בלבד, ובמסגרתן שללו את כוח ההצבעה מנושים

 18אלה באסיפות הנושים. בגדר תביעות חוב אשר לגביהן ניתנו הכרעות חוב מנומקות השוללות 

 19( 2021את כוח ההצבעה באסיפות נמנים הנושים הבאים: מ. אירופה חיפה יזמות נדל"ן )

 20אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,  -בע"מ, רכבת ישראל בע"מ, תמימי דרך לחריש, קיבוץ נען 

 21ש שלנו )נוה פורת(, עמותת בית וגן בחריש, עזרה וביצרון חברה לשיכון יניב יונה, עמותת חרי

 22 קרית גת.  -בע"מ, ג'יי הנדסה ויזמות, חברי קבוצת הרכישה קריית האחדות, כרמי גת 

 23 

 24נושים אלה נכחו באסיפות הנושים אשר התקיימו בהיוועדות חזותית, לא הצביעו במסגרתן  .10

 25טרם , 07/03/22עד עובר לדיון שהתקיים ביום ההסדר. ולא הגישו ערעור על הכרעת מנהלי 

 26התקבלה הסכמתו של הנושה המהותי, בנק הפועלים בע"מ, כאשר להצבעתו השלכה מכריעה 

 27 לעניין העברת ההסדר בקרב אסיפות סוג, בקרב נושים מובטחים ובעלי ערבויות אישיות. 

 28 

 29אסיפות נושים.  5, התקיימו כאמור 20/02/22במסגרת אסיפות הנושים שהתקיימו ביום  .11

 30נושים, לאחר קבלת הצבעות נוספות  8באסיפת הנושים המובטחים השתתפו נציגיהם של 

 31נושים מובטחים האוחזים בחוב בסך כולל  13בכתב מאת הנושים התקבלו הצבעותיהם של 

 ₪32,  97,075,358נושים האוחזים בחוב כולל של  10בעד ההסדר הצביעו ₪.  402,939,582של 

 33 321,191,224מהמצביעים בקבוצת נשייה זו, והאוחזים בחוב בסך כולל של  76%-המהווים  כ

 34מסך הנשייה בקבוצת סוג זה. הפער בין שיעור התמיכה הגבוה,  24%המהווים שיעור של ₪, 

 35מבחינת מספר הנושים, לבין שיעור התמיכה הנמוך, מבחינת ערך הנשייה, נבע בעיקרו 

 36ק הפועלים, במעמד אסיפות הנושים להמצאת ההסדר, המובטח, בנ מהתנגדותו של הנושה

 37 מהנשייה בקבוצה זו.  67.4%ומהווה לבדו ₪,  271,868,032שכן חובו עומד על סך של 
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 1 

 2בדו"ח מנהלי ההסדר צוין, כי ככל שבנק הפועלים יסיר את התנגדותו ויצביע בעד ההסדר,  .12

 3-המהווים כ₪,  353,616,390נושים האוחזים בחוב בסך כולל של  11אזי יצביעו בעד ההסדר 

 4 מסך הנשייה.  87.6%-מהמצביעים בקבוצת נשייה זו, האוחזים ב 83.33%

 5 

 6נושים בדין קדימה, האוחזים  135לו הצבעותיהם של באסיפת הנושים בדין קדימה נתקב .13

 7נושים האוחזים בחוב בסך כולל  128בעד ההסדר הצביעו ₪.  22,434,176בחוב בסך כולל של 

 8 97.94%-מהמצביעים בקבוצת נשייה זו, האוחזים ב 94.81%המהווים ₪,  21,972,949של 

 9עברה, הן מבחינת מניין  מסך הנשייה. מן האמור עולה, כי באסיפת סוג זה הצעת ההסדר

 10 הנושים והן מבחינת מניין הערך. 

 11 

 12סך הכל התקבלו אצל מנהלי ההסדר  -אסיפות הנושים בעלי ערבויות אישיות בחברת תאופיק  .14

 13 342,832,048סך כולל של בנושים בעלי ערבויות אישיות, האוחזים בחוב  34הצבעותיהם של 

 14 64.71%המהווים ₪,  57,589,788סך כולל של נושים האוחזים ב 22בעד ההסדר הצביעו ₪. 

 15מסך הנשייה הכולל. נגד ההסדר הצביעו  16.8%-מהמצביעים בקבוצת נשייה זו, האוחזים ב

 16מן האמור ₪.  285,241,261נושים, ובכללם בנק הפועלים, האוחזים בחוב בסך כולל של  12

 17לא עברה מבחינת מניין עולה כי באסיפת סוג זה ההצעה עברה מבחינת מניין הנושים, אולם 

 18 מן הנשייה בקבוצה זו.  79.3%הערך, שכן נשייתו של בנק הפועלים לבדו עומדת על 

 19 

 20יביא הדבר לכך שהצעת ההסדר ככל שבנק הפועלים ישנה מהצבעתו ויצביע בעד ההסדר,  .15

 21 עברה, הן מבחינת מניין הנושים והן מבחינת מניין הערך. 

 22 

 23נושים. לאחר קבלת הצבעות  45 -ברת תאופיק השתתפו כחבבאסיפת הנושים הכלליים  .16

 24נושים כלליים, האוחזים בחוב בסך  134נוספות בכתב מאת נושים, התקבלו הצבעותיהם של 

 25נושים, האוחזים בחוב בסך כולל של  107בעד ההסדר הצביעו ₪.  196,750,449כולל של 

 26מסך  92.27%-ו, האוחזים במהמצביעים בקבוצת נשייה ז 79.85%המהווים ₪,  181,547,361

 27 הנשייה. יוצא אפוא כי באסיפת סוג זה, ההצעה עברה, הן מבחינת מניין והן מבחינת ערך. 

 28 

 29נושים, אשר בחלקם  4באסיפת נושים כלליים של חברת "אורעם" השתתפו נציגיהם של  .17

 30א נמנים על הנושים אשר תביעתם נדחתה לצרכי הצבעה. משכך, אסיפת הנושים ננעלה לל

 31 קבלת הצבעות מאת הנושים לאישור הסדר הנושים. 

 32 

 33מנהלי ההסדר פירטו את עמדתם בדו"ח שהוגש ביחס לתוצאות אסיפות הנושים, וסיכמו כי  .18

 34ביחס לחברת "תאופיק", הצעת ההסדר עברה באסיפות הסוג של הנושים בדין קדימה 

 35המובטחים והנושים בעלי והנושים הכלליים, ואילו הצעת ההסדר באסיפות הסוג של הנושים 

 36 בנק הפועלים.  האישיות, תלויה בהצבעתו של הנושההערבויות 

 37 
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 1עובר לדיון הוגשו התנגדויות של מספר נושים אשר הלינו כנגד מועד פרסום עמדת מנהלי  .19

 2ההסדר, ואשר טענותיהם התמקדו בעיקר בעניין פסילת כוח ההצבעה של חלק מהנושים, 

 3 להצעת ההסדר.  59ולעניין הוראת סעיף 

 4 

 5קבוצת אחדות : ")להלן קרית גת" -כרמי גת  1הנושה "חברי קבוצת הרכישה קרית האחדות  .20

 6להוראות ההסדר, כי אסיפות הנושים של הנושים  59טענו כי יש להורות על מחיקת סעיף  "(1

 7המובטחים יחולקו לתתי אסיפות, כך שהבנקים ומזמיני העבודה יצביעו באסיפות נפרדות, 

 8כי  1עוד ובנוסף, טענה קבוצת אחדות ורק לאחר מכן תובא ההצעה לדיון בפני בית המשפט. 

 9ל מקרה, יש להמתין עם אישור הסדר הנושים עד להכרעה בשאלת כוח הנשייה האמיתי בכ

 10של המבקשים, שנשייתם אופסה וזכות הצבעתם נשללה מכוח הכרעת מנהלי ההסדר בכוח 

 11 הצבעתם. 

 12 

 13ביטול כוח ההצבעה של חלק מן ( בע"מ" טענה כנגד 2005הנושה "צ.ג.י פרסונל שירותי כ"א ) .21

 14 סוג וכנגד שיעור מחיקת החוב במסגרת הצעת ההסדר. הנושים באסיפת ה

 15 

 16להסדר,  58הנושה "עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ" התנגדה להסדר לנוכח הוראת סעיף  .22

 17שאינה מאפשרת החרגה של עזרה ובצרון, המנהלת תביעה כנגד חברה, הכוללת גם תביעה 

 18בערכאות שיפוטיות יחד עם תביעתה הנגדית  השכנגד של החברה, להמשיך לנהל את התביע

 19 של החברה. 

 20 

 21במסגרת עיקרי הצעת ההסדר פורטו מקורות ההסדר שנובעים מאומדן עודפים מפרויקטים  .23

 22פעילים, מקסום גביית כספים מעבודות שהסתיימו, עודפי יזמות ותשלום עבור פרויקטים, 

 23וכן תרומת בעלים בסך ₪, מיליון  70-כל כהכספים מתביעות והליכים תלויים ועומדים, בסך 

 24בגין מימוש ופדיון נכסי מקרקעין של בעלי המניות, המשועבדים לנושים ₪ מיליון  60-של כ

 25לחלוקה לנושי החברות האוחזים ₪ מיליון  2-המובטחים. תרומת בעלים נוספת של כ

 26בידי בעלי  עבור שימור הפעילות₪ מיליון  10 -בערבויות אישיות ותמורה נוספת, בסך של כ

 27 המניות בחברה. 

 28 

 29תביעות חוב  308, 01/02/22במסגרת הצעת ההסדר נסקרו תביעות החוב שהוגשו עד ליום  .24

 30תוך שניתנה התייחסות ראשונית לחובות אלה. כן ₪, מיליון  870-בסכום מצטבר העומד על כ

 31ם, פורטו במסגרת הצעת ההסדר התשלומים שישולמו לצורך הסדרת נשיית בנק הפועלי

 32הבנקים, הפועלים  2הסדרת נשיית בנק דיסקונט, הסדרת ערבויות חוק המכר שהוציאו 

 33א. בטון מואסי, וכן -אס.אר אקורד ו-נשיית בנק לאומי, הסדרת מ.ל.ר.ן. ו תודיסקונט. הסדר

 34צוין האופן בו תוסדר נשייתם של העובדים, הנושים הרגילים והנושים האוחזים בערבויות 

 35 אישיות. 

 36 
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 1צית ובכלליות יאמר, כי אומדני הדיבידנד לקבוצות הנשייה השונות על פי המוצע בתמ .25

 2מהחוב המובטח לנושים מובטחים ושעבודים )לפי הנמוך מבין סכום  100%בהסדר, הינם 

 3מהחוב שיוכרע במעמד דין  100% -חודשים, דין קדימה  12החוב לבין שווי הבטוחה(, תוך 

 4חודשים לרשויות, בעלי שעבודים צפים: פועלים  24חודשים לעובדים ותוך  13קדימה, תוך 

 5מסכומן,  90%מיתרת החוב הכספי הישיר, ומניעת חילוט ערבויות בהיקף של  70%ודיסקונט, 

 6השבתן,  -רבויות חודשים, ואי חילוט ע 36פעימות על פני  3-כאשר החוב הכספי הישיר ייפרע ב

 7אחוז,  22-ל 12חודשים. באשר לנושים הרגילים צוין, כי אומדן הדיבידנד נע בין  36תבוצע תוך 

 8 . 6% -ונושים בעלי ערבויות אישיות יזכו לדיבידנד נוסף בשיעור של כ

 9 

 10בהצעת ההסדר ניתנו הערות והסברים לאומדן הדיבידנד, וכן פורטה עדיפות ההסדר על פני  .26

 11ר הובהר כי אין לבעלי המניות נכסים נוספים משוחררים, חדלות פירעון נוספים, באש מסלולי

 12לרבות , נוספיםשיהיה במימושם כדי להעשיר את קופת ההסדר, וכי ככל ויאותרו נכסים 

 13 36רכוש או זכויות נוספות מעבר למפורט בתצהירי הנכסים שהוגשו על ידם, הללו ייפדו תוך 

 14ר, על ידי בעלי המניות ותמורתם תועבר לקופת ההסדר ולטובת חודשים מיום אישור ההסד

 15קבוצת הנושים האוחזים בערבות אישית מטעם בעלי המניות. כמו כן, הובהר כי בנוסף 

 16המצויים בקופת גמל ופנסיה  ומים נזילים בני מימוש בהליך פשיטת רגללתרומת הבעלים, סכ

 17היחידים, לטובת נושים האוחזים של בעלי המניות, ימומשו ויועברו לקופת ההסדר של 

 18בערבויות אישיות, וכאשר להבטחת מלוא התחייבות בעלי המניות יוותר צו איסור 

 19 הדיספוזיציה שנרשם על נכסי הנדל"ן, עד קיום מלוא התחייבויות ההסדר. 

 20 

 21ולאחר הידברות שנערכה בין ב"כ החברות ובעלי המניות  07/03/22בדיון שהתקיים ביום  .27

 22הפועלים ובכפוף להסדרת סוגיית הוצאות ההליך, הסיר בנק הפועלים את  וב"כ בנק

 23התנגדותו להצעת ההסדר ונתן את הסכמתו להצעה בכל קבוצות הנשייה בהן הינו אוחז. זאת 

 24ועוד, חברת עזרה וביצרון הגיעה אף היא להסכמה להסדרת ניהול ההליכים המתנהלים בין 

 25הסירה  1-הצעת ההסדר ולבסוף גם קבוצת אחדותהצדדים באופן אחוד ונתנה את הסכמתה ל

 26 את התנגדותה להצעת ההסדר. 

 27 

 28דר של הסכמות אלה ובעיקר הסכמתו של בנק הפועלים, הביאו למצב דברים שבו הצעת ההס .28

 29. יתר על כן, ונוכח בכל קבוצות הנשייה החברות ובעלי המניות זכתה לרוב ערך ומניין גבוה

 30היה על מנהלי ההסדר לפעול ההסכמות הנוספות שהושגו, אף טענת חלק מן הנושים, לפיה 

 31פיצול הנושים המובטחים לשתי קבוצות נשייה שונות וכן טענות נושים לעניין דחיית תביעות ל

 32החוב לצרכי הצבעה בלבד, אין להן עוד נפקות, שכן לדברי מנהלי ההסדר לנוכח הסכמות 

 33הנושים אשר הצביעו בכל קבוצות הנשייה לטובת ההסדר, הרי גם אם היה נערך פיצול 

 34פות נושים מובטחים וכן היו מוכרות תביעות החוב של הנושים שתביעותיהם נדחו לצרכי יאס

 35, עדיין הייתה הצעת ההסדר של החברה ובעלי המניות עוברת ונרשמות כהתנגדות הצבעה

 36 . בכל קבוצות הנשייה ערך והן מבחינתברוב הדרוש הן מבחינת מניין 

 37 



 
 בית המשפט המחוזי בחיפה
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 10מתוך  6

 1לאחר שהושגו ההסכמות שפורטו לעיל, נותרו מספר התנגדויות בודדות. בתמצית ייאמר, כי  .29

 2וכן העלו התנגדות  הביעו חשש כי שירותי הבדק לא יבוצעו על ידי החברות רוכשי הדירות

 3בדין רגיל חברת צ.י.ג  מטעם נושהכן הועלתה התנגדות  .להוראות ההסדר 59כנגד סעיף 

 4פרסונל המבוססת בעיקרה על מחיקת חוב של נושים בדין רגיל תוך דרישה שבעלי המניות 

 5ויופרש  5% -ישפרו את הצעתם באופן ששיעור הדיבידנד שישולם לנושים בדין רגיל יעלה ב

 6 עוד ובנוסף הועלתה התנגדות מטעם עמותת תמימי דרךממחזור החברה בשנים הבאות, 

 7הועלו טענות  ת רכישה רעננה, אשר הביעה ספקות ביחס להיתכנות הצעת הסדר ולבסוףוקבוצ

 8לק מנושי ג'יי הנדסה הדר וחריש ולעיכוב הדיון להארכת המועד להגשת תביעות חוב על ידי ח

 9בהצעת ההסדר, הגם שנושים אלה כאמור לא הגישו תביעות חוב ובא כוחם ציין יותר מפעם 

 10 נמנים על נושי החברות. אם מרשיו אכן ם ספקות אחת לפרוטוקול כי קיימי

 11 

 12שהועלו על ידי העקרוניות בטרם אדון בהצעת ההסדר, אסיר מעל הדרך את ההתנגדויות  .30

 13. אין מחלוקת, והדבר אף צוין לפרוטוקול על ידי ב"כ החברות ובעלי המתנגדים הנושים

 14ו/או בכפוף להשלמת המניות, כי החברות תענקנה שירותי בדק לרוכשי הדירות לאחר 

 15החיובים הכספיים של רוכשי הדירות. אין ולא הייתה כוונה, כעולה מדברי ב"כ החברות 

 16ובעלי המניות, להתנער מחיובי שירותי הבדק ואולם יש בסיס לטענת החברות ובעלי המניות 

 17כי מקום שרוכשי הדירות לא השלימו את חיוביהם בגין הדירות, לא אמורים להינתן להם 

 18היעתרות לבקשת הנושים המתנגדים במובן של אכיפת הוראות ף השירותים הנ"ל. בנוס

 19שיחייבו את החברות בביצוע כלל תיקוני הבדק בלא שרוכשי הדירות ישלמו את חובם 

 20על לחברות משמעה למעשה מתן עדיפות מובהקת לנושים מתנגדים אלה שאינה מוצדקת. 

 21ההדדיים תיבחן על ידי מנהלי ההסדר, עוד  רקע העובדה כי סוגית החובות כמו גם החיובים

 22בטרם יידרשו הדיירים לשירותי הבדק, הרי שבפועל הסוגיה תבוא על פתרונה ופרויקטים 

 23שבהם יישאו הדיירים במלוא חיוביהם יזכו על ידי החברות ככל שהצעת ההסדר תאושר 

 24 ירותי הבדק. ותתממש לש

 25 

 26אשר לעמדתם מקפחת את להסדר הנושים,  59לטענות הנושים ביחס להוראת סעיף אשר  .31

 27זכויותיהם בהיותה שוללת האפשרות של חילוט ערבויות, יש ראשית להעמיד את הדברים על 

 28, כי יש 07/03/22במהלך הדיון שהתקיים ביום  המניות הדגיש כ החברות ובעלידיוקם. ב"

 29א' לתוספת להצעת ההסדר 3שה אחת עם סעיף להצעת ההסדר במק 59את סעיף  לקרוא

 30. מהוראת הסעיף ואשר דנה בהסדרת נשיית הבנקים והחזרת ערבויות חוק מכר ,המקורית

 31חילוט ערבויות בנקאיות לא נשללת, אלא תתאפשר בכפוף להגשת בקשה ממילא עולה כי 

 32 מתאימה לבית משפט על ידי מותב הערבות הבנקאית ובכפוף למתן החלטה שיפוטית

 33 . כמקובל במסגרת הליך חדלות פירעון לתוספת( 3.א.3המתירה את ביצוע החילוט )סעיף 

 34 

 35לאחר שבמסגרת הדיון נושים מבין רוכשי הדירות כי  זאת ועוד, לא ניתן להתעלם מהעובדה .32

 36להצעת  59סעיף הסירו את התנגדותם ואף הסכימו להצעת ההסדר, הכוללת את הוראת 

 37ת נשייה של רוכשי דירות בלבד, ככל שהיה מקום להפריד בין ובאופן שגם בקבוצההסדר 
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 10מתוך  7

 1הן מבחינת מניין והן מבחינת ערך, וזאת שעה  -קבוצות הנשייה, זו זכתה לרוב הדרוש 

 2וגם אם יש בכך משום גריעה מסוימת  אף משריין זכות זולתוספת  3שהמנגנון הקבוע בסעיף 

 3בהסכמה וברוב ערך ומניין על ידי מעטה מאוד מתוקף הערבות הבנקאית, הרי שזה נעשה 

 4הנושים שאוחזים בבטוחה הרלוונטית, כפי שציינו מנהלי ההסדר בדיון שהתקיים. ראוי 

 5לציין, כי אף ב"כ הממונה נתנה את הסכמתה לאישור הצעת ההסדר, גם בהינתן הוראת סעיף 

 6יף להצעת ההסדר, משסברה היא כי יש לאשר את הצעת ההסדר ולרבות את הוראת סע 59

 7לחוק חדלות פירעון אשר מתקיים בנסיבות העניין לאור העובדה  88הוראת סעיף , לנוכח 59

 8 שהנושים אינם נפגעים.

 9 

 10 קובעת כדלקמן:  88הוראת סעיף  .33

 11בית המשפט לא יאשר הצעה לתכנית לשיקום כלכלי אם שוכנע כי התמורה  " 
 12היה מקבל שהוצעה לנושה שלא תמך בהצעה נמוכה מהתמורה שאותו נושה 

 13בפירוק התאגיד, גם אם אסיפת הסוג שעמה נמנה הנושה אישרה את הצעת 
 14 "התכנית.

 15 

 16שבה זכתה לרוב ערך ומניין על ידי  59מבלי להקדים את המאוחר, הצעת ההסדר על הוראת  

 17פת סוג נפרדת. מעבר יפת הסוג ועל ידי רוכשי הדירות, ככל שהייתה מגובשת עבורן אסיאס

 18אינו נוטה להתערב בשיקול דעת של הנושים, הסכמתם הגורפת של לעובדה שבית משפט 

 19שבה מלמדת שאין המדובר  59כשי הדירות להצעת ההסדר, על הוראת סעיף הנושים רו

 20לתוספת, ובכל  3.א.3בפגיעה מהותית או משמעותית ברוכשי הדירות לאור האמור בסעיף 

 21תיקלענה להליכי פירוק,  מקרה לא הוכח כי האלטרנטיבה שעומדת לנושים ככל שהחברות

 22הינה עדיפה או שנושים אלה היו מקבלים בפירוק התאגיד תמורה גבוהה יותר מהתמורה 

 23הכוללת שהם מקבלים במסגרת הצעת ההסדר. זאת ועוד, לא הוכח על ידי הנושים הספורים 

 24והצעת ההסדר במכלול מקפחת, פוגעת או מפלה לרעה  59שנותרו מתנגדים, כי הוראת סעיף 

 25 ויותיהם של הנושים רוכשי הדירות. בזכ

 26 

 27מתוצאות אסיפות הנושים שהתקיימו עולה כי נרשם רוב ערך ומנין בכל כפי שצוין כבר לעיל,  .34

 28אסיפות הסוג המאפשר אישור הצעת ההסדר בקרב כל אסיפות הנושים, הן מספרית והן 

 29לנוכח ההסכמות שנוספו במהלך הדיון שהתקיים ביום מהותית, על ידי רוב הנושים. 

 30, הדברים נכונים גם ככל שתובא בחשבון התנגדות של אותם נושים שתביעות חוב 07/03/22

 31ת כטענת פת הנושים המובטחים הייתה מפוצלישלהם לא הוכרו לצרכי הצבעה וגם אם אס

 32פות ההסדר יש אסהגם שלא נפל כל פגם בגיבו הנושים המתנגדים מבין רוכשי דירות,

 33 פות הנושים בהכרה בתביעות החוב.יובהחלטות מנהלי ההסדר בכל הנוגע לניהול אס

 34 

 35ככלל ובהעדר נסיבות חריגות וקיצוניות, בית המשפט יאשר הסדר נושים שקיבל את הסכמת  .35

 36מרכז  679/17ע"א  הרוב, ובית המשפט לא יחליף את שיקול דעת הרוב בשיקול דעתו. ראו:

 37 1048/02פש"ר )ת"א(  (;11/02/18) בי רבוע נדל"ן בע"מ נ' אורתם סהר הנדסה בע"מלוגיסטי 

 38אמדר לבניין אילת  1892/02פש"ר )ת"א( (; 17/09/02) מדרשת רופין מוסד להשכלה גבוהה

http://www.nevo.co.il/case/2485820
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 10מתוך  8

 1דיירקט קפיטל אינווסמנט נ' הרמטק נאמנות  30869-11-09פר"ק )ת"א( ; (03/06/03) בע"מ

 2דברים אלה נכונים בשינויים המחויבים גם לגבי הצעות הסדר המוגשות (. 05/01/10) בע"מ

 3 לחוק חדלות פירעון.  4במסגרת הליך לפי תיקון 

 4 

 5לאחר ששבתי ושקלתי את הצעת ההסדר שפורטה בבקשת החברות ובעלי המניות, סבורני כי  .36

 6מספר פרויקטים לא מבוטלים המוצעת, מאפשרת השלמת אכן יתרונותיה רבים. התכנית 

 7רוכשי דירות וזאת בטווחי זמן קצרים, שימור מקומות עבודה של למאות ואם לא למעלה מכך 

 8מדה על כך באת כח העובדים, מאפשרת שימור פעילותן של למאות עובדי החברות כפי שע

 9החברות והשאת ערך כתולדה מהמשך הפעילות ובאופן שיש בו להטיב את מצבם של הנושים 

 10בקבוצות הנשייה השונות, לרבות פירעון מלוא חובם של הנושים המובטחים והנושים בדין 

 11בדין רגיל, שעה שאילולא ת ובעלי ערבויות אישיוקדימה ותשלום דיבידנד מסוים לנושים 

 12יכול היה לקבל תשלום בשתי קבוצות נשייה אלה הסדר הנושים המוצע ספק אם מי מהנושים 

 13 חובם.כלשהו לפירעון 

 14 

 15כמו כן, ראוי לציין את תרומתם של בעלי המניות כמפורט בהצעת ההסדר, תרומה כה  .37

 16 משמעותית, שאף לא אחד מבין הנושים העלו התנגדות לאישור ההסדר ביחס לבעלי המניות. 

 17 

 18ככלל, תומכת המדיניות השיפוטית, ככל שניתן, בקיומם של הסדרי נושים על פני פנייה  . 38

 19פעם גורמים למחיקה מוחלטת של ערך החברה, אינם תורמים למי לאפיקי פירוק, אשר לא 

 20מבין קבוצות הנשייה, ולא מסייעים כלל להשאת הדיבידנד לנושים. יפים לעניין זה דבריו של 

 21מפרק של א' כוכב סולל בונה בע"מ נ' ד"ר י. נאמן כונס ו 359/88ע"א בכב' השופט ד' לוין 

 22 , בציינו כדלקמן:862( 3), פ"ד מההשומרון עמנואל בע"מ

 23 

 24אין לך בהליכי פרוק של חברה החלטה פשוטה, החלטית ומהירה מאשר מתן "
 25צו לפרוקה של החברה, אולם קיצורי דרך במקרים כאלה לעתים קרובות 
 26מחטיאים את המטרה. במקום להושיע ככל שניתן את הנושים ולהעמיד עסק 
 27כלכלי על רגליו ולשקמו לטובת הנושים, ציבור העובדים והחברה בכללותה, 
 28עלולים מתוך חפזון יתר למוטט סופית ישות כלכלית ולהמיט על כלל הנושים 
 29ובעיקר על נושים לא מובטחים הפסדים כספיים או אובדן כל השקעתם בחברה 

 30 שלא בהכרח.
 31דיף ברוב המקרים על הסדר פשרה סביר ומאוזן המקובל על מרבית הנושים ע

 32פרוק כפוי שאולי ייטיב עם נושה זה או אחר, וברוב המקרים רק יתן בידו, 
 33תיאורטית, עמדת מיקוח טובה יותר להשגת יתרונות לעצמו, אך ירע את מצבם 

 34  ".של הרבים שלא מטובתם ולא על דעתם
 35 

 36כי אכן שיעור הדיבידנד שישולם לנושים מנהלי ההסדר והממונה בענייננו, מקובלת עלי עמדת  .39

 37מנהלי לרבות הנושים המתנגדים עולה באופן ניכר על חלופת הפירוק. הנתונים שהוצגו על ידי 

 38אכן מצביעים על כך כי הנשייה שתהיה מנת חלקם של כלל הנושים ובפרט הנושים  ההסדר

 39ינקט כנגד המתנגדים, תהא נמוכה משמעותית ככל שהצעת ההסדר לא תאושר וככל שי

 40החברה הליך פירוק, וכנגד בעל המניות הליך פשיטת רגל. יתר על כן, אין ספק, כי הליך פירוק 
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 10מתוך  9

 1ככל שיינקט צפוי להפחית משמעותית את התמורה שתשולם בגין החברה לאור גם הירתמות 

 2הליך ולאחריו, ואשר מגלמת עבור כלל הנושים תוספת ערך שלא ההמניות במסגרת  יבעל

 3  פירוק.כי להלי ויקלע ותהם ככל שהחברתתקבל בידי

 4 

 5ערה אני לטענות שהועלו על ידי קבוצת רכישה רעננה ועמותת תמימי דרך ביחס להיתכנות  .40

 6ההסדר. אכן אתגר לא מבוטל נטלו על עצמם החברות, בעלי המניות ומנהלי ההסדר ביישום 

 7המעורבים בהליך לרבות הצעת ההסדר, ואולם לאחר שרוב רובם של הנושים וכן הצדדים 

 8אשר להיתכנות הצעת ההסדר, ניתן אך לקוות כי החברות, בעלי הממונה לא העלו הסתייגות ב

 9המניות ומנהלי ההסדר יעמדו בהוראותיו ואולם אין בטענות אלה המועלות על ידי נושה 

 10  אחד כדי להצדיק את עיכוב אישור הצעת ההסדר ואת אישורו ככלל.   יאינדיבידואל

 11 

 12ב"כ סבורני כי במכלול השיקולים וממקרא הסדר הנושים ומן ההסברים שניתנו על ידי  .41

 13אשר מחייבים את החברות ובעלי  07/03/22בפרוטוקול הדיון מיום  החברות ובעלי המניות

 14כי המדובר בהסדר ראוי, סביר והוגן בנסיבותיו של  , ולאור גם עמדת הממונה,המניות

 15המקרה, אשר אושר ברוב גדול הן מספרי והן ערכי ועולה, כי יתרונותיו עולים באופן מובהק 

 16 יולבעל ותברלפיה הסדר נושים לחמנהלי ההסדר של  םחסרונותיו. נראה, אפוא, כי מסקנתעל 

 17 יה ומוצדקת.נכונה, ראו -תיה, עדיף על פני אפיק של פירוק מניו

 18 

 19תרומתם המניות, על רקע  יעצם העובדה שבמסגרת ההליך גלום גם הפטר עתידי של בעל .42

 20אינו מונע את אישורו של ההסדר, ועמד על כך בית  כמפורט בהצעת ההסדר יהםתיוהתחייבוו

 21יין תעשיות בע"מ נ' איגלו חברה קבלנית לעבודות אקרשט 9244/06ע"א המשפט העליון עוד ב

 22 (, בו צוינו הדברים הבאים:22/05/08)]פורסם בנבו[  צנרת בניין ופיתוח בע"מ

 23 

 24ניתן להיווכח, אם כן, כי גם לפי גישה זו ההליך הנכון לבירור הנתונים "
 25הרלוונטיים לעניין אישור הסדר נושים המעניק הפטר לערב הינו הליך אישור 
 26הסדר הנושים בפני בית המשפט הדן בהסדר זה, ואין כל סימוכין לטענתה של 

 27ו הוא במסגרת המערערת כי ההליך הנכון לדון בהפטר לערב בסיטואציה מעין ז
 28 .פקודת פשיטת הרגל

 29אנו סבורים כי בית המשפט קמא היה מוסמך לאשר את הסדר הנושים הכולל 
 30, מששוכנע כי 2אף בהעדר של חקירת יכולת של המשיב  2הפטר למשיב 

 31בתרומתו ההפטר משרת את מטרת הבראתה של החברה ובהתחשב, בין היתר, 
 32 ".לחברה 2הכספית של המשיב 

 33 

 34כי ככל שיאותר נכס נוסף שלא דווח מכל מין וסוג  םאף הסכמת נוהמניות נת ילאחר שבעל .43

 35שהוא, זה יתווסף לקופת ההסדר, סבורה אני, כי הסדר הנושים שהוצג על עיקריו ובכלל זה, 

 36ואשר לא יאפשר נקיטת  המניות ימתן עיכוב הליכים כנגד כל ההליכים המתנהלים כנגד בעל

 37המניות  י, וכן מתן פטור לבעלהםבהתחייבויותיהם  יםהמניות כל עוד עומד יהליכים כנגד בעל

 38 העסקיים, ככל שיעמוד בהצעת ההסדר הינו הוגן וסביר. םיהוערבויות הםמחובותי

 39 
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 10מתוך  10

 1הנני של החברות ושל בעלי המניות ולפיכך, אישור הצעת ההסדר האמור, הנני מורה על לאור  .44

 2 מורה כדלקמן:

 3 

 4ניתן בזאת צו פתיחת הליכים על דרך של שיקום לחברות מכוח חלק ב' לחוק חדלות פירעון  .45

 5ארז חבר, רון חכים וליאור מזור ימונו כנאמנים ליישום הסדר החוב ויהיו רשאים "ד העוו

 6בכפוף להוראות כל דין יהיו רשאים , והסדרהביצוע לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם 

 7כויות הדרושות כל הסמ הםמוקנות ללבצע כל פעולה שימצאו כנחוצה או מועילה ולשם כך 

 8  ביצוע הסדר הנושים.ל ניםכנאמ םלצורך ביצוע תפקיד

 9 

 10לפרסם את דבר אישור הסדר הנושים בשני עיתונים יומיים בשפה העברית  וידאג ניםהנאמ .46

 11 ד מהם יהיה עיתון כלכלי.ובשפה הערבית, שאח

 12 

 13 ימים מהיום. 30בתוך עדכון דו"ח  ויגיש ניםהנאמ .47

 14 

 15 המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים. .48

 16 

 17 

 18 , בהעדר הצדדים.2022מרץ  13, י' אדר ב' תשפ"בניתן היום,  

 19 

 20 

 21 


