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 קצת על שתולה
 במושב שתולה עם הקמת היישוב שהוקם   1969החברה הוקמה בשנת

מתוך אידיאולוגיה ורצון לשמור על גבולות המדינה גבול הצפוןעל 
 האיזורמסגריה קטנה שהציעה שירותים לתושבי הייתה תחילת הדרך
תעשיות ממעלות. צ.נרכשה חברת ע 2011-ב
 החברה נכנסה להקפאת הליכים 2016מתחילת שנת
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 התרומה לסביבה ולכלכלה
 האזור  לתושבי  בטחון תעסוקתי וכלכליהחברה מספקת

כחברת עוגן לסביבה
ערבים ודרוזים, יהודים, מהאזורעובדים  150-החברה העסיקה כ  ,

עובדי מיקור חוץ 50-ועוד כ
 באזורבנוסף החברה מקבלת שירותים מספקים ונותני שירותים
מהפריפרייהמשפחות  300-כ סמוכים על שולחנה כ"בסה  ,

מוכה אבטלה באיזור
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 התרומה לבטחון המדינה
 הבטחוניתמוצרים לתעשייה מרכיב מרכזי של מוצרי החברה הם
החברה מפעילה ציוד וטכנולוגיה ייחודיים לייצור חלקי מטוסים         ,

F-16iהדלק למטוסי  מיכליומשמשת כיצרן יחיד לייצור 
החברה מייצרת בסיסים למתקני שיגור לכיפת ברזל ודומותיה
ומייצרת חלקים לנמר וטנק המרכבה הבטחוןי משרד "ספק מוכר ע
 סאסאיצוא חלקים לרכבים ממוגנים כקבלן משנה של חברת פלסן
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 הסיבות למשבר
זיהוי מאוחר של ירידה בהיקף ההזמנות
חוסר התאמה של הוצאות ההפעלה לירידה בפעילות
פיצוץ במפעל שכן שגרם להשבתת המפעל לשנה וחצי
 2007-2015להלן תמצית דוחות הפעילות:

200720082009201020112012201320142015)₪אלפי (
30,78139,23336,36933,15439,691 33,521 41,742 49,564 37,279הכנסות

4,6236,1315,4292,364587 4,976 5,170 10,800 14,350רווח גולמי
)-6,491()-4,620()-488(962666 770 1,576 6,527 11,540רווח תפעולי

)-8,568()-8,920()-74()-214(133 320 708 5,799 11,174רווח לפני מס
)-8,568()-6,589()-191()-276(106 290 629 6,214 9,041רווח נקי
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 תכנית ההבראה
החברה התקשרה עם מומחה להבראת חברות במשבר
הוכנה תכנית הבראה
עיקרי התכנית:

הנהלה בכירה ומנהלי ביניים, החברות וצמצום משרות מטה איחוד
 גורן. ת.א(העברת המפעל ממעלות למבנה בבעלות החברה(
יישום תכנית פיתוח עסקי
התאמת ההוצאות להיקף פעילות החברה
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 תחזית הפעלת תכנית ההבראה:
Q4 20162017201820192020)₪אלפי (

 81,500 75,000 62,000 46,500 6,750הכנסות
 17,870 15,807 8707,61011,021רווח גלמי

 13,182 11,219 6,446 3,790(1,042)רווח תפעולי
 10,34412,232 5,646 3,265(1,042)רווח לפני מס

 8,2759,785 4,517 2,612(1,467)רווח נקי
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 מה אנו מבקשים מועדת הכספים?
הנושים ואסיפת המשפט בית החלטות עם להתיישב חייב הפתרון  

להסדר ₪'מ 16 של הזרמה שמחייב
חוב מכל נקייה ,חדשה כחברה החברה את להפעיל יש מהפתרון כחלק  

ושעבוד
לפתרון אפשרויות שלוש מציעים אנו:

)הבאים בעמודים(
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 הפתרונות המוצעים
א אופציה':

חוזר להון ₪'מ 5 + הנאמנים לקופת ₪'מ 16 הזרמת•
  מאושרת הבראה לתכנית בכפוף הבעלים י"ע תופעל החברה•

המדינה מטעם חיצוני גוף י"ע ומפוקחת



ו"תשע/תמוז/ו"כ

5

10

ב אופציה':
מ 5- ו הנאמן לקופת שיוזרמו ₪ 'מ 16 סך על גישור מסגרת העמדת' ₪  

הנושים ואסיפת המשפט בית החלטת את לכבד מנת על חוזר להון
הרווחים .נוחים בתנאים משקיע ואיתור "חי עסק"כ החברה הפעלת  

למדינה חלקה או התמיכה להחזר ישמשו
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ג אופציה':

מ 5- ו הנאמן לקופת שיוזרמו ₪ 'מ 16 סך על גישור מסגרת העמדת' ₪  
הנושים ואסיפת המשפט בית החלטת את לכבד מנת על חוזר להון

עוגן כלקוחות שמשמשות ממשלתיות לחברות החברה פעילות מיזוג  
...'וכו תעש / האווירית התעשייה כגון החברה של
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אנו מבקשים מהועדה להפעיל את  , בהפעלת כל אחת מהאופציות
שיש ברשותה על מנת לעודד הזרמת עבודות מהתעשיות  " מנופים"ה

לחברההביטחוניות 

!בהצלחה

והנכונות לסייעתשומת הלב  , על ההקשבההחברה ועובדיה מודים לכם
www.shtula-metal.com: בקרו אותנו


