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 44644-10-18פר"ק                                         בבית המשפט המחוזי               
 23 מס' בקשה                                                                                                                                   יפו -בתל אביב

         בפני כב' הש' איריס לושי עבודי                                                                                                                                 
                                                                                                                                  

 
 חוק החברות                                          ;1999-חוק החברות, התשנ"ט בעניין:

 

 פקודת החברות                                                ;1983  -פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג  ובעניין:
 

 חברת הנכס              . סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק זמני(                                 1 ובעניין:
 חברת הניהול                                                   . הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק(2 

 )להלן ביחד: "החברות"(                                                                                                                                             
 

 בעל התפקיד  -עו"ד גיא גיסין  ובעניין:
 המפרק הזמני של חברת הנכס והמנהל המיוחד של חברת הניהול 

 עם בר אור ע"י ב"כ עוה"ד צחי דרור ו/או גל לוגסי שפירא ו/או נ  
 ממשרד עו"ד גיסין ושות' 

 69710אביב, -תל 38Bמרח' הברזל 
 בעל התפקיד                                                                   7467700-03; פקס: 7467777-03טל': 

 
 עון אייזנברג בע"משמ -רילטי אקזקיוטיב . 1 ובעניין:

  059104588. מר שמעון אייזנברג ת.ז 2 
 ע"י ב"כ עו"ד יניב אינסל ואח'                       
 , תל אביב3מרח' דניאל פריש                        

 המשיבים                                                                                        6911831-03; פקס: 6911830-03טל': 
 

 הכונס הרשמי  ובעניין:
 61090, תל אביב, 2מרח' השלושה 

 הכנ"ר                          6899728-03; פקס: 6899695-03טל': 
 

 מטעם בעל התפקידבקשה למתן הוראות 

 )בעניין ביטול שעבודים(

עו"ד גיא מתכבד בזאת  19,1 בבקשה מס' 4.3.2019ומיום  13.2.2019 יוםת בית המשפט הנכבד מובהמשך להחלט

 וכמנהל המיוחד של חברתסוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק זמני( בתוקף תפקידו כמפרק הזמני של חברת  ,גיסין

", וביחד: הניהול חברת" -ו "ת הנכסחבר", "בעל התפקיד" )להלן: הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק(

 :לפנות בבקשה זו למתן הוראות, במסגרתה יתבקש בית המשפט הנכבד, כדלקמן ,("החברות"

 "(רילטישמעון אייזנברג בע"מ )להלן: " –אקזקיוטיב  רילטיהשעבודים הרשומים לטובת ביטול  עללהורות  .1

 :להלן כמפורט, "(השעבודים)להלן: " 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 114מספרם ש ברשם החברות

חברת הכנס על כל זכויות ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016ביום  החברות ברשםשנרשם  ,114 'מס שעבוד .1.1

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  201 מספר ביחידה

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

כוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן: מ"ר לרבות חלק יחסי בר 7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;114' מס שעבוד"

 .1נספח כ ניםומסומ , מצורפים114העתק מסמכי שעבוד מס'  •

                                                           
 כבקשה חסויה.שהוגשה  1
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על כל זכויות חברת הכנס ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016שנרשם ברשם החברות ביום  ,116שעבוד מס'  .1.2

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  208ביחידה מספר 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;116עבוד מס' ש"

 .2נספח כ ניםומסומ , מצורפים116העתק מסמכי שעבוד מס'  •

ס כעל כל זכויות חברת הנ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,117שעבוד מס'  .1.3

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  210מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;117עבוד מס' ש"

 .3נספח כ ניםומסומ , מצורפים117העתק מסמכי שעבוד מס'  •

ס כעל כל זכויות חברת הנ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,118שעבוד מס'  .1.4

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  212מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;118עבוד מס' ש"

 .4נספח כ ניםומסומ , מצורפים118העתק מסמכי שעבוד מס'  •

ס כעל כל זכויות חברת הנ₪  350,000של  עד לסך  30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,119שעבוד מס'  .1.5

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  214מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;119עבוד מס' ש"

 .5נספח כ ניםומסומ , מצורפים119העתק מסמכי שעבוד מס'  •

ס כעל כל זכויות חברת הנ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,120שעבוד מס'  .1.6

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  226מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;120עבוד מס' ש"

 .6נספח כ ניםומסומ , מצורפים120העתק מסמכי שעבוד מס'  •

ס כעל כל זכויות חברת הנ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,121שעבוד מס'  .1.7

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  228מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;121עבוד מס' ש"

 .7נספח כ ניםומסומ , מצורפים121העתק מסמכי שעבוד מס'  •
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ס כעל כל זכויות חברת הנ₪  350,000של  עד לסך 30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,122שעבוד מס'  .1.8

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  245מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;122עבוד מס' ש"

 .8נספח כ ניםומסומ , מצורפים122העתק מסמכי שעבוד מס'  •

הנכס על כל זכויות חברת ₪  350,000של עד לסך  30.8.2016ביום  ברשם החברותשנרשם  ,123שעבוד מס'  .1.9

 40051בגוש לא מוסדר  10 -ו 9בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כמגרש  2בקומה  276מספר ביחידה 

הכולל שלוש קומות מעל קומת  7\בת\2באילת בהתאם לתב"ע  1מ"ר ברח' הספן  4,748בשטח של  1חלקה 

מ"ר לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף הצמוד ליחידה הנ"ל )להלן:  7,442 -הכניסה וחניה בשטח כולל של כ

 "(;123עבוד מס' ש"

 .9נספח כ ניםומסומ , מצורפים123העתק מסמכי שעבוד מס'  •

או כספי החברה אשר התקבלו אצלם ו/להשיב לקופת הפירוק את מלוא ולמר שמעון אייזנברג לרילטי להורות  .2

 ;3ש"ח 3,100,000סך של  -  21.7.20162 החל מיוםאצל מי מטעמם 

פקיד לתקן את הכרעת לאשר לבעל התלאור האמור בבקשה זו ובהתאם להכרעתו של בית המשפט הנכבד,  .3

 95"( בהתאם לתקנה הכרעת החוב)להלן: " 15.4.2018החוב של רילטי אשר ניתנה על ידי בעל התפקיד ביום 

 ;1985-תקנות פשיטת הרגל, תשמ"הל

( להתיר 9בבקשה דנא, תעוכב בקשתה של רילטי )בקשה מס' להורות כי עד למתן הכרעת בית המשפט הנכבד  .4

 (;56946-07-18לה להמשיך בהליך מימוש השעבודים, וכן יעוכב ערעורה של רילטי ביחס להכרעת החוב )עש"א 

 מצא לנכון בית המשפט הנכבד. ליתן כל סעד אחר כפי שי .5

 דבר פתח .א

לאור , וכזרועו הארוכה של בית המשפט הנכבד לבעל התפקידסמכויות המוקנות ההליך זה מוגש, מתוקף  .6

וביחס לפעילות לתוקפם של השעבודים אשר נתנו לטובת רילטי  ביצע בעל התפקיד ביחסממצאי החקירה אשר 

 המשותפת אשר קיימה רילטי עם החברות.

בחן בעל התפקיד את המערכת ההסכמית הנוגעת לשעבודים אשר מכוחם מבקשת רילטי  ,במסגרת חקירותיו .7

 . ואת הפעולות אשר ביצעה רילטי בקשר עם החברות ,לממש את נכסי החברה

אי משקלם המצטבר מצדיק את ביטול דמהם, ובוו אשר כל אחדחמורים  חקירות אלו העלו ממצאים .8

 השעבודים: 

מונעים מרילטי לממש את הנכסים המשועבדים, בשעבודים אשר נרשמו לטובת רילטי נפלו פגמים אשר  .8.1

 לבקשה.  ג'פרק לעניין זה ראי  ,ואף מאיינים את תוקפם של השעבודים

                                                           
 המועד בו הגישה רילטי כתב תביעה כנגד חברת הנכס ודורון מיכלין במסגרתו טענה כי החברה חדלת פירעון וראי לעניין פרק ה' להלן. 2
 בעל התפקיד שומר על זכותו לתקן את הסכום ככל ויתברר כי שולמו לרילטי ו/או למי מטעמה כספים נוספים. 3
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בית נכס המקרקעין הידוע כשל המיזם לרכישת  יזומויבומנהלה מר שמעון אייזנברג היו שותפים  רילטי .8.2

אשר באופן תוך הטעייתם רוכשי הזכויות ביחידות, ולמכירת חלקים ממנו ל אילת, סוהו "מלוןהאורן או "

 לבקשה. ד'פרק לממש את השעבודים, לעניין זה ראי  מרילטימונע 

החברה, לעניין  כהוגן בנכסיה והשתמשה שלא ימנוש תה שותפה פעילה להברחת נכסי החברהירילטי הי .8.3

 לבקשה. ה'פרק זה ראי 

  לבקשה.  פרק ו'בגין פעולותיה למכירת הנכס לעניין זה ראי  רילטי אינה זכאית לדמי תיווך .8.4

השעבודים אשר נרשמו לטובת רילטי חסרי תוקף, וזאת בין , כי בדיקות בעל התפקיד העלובתמצית יצוין כי  .9

חוק )להלן: " 1969-חוק המקרקעין, תשכ"טל 13סעיף להוראות היתר, הואיל והשעבודים עומדים בסתירה 

עם מנהל  רהיכלהוראות הסכם החכן ואשר אינו מאפשר לבצע עסקה בחלק מסוים במקרקעין,  "(המקרקעין

 "( הנוגעות למקרקעין,ירהמחכ"-" ולנהיהמ: "ביחד וקרו קימת לישראל )להלן רשות הפיתוח, ,מקרקעי ישראל

 מחייבות קבלת הסכמת המחכיר מראש ובכתב לרישום שעבוד בקשר עם המקרקעין. ואשר 

"במיזם" הנוגע  ופעיל חלק מרכזי ונטל ,ומנהלה מר שמעון אייזנברג טיילהתברר לבעל התפקיד כי רכמו כן,  .10

יחידות הלהוציא אל הפועל את המיזם ולאפשר את מכירת על מנת  הזכויות ביחידותרוכשי והטעו את לנכס 

מבדיקות רילטי הייתה שותפה לרווחי המיזם, כאשר  ובמסווה של "דמי שיווק" ,כךירים מופקעים. חנכס במב

   4.בקשר עם ה"מיזם" ₪מיליון  7-כשבוצעו עד כה עולה כי רילטי גרפה לכיסה סכום פנטסטי של 

מבדיקות בעל התפקיד התברר כי הסכם המשכון מכוחו נרשמו השעבודים נשוא בקשה זו, הוסתר  ,יתרה מכך .11

ביחס עולות וכי  5רון מיכלין,ולפניו התנהלה התביעה שהגישה רילטי כנגד חברת הנכס וד מבית המשפט

 . רבות תהיות ושאלותחתימתו נסיבות ל

הגשת בקשה הפירוק חודשים בלבד לפני  6 ,באופן סודי ידי הצדדיםהסכם המשכון נחתם על  ,להלןט רשיפוכפי  .12

וגבל בסכום מבמקביל לקיומו של הליך משפטי במסגרתו כבר ניתן לטובת רילטי צו עיקול ו חברת הנכסכנגד 

הסכם המשכון הוסתר מבית  .וזאת בין היתר בטענה כי החברה חדלת פירעון נשוא המיזםעל נכס המקרקעין 

 6ונראה כי באמצעותו ביקשו הצדדים לבצע שימוש בלתי הוגן בנכסי החברה על חשבון יתר נושיההמשפט, 

 . לרילטילהבריח את נכסי החברה במטרה 

"גרוע" וכי  בתביעה כי מצבה הפיננסי של החברהבין הצדדים שעה שרילטי טענה נחתם הסודי  הסכם המשכון .13

  7.ענה זותימוכין לט, ואף הביאה אין לחברה יכולת לפרוע את חובותיה

)ואין הדבר  גם אם נניח כי לא נפל כל רבב בפעילותה של רילטי וכי השעבודים נרשמו כנדרש על פי דין זאת ועוד, .14

דים וכי רילטי לא זכאית לכספים אותם היא מבקשת לפרוע באמצעות מימוש השעבנגיע למסקנה עדיין  ,כך(

 1996-במקרקעין, תשנ"ולותיה של רילטי נעשו בניגוד להוראות חוק המתווכים ווזאת לאור העובדה כי פע

 ."(חוק המתווכים)להלן: "

 הערות כלליות מקדימות

שמר בעל התפקיד על מלוא טענותיו ביחס לאפשרות כי רילטי אינה  ,של רילטיהחוב במסגרת ההכרעה בתביעת  .15

 ,בהתאם .אינה זכאית לממש אף לא אחד מהשעבודים שנרשמו לטובתהכי היא זכאית לכספים מהחברות, ו

                                                           
לטי לבין החברות, ועל כך יסכומים אלה שולמו לרילטי הן על ידי החברה והן על ידי רוכשי הזכויות ביחידות, אשר כלל לא הוסבר להם הקשר שבין ר 4

 לטי בעלת עניין אישי במיזם.ישר
 .'רילטי אקזקיוטיב שמעון אייזנברג בע"מ נ' די אנד ג'י עסקאות נדל"ן ואח 16-07-38199תא"ק במסגרת  5
על פי הסכם  ,כך .ביקש להבטיח סכומים הגבוהים בהרבה מסכום חובה לכאורה של החברה כלפי רילטי 16.8.16הסכם המשכון הסודי מיום  ,בין היתר 6

 5,250,000עם זאת הסכם המשכון הסודי הבטיח כספים בסכום של ₪,  2,639,015 עמד על סך שלהמשכון הסודי, חובה של החברה לרילטי באותו מועד 
₪. 
 להלן. 26לכתב התביעה המצורף כנספח מס'  35-ו 22ראי סעיפים  7
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תבקש בית המשפט ובעקבות חקירות בעל התפקיד כאמור, מוגשת בקשה זו, לביטול השעבודים, ובמקביל י

 . לעיל 4בסעיף כמבוקש  הנכבד לאשר לבעל התפקיד לתקן את הכרעת החוב

וככל ויתגלו בפניו ממצאים נוספים בקשר  ,בעל התפקיד שומר על זכותו לתקן את הבקשה דנן במידת הצורך .16

 החברות. עם רילטי בהמשך ההליכים וכחלק מביצוע חקירות של גורמים נוספים לצורך בירור נסיבות קריסת

בעל בכדי להוות ויתור על טענות נוספות מצד או בעל התפקיד בקשה דנן כדי לגרוע מטענות באין באמור  .17

בעל  .רילטי ו/או כנגד גורמים נוספיםכנגד  רוכשי הזכויות ביחידותמי מובכלל  ו/או נושי החברות התפקיד

רותיו יו/או ככל ויגלה בחק התפקיד שומר על זכותו להגיש בקשות ותביעות כראות עיניו ככל והדבר יידרש

 ממצאים נוספים. 

 אלא אם צוין אחרת.  ,אינן במקור דנאבקשה ב ההדגשות .18

 :נימוקי הבקשהואלו 

 כללירקע  .ב

הניהול. בהמשך, בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום מונה עו"ד גיא גיסין כמפרק זמני לחברת  14.5.2017ביום  .19

 , הפך צו הפירוק לקבוע ועו"ד גיסין מונה כמנהל מיוחד לחברת הניהול.14.10.2018

הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו הקפאת הליכים לחברת הנכס ועל מינויו של עו"ד גיסין  20.6.2017ביום  .20

חברות. בהמשך, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד כבעל התפקיד הנאמן לגיבוש הסדר נושים משותף ל

 , מונה עו"ד גיסין כמפרק זמני לחברת הנכס.1.11.2018מיום 

נוגעים לקריסתן של הובטרם התבררה שאלת מעורבותה האפשרית של רילטי באירועים  13.11.2018 ביום .21

עומדות לכאורה להתיר לה לממש את הבטוחות ש - בית המשפט הנכבדבבקשה להחברות, פנתה רילטי 

 8.לטובתה

, במסגרתה (9לבקשת רילטי למימוש השעבודים )בקשה מס' הוגשה תגובת בעל התפקיד  19.12.2018ביום  .22

עד לאחר הכרעה סופית וחלוטה בערעור התלוי  לדחות את בקשת רילטי ולקבוע כיהתבקש בית המשפט הנכבד 

עד לאחר סיום חקירותיו של כן התפקיד בתביעת חובה, ועומד שהוגש מטעם רילטי בקשר עם הכרעת בעל הו

 -בעל התפקיד בדבר נסיבות קריסתן של החברות ובירור אחריותה האפשרית ומעורבותה של רילטי בנושא 

 .  רילטי לא תהיה רשאית לממש את הבטוחות הנטענות על ידה

חס לחברות, במסגרתו הודיע לבית הגיש בעל התפקיד דוח חסוי בקשר עם החקירות שביצע בי 6.2.2019ביום  .23

 בכוונתוההטעיה שבוצעו בחברות, במעשי של רילטי  הלמעורבותהמשפט כי לאור ממצאיו החמורים ביחס 

 גיש בקשה לביטול השעבודים אשר נרשמו לטובת רילטי. לה

מוגשת בקשה זו , ובהתאם 3.3.2019שה כאמור תוגש עד ליום הורה בית המשפט הנכבד כי בק 13.2.2019ביום  .24

 לבית המשפט הנכבד. 

בשעבודים אשר נרשמו לטובת רילטי נפלו פגמים אשר מונעים מרילטי לממש את הנכסים  .ג

 המשועבדים, ואף מאיינים את תוקפם

                                                           
בקשה ראשונה לצורך מימוש הבטוחות שעומדות לכאורה לטובתה.  -פעמים  4 -לעניין זה יצוין כי רילטי פנתה עוד קודם לכן לבית המשפט הנכבד  8

-44247בתיק פר"ק  64במסגרת בקשה מס'  4.2.2018יום הוגשה בה י; בקשה שני44247-06-17בתיק פר"ק  35במסגרת בקשה מס'  12.7.2017יום הוגשה ב
 .44247-06-17בתיק פר"ק  72במסגרת בקשה מס'  13.3.2018יום הוגשה ב; בקשה שלישית 06-17
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הנוגעות לרישום את הוראות הדין כן ו נרשמו השעבודים ת ההסכמית מכוחהבחן את המערכבעל התפקיד  .25

  : נבחנו על ידי בעל התפקידלצורך כך  .שעבודים במקרקעין

 ;"(הסכם החכירה)להלן: " 15.6.2000מיום הנוגע למקרקעין הוראות הסכם החכירה  .25.1

 .10נספח כ ןומסומ ףמצור ,5.6.20001הסכם החכירה מיום העתק  •

 ;30.12.2015הוראות הסכם המכר שבין ש.גלעד לבין חברת הנכס מיום  .25.2

 .11 נספחכ ןומסומ ףמצור ,30.12.2015הסכם המכר שבין ש.גלעד לבין חברת הנכס מיום העתק  •

 ;מסמכי השעבוד אשר נרשמו לטובת חברת הנכס במרשם החברות של חברת ש.גלעד .25.3

 ןומסומ ףמצור ,מסמכי השעבוד אשר נרשמו לטובת חברת הנכס במרשם החברות של חברת ש.גלעדהעתק  •

 .12נספח כ

)אשר צורפו כספחים  ברות של חברת הנכסמסמכי השעבוד אשר נרשמו לטובת חברת רילטי במרשם הח .25.4

 לעיל(; 1-9

 נהל ביחס למקרקעין. יהמעל ידי  נוהזכויות שנית יאישור .25.5

 .13נספח מסומן כ ,30.12.2015מיום  זכויות בנכסהאישור המנהל על רישום העתק  •

 .14נספח מסומן כ ,13.11.2017 זכויות בנכס מיוםהאישור המנהל על רישום העתק  •

בכל יש נפלו כשלים שלטי יברישום השעבודים לטובת חברת רכי לבעל התפקיד התברר  ,בעקבות בדיקות אלו .26

של רילטי לממש את  לשלול את זכאותה )הנטענת(כל הפחות ל, ושל השעבודים בכדי לגרוע מתוקפםאחד מהם 

 .עבדו במסגרתםוהנכסים אשר ש

  השעבודים שנרשמו לטובת רילטי, מהווים עסקה בחלק מסוים במקרקעין, ולכן הם חסרי כל  תוקף .1.ג

חלקים, מצוי על מקרקעין שאינם מוסדרים. ממנו הנכס הבנוי על המקרקעין ואשר רילטי מבקשת לממש  .27

באילת  1ברח' הספן  מ"ר 4,784 -כבשטח של  1חלקה מס'  40051בגוש לא מוסדר מס'  10-ו 9גרשים מבמדובר 

במקרקעין לא בוצעה פרצלציה, הם אינם מחולקים לתתי חלקות, וכפועל יוצא אין בהם "(. המקרקעין)להלן: "

 .  לטובת רילטי כל הסדרה של "היחידות" הספציפיות המשועבדות

זכויות ספציפיות  תקבולים באמצעות שעבודם של טי, התיימרו להבטיחילו לטובת רהשעבודים אשר נרשמ .28

כעסקה יש לראות בשעבוד מסוג זה , בהתאם לחוק המקרקעיןשאלא  במבנה.בדמות "יחידות" אשר נמצאות 

 חסרת תוקף. עסקה , אשר הינהים במקרקעיןבחלק מסו

  :בעים כדלקמןוק לחוק המקרקעין 13 -ו 6פים סעי .29

במקרקעין לפי רצון  זכות אחרתעסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של . 6"
 ".המקנה, למעט הורשה על פי צוואה

ואין תוקף , 12-ו 11סקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המנוי בסעיפים . ע13"
  .", והכל כשאין בחוק הוראה אחרתלעסקה בחלק מסוים במקרקעין

, קרי לא ניתן לשעבד חלקים הםבמוסדרים אשר לא ניתן לבצע עסקה בחלק מסוים בלתי עסקינן במקרקעין  .30

 במקרקעין. םספציפיי

 250/03/2לאור הוראות תכנית תב"ע וזאת  ,ומבלי לגרוע מן האמור, נראה כי לא מדובר במצב זמני זאת ועוד .31

של היחידות  ןמיהיה ניתן להסדיר את רישובמסגרתה נקבע כי לא  ,"(250תכנית " )להלן: החלה על המקרקעין
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רישום המבנים ת על "וכוללת הוראות האוסר 250. תכנית ולרשום בית משותף ביחס למקרקעין המשועבדות

מיוחד לא יחולקו לתת  רהמגרשים המיועדים לדיו" וקובעות כי "כבית משותף וחלוקתם לתתי חלקות

 9".חלקות

 .15נספח מסומן כו ף, מצור250/03/2תכנית תב"ע העתק  •

 אין לשעבודיםולכן מובן כי רילטי לא יכלה לרשום שעבודים על היחידות הספציפיות במקרקעין,   ,אשר על כן .32

 כל תוקף.  שנרשמו לטובתה

 של הנכס השעבודים נרשמו בניגוד להוראות הסכם החכירה .2.ג

את הוראות הסכם החכירה הנוגע למקרקעין, ומצא כי על פי גם בעל התפקיד בחן האמור, ן מבלי לגרוע מ .33

לרבות באמצעות את זכויותיו במקרקעין להעביר אינו רשאי  ,בכל דרגה שהיא נכסחוכר  ,הסכם החכירה

  . הסכמה מראש ובכתב של מנהל מקרקעי ישראלללא קבלת רישום שעבוד 

דים ולקבוע כי לשעב, ועל כן גם מסיבה זו יש )ולמיטב ידיעת בעל התפקיד גם לא נתבקשה( הסכמה כזו לא ניתנה .34

  אין תוקף.שנרשמו לטובת רילטי 

כי העברת זכויות טעונה הסכמה של המנהל, הסעיף מגדיר את המונח העברת  קובע להסכם החכירה 14סעיף  .35

 החכירה. מישכון ו/או שיעבוד המוחכר ו/ או הזכויות שבחוזה זכויות גם ביחס ל

   להסכם החכירה: 14וכך נכתב בסעיף  .36

 העברת זכויות 14"

 .העברת זכויות טעונה הסכמה (א)

שבחוזה זה אלא בהסכמתו של המחכיר מראש וכר אינו רשאי להעביר זכויות חה
 ובכתב.

 -בסעיף זה

כל אחת מאלה, וזאת בין בתמורה ובין ללא תמורה, בשלמות או  –"העברת זכויות" 
 בחלק, ובצורה כלשהי: 

 הענקת זכויות שבחוזה זה, העברתן, הסבתן או ויתור עליהן; (1)

השכרת  החכרת המוחכר בחכירת משנה או החכרת חכירתו בכל דרגה שהיא, (2)
   -המוחכר בשכירות משנה או השכרת חכירתו או שכירתו בכל דרגה שהיא

]...[ 

 הזכויות שבחוזה זה.או / ( מישכון ו/או שיעבוד המוחכר ו5)        

תן הסכמתו למישכון או לשיעבוד האמורים לעיל, אלא אם יהמחכיר לא י
ההסכמה, כי בכל החוכר ובעל המשכון או השיעבוד יתחייבו כלפיו, לפני מתן 

מקרה של מימוש המשכון או המשכנתה או השיעבוד או כתוצאה של פסק דין 
אחר הניתן לביצוע בפסק דין או כתוצאה ממכירה כל ידי לשכת  ךאו מסמ

ישולמו למחכיר דמי הסמכה  –ההוצאה לפועל או על ידי רשות אחרת על פי דין 
עצם המשכון או המגיעים על פי חוזה זה, אלם הסכמתו של המחכיר ל

 השיעבוד הנ"ל לא תותנה בתשלום כספי.

העברת זכויות כנ"ל ללא הסכמת המחכיר או ללא תשלום דמי הסכמה כאמור 
לעיל תיחשב להפרה יסודית של החוזה והמחכיר יהיה רשאי לבטלו בשל 

 הפרה זו.

                                                           
 .6.17.19-ו 4.2.2.5, 4.1.2.2ראה לדוגמא הוראות סעיפים  9
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( כל פעולה אחרת, שלא נזכרת לעיל, ושמכוחה מועברות למעשה זכויות שבחוזה זה 6)
  בתמורה או ללא תמורה, בשלמות או בחלק ובצורה כלשהיא. –

מי שקיבל את החזקה כל חוכר המשנה או על כי ההוראות הנ"ל יחולו על  ,קובעהחכירה להסכם  3)ב(14סעיף  .37

  .חוזה החכירהאחראים ביחד ולחוד למילוי כל חובות החוכר לפי  הזכויות, כאשר החוכר ומקבל בנכס

נוספת צד שלישי יש צורך בהסכמה מעוניין לשעבד את הנכס לבכל דרגה שהיא כי ככל ומקבל הזכויות  ,מכאן

  מהמנהל. 

 (:3)ב()14וזו לשון סעיף 

אם תינתן הסכמה כזו  –( הסכמתו של המחכיר להחכרת משנה או למסירת חזקה 3")
לא תשחרר את החוכר ולא תפטור אותו מכל חובה שהיא החלה עליו לפי חוזה זה,  –

הזכויות הנ"ל יהיו אחראים ביחד ולחוד למילוי כל חובות החוכר לפי והחוכר ומקבל 
 ."חוזה זה

השעבודים  ועל כן, כלל נתבקשה הסכמה כזו( ,)למיטב ידיעת בעל התפקיד נהליהסכמת המניתנה לא  ,בענייננו .38

 אין להם כל תוקף. לפיכך ו הסכם החכירהנרשמו בניגוד להוראות 

על החשיבות שבקבלת לפקודת החברות, ממנו ניתן ללמוד  2)א(179 מופנה גם לסעיףבית המשפט הנכבד  .39

ביחס כאשר מבקש פלוני לרשום ברשם החברות שעבוד  ,שעבוד. בהתאם לסעיף זההסכמה מראש לרישום 

  .לקבל תחילה את אישור רשם המקרקעיןמקרקעין של חברה בישראל, עליו ל

והוא  ,שכן הסכם החכירה מגלה רציונל זהה ,יפות גם לענייננוהנ"ל כי הוראות הסעיף  ,בעל התפקיד סבור .40

  , שאחרת אין כל תוקף לרישום.קבלת אישורו של הגורם האמון על הזכות בטרם רישומה ברשם החברות

 ן מאפשרות את מימושו באופן פרטנינשאיעסקינן בנכס בעל סוגיות תכנוניות מורכבות  .3.ג

 ,מהטעמים שפירטנו לעיל יסבור כי אין להורות על ביטול השעבודים הנכבד ובמידה ובית המשפט ,לחילופין .41

וזאת לאור האמור בעצמה,  השעבודיםיתבקש לקבוע כי רילטי אינה רשאית לממש את הנכבד בית המשפט 

 להלן:

בנכס המצוי על  ,עסקינן במקרקעין בלתי מוסדרים בעלי סוגיות תכנוניות מורכבות. בין היתר .41.1

 119מתירה רק  250כאשר בפועל הוראות תכנית  ,יחידות "למגורים" 152אורה המקרקעין קיימות לכ

   בו. ימותיוזאת בכפוף להריסה והתאמה של היחידות הקבנכס יחידות לדיור מיוחד 

לפיכך, גם אם היינו מניחים כי הוראות חוק המקרקעין אינן חלות במקרה הנדון וכי ניתנה הסכמת  .41.2

לא היה בכך בכדי לאפשר לרילטי לממש את היחידות  ,)ואין כך הדבר( נהל לרישום השעבודיםיהמ

 אשר רכשו יחידות בנכס. יפגע בזכויות בעלי שעבודים אחרים, שהרי מימושם המשועבדות

, מונעת החלקן אף תיהרסניתכן שלעבור התאמה, ותידרשנה כי העובדה שהיחידות בנכס  ,יד יטעןבעל התפק .42

לממש את זכויותיו הנטענות ביחידה באופן  בנכסספציפית  דהימכל נושה אשר נרשם לטובתו שעבוד ביחס ליח

עבדו יחידות, והלכה למעשה להעדפת וכל מימוש שכזה עשוי לפגוע בזכויות הנושים האחרים להם גם ש .פרטני

 נושים.   

זומו של המיזם לרכישת הנכס ובמעשי ירילטי ומנהלה מר שמעון אייזנברג היו שותפים בי .ד

 לממש את השעבודים, הםכלפי רוכשי הזכויות ביחידות, באופן אשר מונע מ וההטעיה שבוצע

 לותיהםוולקבל תמורות בגין פע
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 ו שותפיםמר אייזנברג היורילטי לפיהם  ,חומרים עולים ממצאיםמחקירות ובדיקות בעל התפקיד עד עתה  .43

, במסגרתו מימנה חברת הנכס את רכישת המיזםאל הפועל של תו ת הנכס ונטלו תפקיד מרכזי בהוצאבחבר

רוכשי הזכויות ביחידות  תוך הטעייתירים מופקעים, חנכס במביחידות הרת הנכס מש.גלעד באמצעות מכי

 ביחס למצבו של הנכס ולפוטנציאל הגלום בו. 

בטענה ששימשו "כמשווקי  ,על אף שרילטי ומר אייזנברג מבקשים לנתק את אחריותם ממעשי ההטעיה .44

ד עולה תמונה "שיווק" הנכס, הרי שמבדיקת בעל התפקי -פעולה נקודתית ביצוע נשכרו לצורך וכי  ,הפרויקט"

  .לחלוטין שונה

הנו מכבסת מילים שנועדה לאפשר לרילטי להיפרע בגין רווחי המיזם   "שיווק"נראה שהשימוש במונח  ,כך .45

 אל הפועל. ותלמעשי ההטעיה שבוצעו לצורך הוצא אחריותכל מבלי להחיל עליה 

אשר הודתה בחקירתה  ,חברת רילטילשעבר ב שיווק ואופרציה תלעניין זה יפים דבריה של נטלי מאיר, סמנכ"לי .46

 : ה שותפה מלאה במיזםתהירילטי כי 

והיום אנחנו כבר שיווק.  -אמרת  ש. גדלנו בעצם  ואז  נו משרד תיווך   היי

.  ת.  נכון

 זאת אומרת האנשים שלנו הם משווקים.  ש.

.  ת.  כן

 מה ההבדל?  ש.

זה   ת. רגיל  ווך  ווך רגיל. משרד תי ווך, משרד תי ו כתי ו בצפון ת"א עבדנ ינ כשהי
תיווך, כל מה שקשור  2%אומר שאתה מראה נכסים, אתה מחתים אותו על 

בנכסים. לאחר מכן התחלנו לקחת פרויקטים. כשלקחנו פרויקטים לא  לזה 
ו בעצם כחברת שיווק לכל דבר.   עבדנו כמתווכים, עבדנ

זה אומר  ש.  לקחת פרויקט?מה 

על הפרויקט. אנחנו שותפים בפרויקט.   ת. לקחת פרויקט זה לקחת אופציה 
. ברגע שאנחנו חברת  במידה והפרויקט לא מצליח אז החבות גם חלה עלינו
, כל  עלינו , השיווק הוא  עלינו שיווק אנחנו חברה עצמאית, הפרסום הוא 

ו עושים כחברה.   הדברים האלה זה דברים שאנחנ
ב  ש. עצם אתם נכנסתם כשותפים בפרויקט ובגלל שנכנסתם כשותפים אתם אז 

t-כבר לא מתווכים אז יש לכם כבר את ה i t le  זה מה שאת הזה של המשווקים, 
 אומרת?

.  ת.  כן

 וככה בעצם הייתם עובדים בפרויקטים.  ש.

.  ת.  כן

יותר גבוהה בסיטואציה   ש. ובעצם אני משער שכתוצאה מזה, מה? התמורה היא 
 , לעומת סיטואציות אחרות?כזו

ולכן   ת. כן, אתה לוקח אופציה, אתה משקיע כסף, אתה משקיע כספים גם מהכיס 
 כמו מתווך, אתה מקבל עמלת שיווק.  2%אתה לא מקבל 

, אני משער שזה היה אותו   ש. ו מדברים עליו , בפרויקט שאנחנו עכשי בסוהו
בנו  שא, נכון?דבר, אתם גם, אני מבין שהייתם חברת שיווק שם 

ן ת.  . נכו

 . במיזם מרכזי שותףומנהלה מר אייזנברג, היוו  רילטי ,כן כי הנה .47

אל  ולצורך הוצאת ,בשיתוף פעולה מלא עם החברות ובעלי השליטה בהןרילטי ומנהלה מר אייזנברג פעלו  .48

תימוכין לכך שהצדדים פעלו כשותפים ניתן למצוא גם בכך שרילטי והחברה היו שותפים המיזם. הפועל של 

לחלוקת הוצאות הפרויקט, עלויות פרסום, תשלומי מס רכישה, ולרילטי אף הייתה סמכות לקבוע את מחיר 

 היחידות שמכרה.  
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מנהליהם של החברות דורון מיכלין למכירת הנכס לצדדים שלישיים, פעלה בשותפות עם החברות  רילטי .49

וצמוד, על מנת למכור את היחידות בנכס ר שוטף רצוף קשמקיימים פעלו יחדיו תוך שהם אייזנברג,  ושמעון

לעניין זה, בית המשפט הנכבד מוזמן תוך התעלמות ועצימת עיניים ממצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס. 

 מחלופת המסרונים שבין מר אייזנברג לבין מר דורון מיכלין. להתרשם

 . 16כנספח  ומסומן ףמצורהעתק חלופת המסרונים בין דורון מיכלין ושמעון אייזנברג,  •

רילטי נמכרו על ידי , עיקר תפקידה של רילטי בשותפות היה למכור את יחידות הנכס לכל המרבה במחיר. כך .50

יחידות נוספות לא נחתמו הסכמי רכישה עם צדדים  25 -)כאשר ביחס ל שנמכרויחידות  127יחידות מתוך  83

 .שלישיים והם למעשה נותרו בבעלות חברת הנכס(

שבין חברת הנכס לבין ש.גלעד, והלכה  בטרם נחתם הסכם הרכישהנמכרו  מיחידות אלהלמעלה ממחצית  .51

, את "שיווק"כס, כאשר במקביל גרפה רילטי מכספי המכירות במסווה של דמי מימנו את רכישת הנהן למעשה 

 חלקה ברווחי השותפות.

  ביחידות של רוכשי הזכויות תוך הטעיה הבוצע מכירת היחידות .1.ד

על ידי רילטי והחברות לצורך מכירת היחידות בנכס  הוצגואת המצגים שבחן בעל התפקיד  ,במסגרת חקירותיו .52

 והוצאתה אל הפועל של עסקת רכישת הנכס מחברת ש.גלעד. 

תוך שהיא מפתה  ,מבדיקות אלו עולה, כי לצורך מכירת היחידות רילטי הטעתה את רוכשי הזכויות ביחידות .53

  -רילטי וחברת הנכס  יחדיו על ידי תוווהבאמצעות הצגת מצגים מטעים, אשר  את הרוכשים הפוטנציאליים

 במיזם. ותהשותפ

)כפי שאף אישר מר אייזנברג  15.8.2016מיום  "ישראל היום"רילטי בעיתון  ידי על שפורסמה במודעהכך למשל,  .54

אילת". בית המשפט הנכבד מוזמן להתרשם -סוהו במלון"יחידת סטודיו להשקעה בחקירתו(, פורסמה 

ל כ, ומעל ה"בוטיק מעוצבות ומרוהטות"ההבטחה ליחידות , ממהפרסום המצורף, מתמונת המבנה המפואר

צ'קים שינתנו  28 -ב ₪ 2,420שכירות חודשית של " –במרכז המודעה להבטחה המתנוססת ניתן להבחין ב

 . "8% -תשואה מובטחת של כ" -ולמראש" 

ן ג דירות בנכס אין, אולם מבדיקות שערך בעל התפקיד עולה כי ת גןותן גם לרכוש דיריכי נצוין במודעה,  ודע .55

 רגילה.  "יחידת דיור"וכי הרוכשים ששילמו תמורה גבוהה יותר בעד "דירת גן" לא קיבלו דירת גן כי אם 

נספח מצורף ומסומן כ ,01615.8.2שפורסמה על ידי רילטי בעיתון "ישראל היום" ביום  העתק המודעה •

17. 

 ךמשלביחידת סטודיו אושר על ידי מר אייזנברג בחקירתו, צוין "השקעה אשר ו יטריל ביצעהש ףנוס םפרסוב .56

מובטחת שכירות ו המוגדר כ"יחידית בוטיק מעוצבת ומרוהטת" . גם בפרסום זה מוצג מבנה מפוארבאילת"

 , כמו כן נכתב בפרסום "הסכם מול משרד עו"ד מוביל".  8%של  חודשית ותשואה גבוהה

 .18נספח כמצורף ומסומן , רילטיעל ידי  שפורסמההעתק המודעה  •

תשואה ומציינת באותיות קידוש  8.5% -מבטיחה רילטי כבחקירתו,  שאושר על ידי מר אייזנברג ףנוס םבפרסו .57

בעד "דירות  במיוחד המתחייבת לשכר דירה ותשואה גבוהתוך שהיא ", השקעה של השנה" -מדובר בלבנה כי 

בקומפלקס מפואר". גם במודעה זו מבטיחה רילטי "ליווי על ידי משרד עו"ד  הבוטיק המעוצבות והמרוהטות

 הגדול בישראל". 

 .19נספח כמצורף ומסומן שפורסמה על ידי רילטי, העתק המודעה  •
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, מבטיחה רילטי "רכישת דירת רתהיבחק שהגיע לידי בעל התפקיד ואושר על ידי נטלי מאירנוסף  בפרסום .58

תוך שהיא מתחייבת למצוא עבור המשקיעים בפרויקט "שוכרים לדירות ", אטרקטיבי במחירסטודיו 

החודשים הראשונים "מובטחים". ונשאלת השאלה כיצד רילטי קובעת  33שירכשו", כך שדמי השכירות עבור 

 שמדובר במחיר אטרקטיבי כאשר ידוע לה שהנכס נרכש על ידי חברת הנכס בחצי מהמחיר?!

 .20נספח כמצורף ומסומן ילטי, שפורסמה על ידי רהעתק המודעה  •

נרשמת " היחידה כי, מבטיחה רילטי בחקירתה שהגיע לידי בעל התפקיד ואושר על ידי נטלי מאירנוסף  בפרסום .59

 כלל אין אפשרות כזאת. שברור כי על אף  וזאת", בטאבו הרוכש שם על

 .21נספח כמצורף ומסומן שפורסמה על ידי רילטי, העתק המודעה  •

 13.1.2019מיום  ובמסגרת חקירתמר אייזנברג הוצגו ל 56-57יש לציין, כי הפרסומים המפורטים בסעיפים  .60

ואף ציינה כי רילטי הייתה , אלום יפרסומבחקירתה הוא לא אישר כי פרסם אותם, אלא שנטלי מאיר אישרה ו

 :למפרסםזו שהעבירה את תוכן הפרסומים 

ביצעתם? ש. זה לא בטוח פרסום שמה? שאתם  זה, את אומרת,   אבל 

, כאילו אני למשל יוצרת קשר עם חברת פרסום   ת. הפרסומים הם פרסומים בשמנו
י צריכה, סתם אני אומרת, אלף לידים. אז הם  -ואומרת לה  , אנ תקשיבי

זה ולפעמים הם שמים באנרים, לפעמים הם שמים, שולחים  מפרסמים את 
 פרסומות. 

עוצר אותך, את שולחת להם את המייל ואז במייל  ש. נותנת לה, עכשיו אני   את 

.  ת.  מידע בסיסי

זה מה שמופיע בפרסום.  ש.  את המידע הבסיסי, המידע הבסיסי 

 בפרסומות.  ת.

נחיתה והם מפרסמים בעצמם מה שהם   ש. י, הבנתי, חשבתי פשוט שיש דף  או קי
זה הדף בעצם עם הנקודות החשובות אבל לא,   רוצים. חשבתי שדף הנחיתה 

 לא.  ת.

 להם את הנקודות. את בעצם שולחת  ש.

 .כן ת.

 הנכס יחידות את למכור מנת על הרוכשים את הטעתהכי רילטי  למסקנה להגיעאלו כדי  במודעותדי בעיון  .61

 .רילטי ידי על שנעשתה ושיטתית סדורה הטעייה בפעולת מדובר. מופקע במחיר

התמונות  ביחס לנכס וביחס לטיב העסקה. מטעים לרוכשיםבאופן שיטתי ואגרסיבי מצגים הציגה רילטי  .62

, ההבטחה לרכישת נכס ההבטחות לנכס מפואר ויחידות בוטיקהמפתות )על אף היותן "להמחשה בלבד"(, 

כל אלו  -במחיר אטרקטיבי, לתשואה גבוהה, ההבטחה לליווי משפטי על ידי עורכי דין ממשרד גדול ומוביל 

סקה ולהפיח בהם ביטחון כי מדובר בעסקה מצוינת ובטוחה נועדו בכדי לפתות את הרוכשים להתקשר בע

 וכדבריה של רילטי "ההשקעה של השנה". 

עבודות ובנכס נדרש לבצע  ,היה בכי רע הנכס שלהפיזי והתכנוני מצבו אלא שכאמור לא כך היו פני הדברים.  .63

עסק להפעלה מלונאית )אלא תחת היתר לשימוש חורג של  רישיון לאל פעלהנכס  ,בין היתר התאמה והשבחה.

מגורי עובדים(; בלא היתר כיבוי אש להפעלה ותוך שחברת הביטוח מסרבת בתוקף להעמיד פוליסות ביטוח 

 . עקב ליקויי בטיחות רבים שבו נכסתקפות ל

, ניסה מר 13.1.2019ביום  במשרדי בעל התפקידשהתקיימה נציין, כי במסגרת חקירתו של מר אייזנברג  .64

אולם מחקירות בעל התפקיד ולהטעיית הרוכשים.  אייזנברג להרחיק את עצמו מהאחריות לתוכן הפרסומים

יתרה  .קביעת תוכנםתפקיד מרכזי בביצוע הפרסומים ו ונטלומר אייזנברג רילטי , לפיה עולה תמונה ברורה
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תוך הצגת  ,להם הדרכות והכשרות לצורך מכירת היחידות בנכסוהעביר מר אייזנברג הכשיר את סוכניו  ,מכך

 :שם ציינה ,. לעניין זה בית המשפט הנכבד מופנה לחקירת נטלי מאירמצגים מטעיםאותם 

.  ש. ון  אז בעצם הם מגיעים אליך מבחינת הריאי

ן אי ת. , עוברים ריאיו . כן ן עם שמעון זה עוברים גם ראיו  תי ואחרי 

ן ואז את מכשירה אותם? שמעון מכשיר אותם? ש. ן עם שמעו  ראיו

ן מכשיר אותם ת.  . שמעו
] . . . [ 
יושבים בפגישות מסודרות,  ת. ן יושב איתם, זה לא קשור. ברגע שיש, זה,  שמעו

נותן להם את הנקודות, עושה  על הפרויקט,  להם מנחה אותם, מסביר להם 
 . הדרכות, עושה את כל מה שצריך

מה ההכשרה שיש לעובדים האלה כשהם מגיעים אליכם? קודם כל הם צריכים  ש.
 להיות מוכרים טובים. 

י צריכה שהוא יהיה איש מכירות  ת. בן אדם אנ בית. ברגע שאני מגייסת  זה אלף 
, ידע.  ן בנדל"ן ו ניסי  , ון ניסי  טוב, בעל 

במסגרת פניותיו לרילטי, התבקשה האחרונה למסור לידיו את מלוא הפרסומים בעל התפקיד יבקש להדגיש כי  .65

שביצעה לרבות המצגות והתכנים שהוצגו לרוכשים הפוטנציאליים. כמו כן, התבקשה רילטי למסור לידי בעל 

ואת פרטי העובדים שלה  התפקיד את תוכן הסימולציות שהועברו לעובדי רילטי לצורך ביצוע "המכירות"

. במסגרת חקירתו, מר אייזנברג הבטיח להעביר את מלוא הפרסומים שבוצעו על ידי רילטי ם הרלוונטיםבמועדי

, כמו כן רילטי סירבה למסור ליד בעל לידי בעל התפקיד, עם זאת בפועל לא נמסר לידי בעל התפקיד דבר

 . םהתפקיד את פרטי העובדים שעסקו במכירת הזכויות במקרקעין במועדים הרלוונטיי

 .22נספח כומסומן  ףמצורהעתק תכתובת בעל התפקיד וחברת רילטי  •

וניתן להניח כי מידע זה היה מחזק את  ,התפקיד סבור כי לא בכדי רילטי נמנעה מלמסור את המידע הנ"ל בעל .66

בהטעיית רוכשי הזכויות ביחידות. לעניין במיזם וטענות בעל התפקיד בדבר מעורבותה ואחריותה של רילטי 

 מהד "פהבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו  465/88"א עבית המשפט הנכבד מופנה בין היתר ל ,זה

רלוונטי מעוררת מדרך הטבע את החשד כי יש דברים בגו, וכי בעל הדין שם נקבע כי אי הבאתו של עד  ,(4)

כבר נקבע בפסיקה כי ניתן להחיל כלל זה גם על הימנעות  ,שנמנע מהבעתו חושש מעדותו ומחשיפתו. כמו כן

פ"ד לו  אבוחצירא נ' מדינת ישראל 531/80"פ עראי למשל: )מהבאת ראיה ולא רק על הימנעות מהבאת עד 

(3)). 

 מצגים מטעים ם היו יהסכומים והמצגים שהוצגו לרוכשים הפוטנציאלי .2.ד

כפי שפירט בעל התפקיד בדוחות קודמים מטעמו, הסכומים והמצגים שהוצגו לרוכשים הפוטנציאליים היו  .67

 "שיווק"כך לדוגמא, לא יכול להיות כי רילטי טוענת לללא קשר למצב הדברים בשטח.  מנותקים מהמציאות

 חברת הנכסדי על יצפוי להירכש נכס במחיר אטרקטיבי, אשר אף צפוי עוד להשביח, כאשר ידוע לה שהנכס 

ובכך למעשה להביא  ,יר אותו צפוי רוכש היחידה לשלםחמהמבמחיר הנמוך בעשרות מונים  עד(-ליש.גחברת )מ

 .לרווח אסטרונומי לטובת חברת הנכס ורילטי יחדיו

הערכת השמאי האושנר מיום למופנה הנכבד בית המשפט  ,ההטעיה והיקף חס לגודלעל מנת לסבר את האוזן בי .68

מחוות "(. חוות הדעת השמאית)להלן: " , אשר נערכה לצורך ביצוע הסכם רכישת הנכס מש.גלעד28.12.2015

-ו 2014כי ממוצע הרווח התפעולי השנתי של הנכס במועדים הרלוונטיים )בגין השנים  ,הדעת השמאית עולה

 .  נמוך ממיליון שקלים( היה 2015

 .23נספח כמצורף ומסומן , 29.09.2015הערכת השמאי האושנר מיום העתק  •
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היחידות שבנכס הינו בסך של  152 -דהיינו, מחישוב פשוט ניתן להיווכח כי הרווח החודשי שמופק לכל אחת מ .69

חת תשואה של לא הייתה כל היתכנות כלכלית להפעלת המלון והבטשבלבד, כך שברור שמלכתחילה ₪  500 -כ

 לרוכשי הזכויות ביחידות.₪  2,800-או של כ 8%

ציין מר האושנר כי אין לו הסבר לפערים הקיצוניים שבין שווי הנכס על פי ת, בחוות הדעת השמאי זאת ועוד, .70

 לחוות הדעת 28מאזני הבוחן לבין המחיר בו מוצעות היחידות על ידי רילטי והחברות, וכך הוא כותב בעמוד 

 : השמאית

יחידות לפי מידע לא מהימן, ישנה מגמה לשיווק ₪, מ'  33-בפועל הכוונה למכור כעת את הנכס בכ"

ש"ח ליח'. אנו עדים אם כן לקיצוניות, בין הפעילות לפי מאזני הבוחן,  300,000-מגורים לפי בסיס של כ

 ."לבין הפעילות בשטח ואין לנו הסברים ממשיים לפערים הנ"ל

רילטי ידעה  ,ויודגש היקף ההטעיה שביצעה רילטי במשותף עם החברות.גודל ודי בדברים אלו בכדי להבין את  .71

הסכם המכר צורף על ידי , ו, שכן זו צורפה להסכם המכר בין ש.גלעד לבין חברת הנכסתעל חוות הדעת השמאי

 38199-07-16תא"ק לכתב התביעה שהגישה כנגד חברת הנכס ודורון מיכילן במסגרת תיק  2רילטי כנספח מס' 

 (.4)ראי ה"ש 

שמעון אייזנברג עורך את הבדיקות הנדרשות בקשר כל פרויקט  לפניכי , נטלי מאיר ה ציינהזאת ועוד, בחקירת .72

כי הנ"ל אף נכח ביחד עם דורון  ,כך גם מחקירתו של מר אייזנברג התבררלפרויקט לרבות פניה לשמאים. 

הכיר את הנכס אותו  מחלוקת כימיכלין בפגישה הנוגעת לנכס אצל מהנדס עיריית אילת ועל כן לא יכול להיות 

 .ביקש למכור לרבות מצבו התכנוני לאשורו

ות בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, בעל התפקיד יבקש להדגיש כי הפיתוי וההטעיה לא נעשו רק באמצע .73

 :, אלא גםהמחיר והתשואה המובטחת

ורוכשי הזכויות ביחידות אף שילמו  ,הבטיחה רילטי ליווי על ידי משרד עו"ד מובילבמסגרת מצגיה  .73.1

, ואולם בחוזי הרכישה הצהירו הרוכשים בסעיף מיוחד תמורה למשרד עוה"ד עם חתימת העסקאות

שהחתים אותם על הסכם המכר מייצג אך ורק את חברת הנכס  ה"דכי ידוע להם שמשרד עו( 19)סעיף 

  .וכי הם אינם מיצגים את הרוכש

מדובר במצג מטעה אשר נועד לטעת ביטחון ברוכשים הפוטנציאליים ולשכנע אותם להתקשר בעסקה, 

 מבלי שישכרו לעצמם ייצוג הולם, שהרי הובטח להם "ליווי על ידי משרד עורכי דין מוביל". 

"יחידת בוטיק מעוצבת  -"לופט מפואר", כ -כיחידה מלונאית, כ ,ציגה את הנכס באופן מטעההרילטי  .73.2

 ואשר נעשה בו שימושתעשייה ומלאכה, יועד להמנכס ב שמדוברעל אף  "דירת גן", -ומרוהטת" או כ

 .להלנת עובדים היתר חורגב

כאשר בהסכמי הרכישה נקבע  ,רילטי הטעתה את הרוכשים כאשר פרסמה את היחידות לשימוש אישי .73.3

כך בין היתר בחלק , לא יוכלו לעשות ביחידה שימוש אישי שרוכשי הזכויות ביחידות במפורש

 . "משלך דיור יחידתמהפרסומים השתמשה רילטי בביטוי "

לא  שרוכשי הזכויות ביחידותרילטי לא טרחה לציין כי לא ניתן לרשום את הנכס כבית משותף ומכאן  .73.4

, בניגוד לאחד מהמצגים בפרסומים )הגם שהוא הוכחש על רשם כבעלי היחידה שנמכרה להםיכלו להוי

 ".בטאבו הרוכש שם עלנרשמת " היחידה( ולפיו ואושר ע"י נטלי מאיר ידי מר אייזנברג בחקירתו

 .24נספח כמצורף ומסומן , הסכם לדוגמא העתק  •
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המציאות שאינו עולה בקנה אחד עם המציאות בפועל בהווה או כי מצג שווא הוא מצג לגבי  10 נקבע,בפסיקה  .74

 11.בעבר, זאת בין אם הוא הוצג ברשלנות או בכוונה להטעות

מצג שווא יכול וייעשה באופן אקטיבי על ידי הצגת נתונים מטעים או בלתי מדויקים ובאופן פסיבי על ידי אי  .75

 .םהצגת נתונים חיוניים מקום בו קיימת חובה לגלות

בנסיבות מסוימות במעמדו המשפטי של מצג או "פרוספקט" שהוצג בשלבים  וכבר הכיר בתי המשפט בישראל .76

כמו כן, על רילטי  של רילטי בעניין הנדון.מצגיה המטעים להתעלם מחשיבות  לא ניתןומכאן ש 12,טרום חוזיים

 להשפיע על התקשרות הצדדים בעסקה.הייתה חובה לגלות כל פרט אשר היה עשוי 

התפקיד סבור, כי יש לראות ברילטי כמי שפעלה באופן אקטיבי לצורך הטעיית רוכשי הזכויות ביחידות,  בעל

 . הצדדים של המשותף המיזם את עלופה אלמנת להוציא  על

 והשתמשה שלא כהוגן בנכסיהתה שותפה פעילה להברחת נכסי החברה ירילטי הי .ה

הטעיית תוך שימוש בלתי הוגן בנכסי החברה  ועשוהחברה כי רילטי  ,עולהמחקירות ובדיקות בעל התפקיד  .77

ולשדרג את  םמעשיההכשיר את בניסיון ל, 38199-07-16במסגרת תא"ק  יפו-המחוזי בתל אביב בית המשפט

  .מעמדה של ריליטי על חשבון יתר נושי חברת הנכס, והכל תוך שהצדדים נוהגים בחוסר תום לב קיצוני

במסגרתה התבקש בית  ,רילטי בקשה למתן סעדים זמנים במעמד צד אחדהוגשה על ידי  21.7.2016יום ב ,כך .78

צר קולטי תביעה בסדר דין מיהוגשה על ידי רבמקביל , ובמקרקעיןול קעימתן צו בין היתר להורות על המשפט 

 . ₪ 3,416,315בסה"כ של ה הנטען לתשלום חוב

 .25נספח כמצורף ומסומן , הבקשה למתן סעדים זמנייםהעתק  •

 .26נספח כמצורף ומסומן , 21.7.2016מיום כתב התביעה העתק  •

מצבה הכלכלי של כי  אייזנברג,ה אשר נתמכה בתצהירו של מר תבבקש הודתהרילטי לצורך קבלת צו העיקול  .79

 . והוא אינו מאפשר לה לפרוע את חובותיה ,חברת הנכס גרוע

)בין היתר באמצעות חברות  רילטי"חוב לצורך תשלום " ושהונפקהמחאות  כך אף הוצגו במסגרת הבקשה

לין ציינו בפני יכואף הוצהר כי חברת הנכס ודורון מ ,נוספות בשליטתו ובבעלותו המלאה של דורון מיכלין(

   13.התובעת שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם לפרוע את החוב

ת יוזכועל ₪  3,416,315עד לסך של  זמניצו עיקול  ,במעמד צד אחדניתן על ידי בית המשפט  22.7.2016ביום  .80

 נושיה האחרים של פות על דצו זה לא הקנה לרילטי זכויות עו "(צו העיקול)להלן: "חברת הנכס במקרקעין 

 חברת הנכס. 

של הנכסים המעוקלים על  םלטי לוודא את ערכיכי על ר ,צו העיקול נקבעהחלטת בית המשפט למתן במסגרת  .81

על  נכסים שערכם עולה ויעוקלוכי במידה כמו כן, נפסק  מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע בהחלטה.

 מהנכסים שעוקלו מעבר לסכום העיקול.  יםטי בבקשה להסרת העיקולרילתפנה  ,בצו העיקול קבעהסכום שנ

 .27נספח כמצורף ומסומן , 7.201622.יום מ בית המשפטהחלטת  העתק  •

                                                           
 (.4.9.2017)פורסם בנבו,  יצחק ניר נ' אס.אף ווינג השקעות נדל"ן חו"ל בע"מ 10-09-34172ת"א )מחוזי ת"א(  10
 .(1992) 781-783 חוזים בר' דניאל פרידמן ונילי כהן  11
( 5, פ"ד נז)שטרית נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ 9085/00(; ע"א 1996) 826( 1, פ"ד נ )( בע"מ נ' חרושת חומר בע"מ81צמיתות ) 6025/92ע"א   12

 (.2004) 673( 3, פ"ד נח)בע"מ נ' אוחנהשיכון ופיתוח לישראל  10944/02(; בע"א 2003) 462
וצורף כנספח  אשר ניתן בתמיכה לבקשה הדחופה למתן צו העיקול ,20.7.2016לתצהיר מר איינזברג מיום  51-48בית המשפט מופנה לעניין זה לסעיפים  13
25. 
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החברה  ןאות 14,בנכספנויות יחידות  43 נותרו במועד מתן צו העיקולעולה כי  ,בעל התפקיד על פי בדיקות .82

עשרות בהנותרות עלה  אולם על אף ששווין של היחידות. "(היחידות הנותרות)להלן: "ורילטי ביקשו למכור 

  . ולא עדכנו את בית המשפט באמור לתיקון צו העיקולהצדדים כלל לא פעלו  ,מונים על סכום העיקול

 ןשווישומכאן  ,₪אלף  250-350בין  בסכומים שנעורילטי מכרה את היחידות נזכיר כי באותם מועדים  ,זה ןלעניי .83

 . ₪מיליון  10 -היה לכל הפחות כבהתאם לעסקאות הנ"ל של היחידות 

הליך משפטי כנגד  בלבד, ולמרות שניהלה "שיווק"גה את עצמה כנותנת שירותי הציעל אף שרילטי זאת ועוד,  .84

העבודה  יחסיאו לכל הפחות לניתוק ) קשר בין הצדדיםהניתוק ל הביאאשר לכאורה צריך היה ל החברה

  .שני שותפים בעסקכ, החברה ורילטי המשיכו לעבוד יחדיובאותם מועדים , בפועל (תפיםהמשו

יחידות הבשותפות ומכרה את  תפקידההמשיכה למלא את רילטי ומתן צו העיקול, גם לאחר הגשת התביעה  ,כך .85

 כפי שנהגה לעשות טרם הגשת התביעה. , המשותף נכס, תוך שהיא מקבלת את חלקה ברווחי המיזםב

לא הוגשה בקשת רשות ועל אף שהתביעה כלל לא התבררה )אף  במקביל להליך המשפטיבכך לא די, גם אלא ש .86

יחידות  15במסגרתו שעבדה חברת הנכס בין חברת הנכס הסכם משכון סודי, נחתם בין רילטי ל (להתגונן

שניתן  עיקולהעל המקרקעין צו , וזאת למרות שבאותו מועד כבר רבץ לטובת רילטי ספציפיות במקרקעין

 .לטובת רילטי

הסכם המשכון , בלבד ₪ 2,639,015היה במועד חתימת הסכם המשכון על אף שהחוב הנטען על ידי רילטי 

    15.₪ 5,250,000בכפוף לתמורה של   ישוחררובמסגרתו  המשועבדותקבע כי היחידות 

והעדפה אסורה של  שימוש שאינו הוגן בנכסי החברהלבצע לאפשר לצדדים הסכם המשכון ביקש כי  ,מכאן .87

, למעשה באמצעות הסכם המשכון הסודי, דאגו הצדדים לשדרג את מעמדה של ריליטי על חשבון נושיה רילטי

 האחרים בניגוד לדין וללא כל תמורה.

  את הסכם המשכון מבית המשפט הסתירוהצדדים  .1.ה

בפועל הצדדים הסתירו את הסכם המשכון  16,בכדי להביא לסיום ההליך המשפטי המשכוןעל אף שהיה בהסכם  .88

תוך שהם משתמשים בבית המשפט ככלי , ההליכים המשפטייםמבית המשפט והמשיכו לנהל במקביל את 

 .לצורך הברחת נכסי החברה לידי רילטי

 לצורך הטעית בית המשפט.  ותיאקטיבבפעולות  ויודגש הצדדים נקטו .89

ולבקשת בית המשפט לקבל עדכון חודשיים לאחר חתימת הסכם המשכון,  2016בחודש אוקטובר  ,לדוגמאכך  .90

עדיין מנהלים מגעים "הם כי  הצדדים עדכנו את בית המשפטביחס למו"מ אשר התנהל לכאורה בין הצדדים, 

גבש נוסח סופי בידי הצדדים ל טרם עלהוכי " ,"ותבניסיון להגיע להסכם פשרה שייתר את בירור המחלוק

כל זאת כאשר בין הצדדים כבר קיים הסכם משכון חתום מכוחו נרשמו שעבודים לטובת  ". של הסכם פשרה

 !לקרוא ולא להאמיןרילטי. 

 .28נספח כמצורף ומסומן , 2016הודעת הצדדים מחודש אוקטובר העתק  •

, החל םשעבודים כנגד ביצוע תשלומיהמנגנון לשחרור  קבע לכאורהועל אף העבודה שהסכם המשכון  כמו כן, .91

הודעות מוסכמות,  16למעלה  הגישו הצדדים לבית המשפט 7.12.2016ממועד מתן צו העיקול ועד ליום 

                                                           
 יחידות. 152יחידות מתוך  091עד למועד מתן צו העיקול נמכרו  14
 יסולק השעבוד שנרשם בגין אחת היחידות. ₪ אלף  350על פי הסכם המשכון בגין כל  תשלום של  15
 שכן הסכם המשכון התיימר להבטיח את מלוא חובה של חברת הנכס לרילטי. 16



  16 
 

, תוך שהם מתנים את ע"י רילטי , לצורך מכירתןנכסביחדות המחלק  פעםבמסגרתן ביקשו להחריג בכל 

 . לידי רילטימתוך חשבון הנאמנות ההחרגה בביצוע תשלומים מופרזים 

 17!!!₪ 3,100,000-כ מבדיקת בעל התפקיד בדרך זו שולמו לרילטי  .92

 .29נספח כמצורף ומסומן , מהבקשות המוסכמותהעתק  •

 .30נספח , מצורף ומסומן כ16.8.2016העתק מהסכם המשכון מיום  •

מאלו שמושכנו בעקבות הסכם  שונותיחידות היו  ,לבית המשפטבמסגרת ההודעות אשר הוחרגו היחידות  .93

של חברת הנכס ושדרגו  האחריםיה נושבטוחות רילטי על חשבון את  הגדילוהצדדים בכך למעשה, . המשכון

זאת בשעה שחברת הנכס  18,כל תמורה לכך ומבלי שניתנה על ידי ריליטי בניגוד לדיןרילטי של את מעמדה 

  19(.בחדלות פירעון של ממש –ומנהל מר אייזנברגהייתה לכל הפחות בסביבת חדלות פירעון )ולשיטת רילטי 

 שהואבדה והעוג מעמדה של רילטי במסגרתו, רושדנסיבות חתימתו של הסכם המשכון כי  ,בעל התפקיד סבור .94

להבריח לצדדים שתפקידו היה לאפשר מדת על כך שדובר על הסכם מלאכותי, הוסתר מעיני בית המשפט, מל

  חברת הנכס לידי ריליטי בכך ליצור העדפה אסורה לטובת רילטי. את נכסי 

שאינו מהווה שימוש , אליהשנעשה לטובת רילטי והתשלומים שהועברו התפקיד סבור כי רישום השעבודים  בעל .95

ביטול אשר כן בית המשפט יתבקש להורות על , על כל המשתמע מכך חברת הנכסשל ים בנכספים וכהוגן בכס

 . לרילטיוהשבת מלוא הכספים אשר הועברו  השעבודים

 תיה למכירת הנכסופעולבגין  תמורותרילטי אינה זכאית ל .ו

טי לא הייתה שותפה במיזם, ועל כן אין להורות מטעם זה על רילמבלי לגרוע מן האמור לעיל, וככל שיפסק כי  .96

של רילטי כפעולות תיווך,  הבמצב שכזה יש לסווג את פעולותיביטול השעבודים, הרי שבעל התפקיד סבור כי 

 רה שהיא בגין מכירת היחידות בנכס. אשר נעשו בניגוד לדין, ועל כן גם בגין כך רילטי אינה זכאית לכל תמו

 ואינם יכולים לזכות את רילטי בתשלום דמי תיווך. בניגוד לחוק המתווכים  ופעולותיה של רילטי בוצע .97

הפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, " -לחוק המתווכים, מגדיר את המונח "תיווך במקרקעין" כ 1סעיף  .98

 ".במקרקעיןלשם התקשרותם בעסקה בזכות 

רילטי הפגישה בין רוכשי הזכויות ביחידות לבין החברה לצורך התקשרות בהסכם מכר לרכישת מקרקעין.  .99

ביצעה פרסומים בשלל אמצעי המדיה השונים, יצרה קשר עם לקוחות בשיתוף פעולה עם החברות,  ,רילטי

את הנכס להם הציגה  20שרדיה,נפגשה עמם במעמם פגישות,  קבעהקיבלה פניות מצד לקוחות, , פוטנציאליים

, כאשר חוזה אצל משרד עוה"ד של חברת הנכסהלחתימת עד את הלקוחות המעוניינים וליוותה והיחידות, 

 בחלק מהמקרים נציג מטעמה אף נכח במועד החתימה.

)פורסם  יחיאל טרכטנברג נ' אפריקה ישראל מגורים בע"מ 3252/05יפו( -"א )מחוזי תל אביבבעלעניין זה ראי  .100

 :לעניין זה כדלקמן נקבע ,(28.05.2008בנבו, 

ייזום מפגש בין קונה למוכר, הגמרת העסקה כתוצאה "מאפייניה העיקריים של פעולת תיווך הם 
מאותו מפגש והתנאת התשלום בביצוע העסקה באופן שבאין עיסקה אין שכר גם אם הושקעה 

                                                           
 בעל התפקיד שומר על זכותו לתקן את הסכום ככל ויתברר כי הועברו לידי רילטי ו/או מי מטעמה כספים נוספים. 17
שם נאמר כי "שדרוגו של נושה רגיל למעמד , (16.8.2015) 23]פורסם בנבו[ פס' , יה נר השקעות בע"מ-נאור נ' חברת אל 2887/13ע"א עניין זה ראי ל 18

 אבנרעו"ד  9147/16ע"א וכן את שנקבע בעניין  ,של נושה מובטח, למשל, עשוי להיחשב כהענקה פסולה אם לא ניתנה תמורה נוספת עבור מתן הבטוחה"
על אף שדובר שם על הענקה בטלה על פי סעיף  .(24.07.2018)פורסם בנבו,  כהן, בנאמנות עבור רוכשי קבוצת הרכישה בנווה יעקב נ' עו"ד מרדכי קרויזר

-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח חקיקתרקע  . זאת בין היתר עלולענייננ ואין להקל ראש בחשיבותבעל התפקיד סבור כי  ,לפקודת החברות 96
 .לחוק( 223- 219)סעיפים  הוראה בדבר "ביטול הענקות" גם על תאגידים מחיל  , אשר2018

 .925( 4, פ"ד נה)לוין נ' שילר 5709/99בע"א לעניין זה ראי את שנקבע  19
 מסר כי חלק מהפגישות של רילטי ונציגיה אף התקיימו במשרדי החברה עצמה. 29.1.2018דורון מיכלין בחקירתו מיום  20
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, כאשר זאת למדים לא מלשון ההסכם אלא ממהותה האמיתית של העיסקה הנלמדת עבודה
 (."2עו"ד סולומונוב נ' שרבני פ"ד נב) 6189/93מהתחקות אחר העובדות )ע"א 

כאשר נשאל מר אייזנברג בחקירתו האם הוא מתווך, והאם הפעולות שביצע עולות לגדר תיווך במקרקעין,  .101

ה שמתווך לא פועל בתקציבים שרילטי פועלת בהם, ולכן אין לראות בפעולות הנ"ל בחר לדחות טענה זו באמתל

 שביצע כפעולות תיווך אלא שיווק. 

וסבור כי אין קשר בין התקציבים שהוצאו לכאורה על ידי רילטי  ,בעל התפקיד אינו מוצא בטענה זו ממש .102

 ג לעיל הוגדר בחוק באופן מפורש. לבין שאלת סיווג פעולות רילטי כמתווכת, אשר כפי שהוציה לצורך פעולות

אומנם רילטי מקפידה להציג עצמה כמשווקת נדל"ן ומר אייזנברג נמנע מלטעון כי רילטי ביצעה פעולות תיווך,  .103

 חבאופן מדויק להגדרת המונ ותעונבמכירת היחידות תיה של רילטי וכי פעול שלא יכול להיות חולק אלא

 בחוק המתווכים.כהגדרתו לעיל "תיווך במקרקעין" 

י הזכויות רוכשכל אחד ממ, ומחברת הנכס ₪21 70,000בסך של  עסקה קיבלה רילטי דמי תיווך כלבגין  .104

   .ושהוגדר כ"עמלת שיווק" 22,₪ 14,000 - ל ₪ 00021, קיבלה באופן ישיר סך נוסף שנע בין  ביחידות,

קבע  שעה שבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב,מסקנת בעל התפקיד אף מתחזקת ומקבלת משנה תוקף  .105

שאמא נ' רילטי אקזקיוטיב שמעון  31265-11-17בת"ק שניתן נגד רילטי בעניין אחר  5.9.2018פסק דין מיום ב

 23 :את הדברים הבאים היפים גם לענייננו ,(5.9.2018)פורסם בנבו,  אייזנברג בע"מ

כל שנדרש הוא להחליף את המלים אין חוזה זה עסקת "שיווק",  מסקנת בית המשפט הינה כי"
אלא מאי, הסכם זה אינו חוסה תחת דרישות  דמי שיווק ו"משווק" במלים "דמי תיווך ו"מתווך"

ההיפך  –החוק בפעולת מתווכים והוא סוג של חוזה התחייבות לאחוזים מתוך מלאי מגרשים כללי 
מדובר ביצירה עוקפת חוק והסכם יק בכוונות הצדדים. הגמור מתכלית החוק המבקש להיות מדו

. צא ולמד מכאן שכל מתווך יכול לנסח "הסכם שיווק" עבור דירה כללית תיווך בשם: דמי שיווק
מספר חדרים בדרום הארץ .. עם אחוזים ומקדמה שלא תשוב שכן הוצמדה לה "תמורה מפתה",   של

והרי לך יצירתיות מבית היוצר של שיתממשו ..ומהי אותה תמורה? דמי התיווך העתידיים ככל 
 ."שיבוש תכלית חוק המתווכים

 :רילטי פעלה בניגוד להוראות חוק המתווכים .2.ב

 בחקירתו אישר מר אייזנברג כי אין ברשותו או ברשות עובדיו רישיון תיווך. .106

 לחוק המתווכים אוסר על עיסוק בתיווך ללא רישיון, וכלשונו: 2סעיף  .107

 ".לא יעסוק אדם בתיווך במקרקעין, אלא אם כן הוא בעל רשיון בתוקף ובהתאם להוראות חוק זה"

מאסר שנה וקנס פי  –ינו דדלעיל " 2לחוק המתווכים קובע כי המפר את הוראת סעיף  15מכך, סעיף  יתרה .108

 ". 1977-( לחוק העונשין, תשל"ז4)א()61ארבעה מהשיעור הקבוע בסעיף 

 וכים, קובע כדלקמן:לחוק המתו 14סעיף  .109

 :כל אלהמתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם נתקיימו ")א( 

פטור זמני  או שחל עליו, באותה עת,  הוא היה בעל רשיון בתוקף לפי חוק זה בעת שעסק בתיווך
 ;20בהתאם לאמור בסעיף 

  ;9הוא מילא אחר הוראות סעיף 

 "להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.הוא היה הגורם היעיל שהביא 

                                                           
 עבור כל עסקה.₪  70,000בסך של  21
 בחקירתו אישר מר אייזנברג כי אלו הסכומים אותם גבה מכל רוכש בגין "עמלת שיווק". 22
 אשר רילטי לא ערערה עליו בשום שלב. יש לציין כי פסק הדין הנ"ל הנו פס"ד חלוט 23
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מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על "לחוק המתווכים קובע כי  9סעיף  .110

 ".הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה

הנה כי כן, היות ואין חולק שמר אייזנברג אינו מחזיק ברישיון תיווך בתוקף, ולא נחתם כל הסכם תיווך )אף  .111

לא שיווק( בקשר עם העסקה, לא עם החברות ולא עם רוכשי הזכויות ביחידות, מובן כי רילטי אינה זכאית 

 לדמי התיווך.  

זאת ועוד, רילטי פעלה בניגוד לחובות המוטלות עליה במסגרת חוק המתווכים, המחיל הוראות קוגנטיות אשר  .112

 כדקלמן:נועדו להגן על ציבור רוכשי נכסי נדל"ן מפני גורמים העוסקים בתיווך ללא רישיון 

  -החלה עליה לחוק המתווכים והפרה את חובות ההגינות והזהירות 8רילטי פעלה בניגוד להוראות סעיף  .112.1

  כאמור רילטי הטעתה את רוכשי הזכויות ביחידות.

לחוק המתווכים ולא גילתה לרוכשי הזכויות ביחידות כי יש לה  10רילטי פעלה בניגוד להוראות סעיף  .112.2

 .עניין אישי בעסקה

לבטל את השעבודים שנרשמו כי יש לכל תמורה, ואינה זכאית רילטי כי הינה כי כן, גם מסיבות אלו יש לקבוע  .113

 לטובתה. 

 םסיכו .ז

כי יש להורות על ביטול השעבודים שניתנו לטובת רילטי, ובית המשפט הנכבד יתבקש  ,מכל האמור לעיל עולה .114

 לאשר את המפורט ברישה לבקשה. 

 

_________________ _________________ _________________ 

 בר אור, עו"ד ֹנעם , עו"דגל לוגסי שפירא ד, עו"צחי דרור

 התפקידב"כ בעל 

 גיסין ושות' משרד עורכי דין

 
 ., תל אביב2019מרץ  10היום, 
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Realty Executive דירות סטודיו בעיר אילת

מידעמידע  עלעל  הפרויקטהפרויקט::

חברתחברת  רילטירילטי  אקזקיוטיבאקזקיוטיב
משווקתמשווקת  יחידותיחידות  סטודיוסטודיו  להשקעהלהשקעה  באילתבאילת

רילטי אקזקיוטיב (Realty Executive), חברת נדל"ן
מובילה בארץ ובעולם, מציעה הזדמנות

ייחודית למשקיעי נדל"ן – רכישת דירת סטודיו
מעוצבות ומרוהטות באילת במחיר אטרקטיבי, כאשר
ההון העצמי הנדרש עבור משקיע בפרויקט הוא נמוך

יחסית.
 

חברת רילטי אקזקיוטיב מבטיחה למצוא עבור
המשקיעים בפרויקט בעיר אילת שוכרים לדירות
שירכשו, כך שדמי השכירות עבור 33 החודשים

הראשונים מובטחים. על פי ההערכות אחוז התשואה
למשקיעים בפרויקט יעמוד על כ-8.5% לשנה.

 

תגתג  מחירמחיר: : צרוצרו  קשרקשר  למידעלמידע  עלעל
מחירמחיר  דירתדירת  סטודיוסטודיו  מעוצבתמעוצבת

ומרוהטתומרוהטת
 

מעונייניםמעוניינים  במידעבמידע  נוסףנוסף  אודותאודות
הפרויקטהפרויקט? ? השאירוהשאירו  פרטיכםפרטיכם::

שמכםשמכם 

 

דירותדירות  סטודיוסטודיו  להשקעהלהשקעה  באילתבאילת  שלשל
רילטירילטי  אקזקיוטיבאקזקיוטיב

us@stiker.co.ilus@stiker.co.il : :ליצירתליצירת  קשרקשר

פרויקטיםפרויקטים לפילפי  עירעיר קרקעותקרקעות  להשקעהלהשקעה דירותדירות  חדשותחדשות מדריכיםמדריכים צורצור  קשרקשר

192קבלתקבלת  מידעמידע  ופרטיםופרטים  נוספיםנוספים -  - צורצור  קשרקשר

http://www.stiker.co.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%A7%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA.png
http://www.stiker.co.il/wp-content/uploads/2016/04/eilat-realty-executive-new.png
http://www.stiker.co.il/about/
http://www.stiker.co.il/projects/
http://www.stiker.co.il/cities/
http://www.stiker.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/
http://www.stiker.co.il/dirot/
http://www.stiker.co.il/info/
http://www.stiker.co.il/contact-us/
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כתובתכתובת  דואדוא""לל 

 
טלפוןטלפון 

 
משהומשהו  נוסףנוסף  לומרלומר  לנולנו?? 

שליחהשליחהשליחה

 

רילטירילטי  אקזקיוטיבאקזקיוטיב –  – פרויקטפרויקט
דירותדירות  באילתבאילת –  – מפהמפה::

Map data ©2019 Google, Mapa GISrael, ORION-ME

Eilat  
View larger map

Sign in

ניווט באתר

ראשי

אודותינו

פרויקטים

דירות חדשות למכיר

קרקעות למכירה

מדריכים

פרויקטי נדל"ן נוספים

הירקון 270 תל אביב

חזנוביץ 10-12 תל אביב

רמות השרון ברמת הבשרון

פרויקט 456 בפ"ת

רסיטל טאוור תל אביב

7Tower באר שבע

פרויקטים חדשים באתר

עין הים החדשה חדרה

תוכנית רע/2020 רעננה

פרויקט ME רעננה

קיסר ים גבעת אולגה

Student House חיפה

קבלתקבלת  מידעמידע  ופרטיםופרטים  נוספיםנוספים -  - צורצור  קשרקשרמגדלי ARIA אשקלון

מעונייניםמעוניינים  במידעבמידע  נוסףנוסף  אודותאודות
הפרויקטהפרויקט? ? השאירוהשאירו  פרטיכםפרטיכם::

שמכםשמכם 

 

כתובתכתובת  דואדוא""לל 

 

טלפוןטלפון 

 

משהומשהו  נוסףנוסף  לומרלומר  לנולנו?? 

193

http://www.stiker.co.il/p/456-petah-tikva-msn/
https://maps.google.com/maps?ll=29.627427,34.954066&z=9&t=m&hl=en-US&gl=IL&mapclient=embed&q=Eilat
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https://www.google.com/maps/api/js/ApplicationService.AuthSuccess?pb=!1e2
http://www.stiker.co.il/
http://www.stiker.co.il/about/
http://www.stiker.co.il/projects/
http://www.stiker.co.il/dirot/
http://www.stiker.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94/
http://www.stiker.co.il/info/
http://www.stiker.co.il/p/hayarkon-270-tel-aviv/
http://www.stiker.co.il/p/khazanovich-10-12/
http://www.stiker.co.il/p/ramot-hasharon/
http://www.stiker.co.il/p/456-petah-tikva-msn/
http://www.stiker.co.il/p/h-tower-recital-tel-aviv/
http://www.stiker.co.il/p/7tower-beer-sheva/
http://www.stiker.co.il/p/ein-hayam-hadera/
http://www.stiker.co.il/p/ra2020-raanana/
http://www.stiker.co.il/p/me-in-raanana/
http://www.stiker.co.il/p/caesar-yam-hadera/
http://www.stiker.co.il/p/student-house-haifa/
http://www.stiker.co.il/p/aria-%d7%90%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%9f/
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כל הזכויות שמורות לפורטל סטיקר ©

מידע נוסף

מפת אתר

צור קשר

תוכנית ח/500 חולון

קפלן סנטר רחובות

נבו נוף השרון נתניה

מדורגי רוטשטיין כפר יונה

פלורנטין וילג' תל אביב

פרויקט BY בת ים

הר 1302 הוד השרון

קבוצת בכר חולון

קבלתקבלת  מידעמידע  ופרטיםופרטים  נוספיםנוספים -  - צורצור  קשרקשר

מעונייניםמעוניינים  במידעבמידע  נוסףנוסף  אודותאודות
הפרויקטהפרויקט? ? השאירוהשאירו  פרטיכםפרטיכם::

שמכםשמכם 
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http://www.stiker.co.il/articles/
http://www.stiker.co.il/sitemap_index.xml
http://www.stiker.co.il/contact-us/
http://www.stiker.co.il/p/h500-holon/
http://www.stiker.co.il/p/kaplan-center-rehovot/
http://www.stiker.co.il/p/nevo-nof-hasharon/
http://www.stiker.co.il/p/rotstein-kfar-yona/
http://www.stiker.co.il/p/florentin-village/
http://www.stiker.co.il/p/msn-nadlan-by-bat-yam/
http://www.stiker.co.il/p/har-1302/
http://www.stiker.co.il/p/bachar-art-holon/
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העתק המודעה שפורסמה על ידי 

 רילטי 

 195 עמוד מס'

 

 

 

 

 

 

 



באילת להשקעה סטודיו יחידות משווקת אקזקיוטיב רילטי

מאסטר נדלן

יזמית חברה לפי

נוסף ומידע מאמרים

שימוש תנאי

קשר צור

נדלן שמורות © לאתר הזכויות כל

נדל"ן השקעות מאסטר - זירת

למגורים. חדשים נדל"ן ופרויקטי

מדריכים נוספים פרויקטים נבחרים פרויקטים

תליאבתגיות:  תושדח תליאבתוריד העקשהל תליאבתוריד הריכמל ביטויקזקאתוריד יטליר תליאב העקשה

ביטויקזקא יטליר תליאב וידוטס תליאתודיחי ביטויקזקא תליאביטליר ביטויקזקא יטליר

Florentin) 'וילג פלורנטין
אביב – Village) תל

של חדש דירות פרויקט
נדל"ן אקרו

United – שרונה יונייטד
במתחם Sarona – דירות

אביב בתל שרונה

H Tower – רסיטל מגדל
אביב חג'ג' בתל קבוצת של

– משרדים

13 (לבונטין ברזילי פרויקט
חברת ברזילי) של פינת

אביב בתל גוב פסו

– 270 הירקון פרויקט
בתל להשקעה דיור יחידות

אביב

אביב – תל 14 גאולה
Location 187 – מגדלי

חדשים דירות

אילת SOHO אקזקיוטיב בלבד – רילטי להמחשה הדמיה

בעיר להשקעה סטודיו יחידות משווקת אקזקיוטיב רילטי חברת
אילת

זה באתר בשיווק לא כבר הפרויקט

בשם אקזקיוטיב רילטי חברת של להשקעה סטודיו יחידות של חדש קומפלקס אודות מידע
באילת:  Soho

Soho (מלון) קומפלקס שיווק במסגרת
למשקיעים אקזקיוטיב רילטי מבטיחה החדש

8% של תשואה אילת בעיר סטודיו ביחידת
על לפחות, כאשר חודשים 28 למשך לשנה
במחיר לשוכרים היחידות יושכרו התכנון פי

לחודש. ש"ח כ-2250 על לעמוד שצפוי

הוא הסטודיו יחידות גודל סוהו בפרויקט גם
ונרשמת מרוהטת מגיעה והיחידה מ"ר כ-30

בטאבו. הרוכש שם על

לשימוש שחייה במתחם: בריכת עוד
תת וחניון מאובזר כושר הדיירים, מכון

קרקעי.

בשיווק אינו מחיר: הפרויקט תג

באילת: חברת אקזקיוטיב רילטי של Loft&More המגורים בקומפלקס השקעה אודות מידע
בגודל להשקעה ומרוהטות חדשות סטודיו יחידות לרכוש נדל"ן למשקיעי מציעה אקזקיוטיב רילטי

.Loft&More בשם אילת בעיר חדש מגורים בקומפלקס מ"ר 30

הגבוה ברמה ממתקנים ייהנו בו הדיירים נדל"ן, אך למשקיעי מיועד אקזקיוטיב רילטי של המתחם
מתחת הדיירים, חניון לשימוש איכותית שחייה ובריכת כושר ייחודי, מכון בעיצוב כגון: לובי ביותר

עצמו. המתחם בתוך גדולה – הכל מזון לאדמה (תת-קרקעי) וחנות

הדירות השכרת ידי לפחות, על שנים 3 למשך לשנה 8% של תשואה למשקיעים מבטיחה החברה
לשוכרים.

הפרויקט:  שמציע ייחודיים יתרונות

בטאבו. המשקיע שם על נרשמת הדירה
כושר. וחדר בריכה, חנייה הכולל מאובזר מגורים קומפקלס

בישראל. מוביל עו"ד משרד ע"י העסקה של משפטי ליווי

בשיווק אינו מחיר: הפרויקט תג

אילת? בעיר אקזקיוטיב רילטי של בפרויקטים להשקיע כדאי למה
נופשים מיליון מ-3 למעלה שנה מדי מגיעים העיר בישראל. אל ביותר המתוירת העיר היא אילת
גבוהה חיים מאיכות נהנים אשר תושבים אלף כ-60 מתגוררים אילת ותיירים). בעיר (ישראלים

משמעותיות. מס ומהטבות

תנופת היא שלה לפרויקטים היעד כעיר אילת את אקזקיוטיב רילטי בחרה שבגללה הסיבות אחת
שכונות האחרונות בשנים נבנו האחרונות. בעיר בשנים העיר נהנית ממנה הגדולה והפיתוח הבינוי

דיור. יחידות אלפי ובהן רבות חדשות

וחצי אחד תושבים (פי כ-150,000 אילת העיר תמנה 2030 בשנת כי צופה הדרומי" חזון "השער
כיום). העיר שמונה התושבים מכמות

מידע – רילטי בסרטון צפייה
באילת אקזקיוטיב

סופי אילת קליפ

רילטי של סטודיו נוסף – יחידות ומידע להמחשה והדמיות תמונות
(Loft&More ופרויקט Soho באילת (פרויקט אקזקיוטיב

אקזקיוטיב בשיווק, רילטי קטגוריות: אילת, לא

גם אותך יעניין אולי

חדרה הים עין

חג'ג' קבוצת אינפיניטי H מגדל

קטנים משרדים

נתניה השרון נוף נבו

יונה כפר רוטשטיין מדורגי

ים בת טאוור עדן

ים בת טאוור סי

אביב תל 1 הקורא עין

עפולה עדן פרויקט

האגם על אמלוני

מודיעין המכבים נאות

הרצליה התכלת חוף

חולון ח-500

השרון הוד הר/1202

השרון הוד 400 הר

חדרה ימים עיר

השרון הוד 1302 הר

אביב תל 3700 תוכנית

בחדרה חקלאית קרקע

אפק פסגות דונה

גן רמת SHEKET

ישראל Wem Londonקנדה

להשקעה קרקעות

להשקעה פרויקטים

למכירה משרדים

למכירה חקלאית קרקע

להשקעה דירה לקנות כדאי איפה

בחו"ל נדלן השקעות

בארה"ב נדלן

בפולין נדלן

ביוון נדלן

בגרמניה נדלן

בגאורגיה נדל"ן

מומלצים: פרויקטים

ערים במגוון להשקעה דירות
רונסון של בפולין, בפרויקטים

נדל"ן

אחרונים סיקורים

1 – נווה הקורא עין פרויקט

בת"א – המתחדשת שאנן

הורוביץ קבוצת

בפארק מפוארים משרדים

החל אשדוד ההייטק

₪ מ-195,000

בברלין להשקעה דירות

מבית פרויקטים במבחר

סוויט-הום

Wem Londonבלונדון מגדל

מבית להשקעה – דירות

ישראל קנדה

בבנימינה חקלאית קרקע

של בפרויקט להשקעה

נחלה חברת

בפרויקט להשקעה דירות

הוספיטלט בעיירה Sort 12

ברצלונה שליד

באטלנטה – בתים השקעה

מ- החל באטלנטה למכירה

$120,000

מאושרת קרקע רכישת

בפלורידה – חברת לבניה

פלורידה-ישראל

לרוכשים מידע
ולמשקיעים

דירה קונים איך

דירה שווי הערכת מדריך

מקבלן דירה רכישת מדריך

מסחרי בנדל"ן השקעה מדריך

הנייר על דירה קניית מדריך

ב-2018? להשקיע כדאי איפה

דירה? לקנות עולה באמת כמה

ובטוחה סולידית השקעה איתור

מניבה השקעה למציאת המדריך

של רכישה קבוצות על מידע
נדל"ן

מניבים נכסים איתור מדריך
למכירה

עד של בסכום דירה רכישת
שקל מיליון

קרקע הפשרת מתבצעת כיצד
חקלאית

חדשות דירות לאיתור המדריך
למכירה

שבח ומס רכישה מס חישוב

חקלאית קרקע רכישת מדריך
להשקעה

₪ 300,000 עד להשקיע איפה

הארץ במרכז למכירה משרדים

קשר   -    שימוש   -   צור אודות   -   תנאי

באתר חפש

מאסטר בישראלנדלן חדשיםנדלן להשקעהפרויקטים להשקעהפרויקטים עירקרקעות בחו"ללפי נדלן

אנטר ולחץ לחיפוש מילים הזן
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באילת להשקעה סטודיו יחידות משווקת אקזקיוטיב רילטי

מאסטר נדלן

יזמית חברה לפי

נוסף ומידע מאמרים

שימוש תנאי

קשר צור

נדלן שמורות © לאתר הזכויות כל

נדל"ן השקעות מאסטר - זירת

למגורים. חדשים נדל"ן ופרויקטי

מדריכים נוספים פרויקטים נבחרים פרויקטים

תליאבתגיות:  תושדח תליאבתוריד העקשהל תליאבתוריד הריכמל ביטויקזקאתוריד יטליר תליאב העקשה

ביטויקזקא יטליר תליאב וידוטס תליאתודיחי ביטויקזקא תליאביטליר ביטויקזקא יטליר

Florentin) 'וילג פלורנטין
אביב – Village) תל

של חדש דירות פרויקט
נדל"ן אקרו

United – שרונה יונייטד
במתחם Sarona – דירות

אביב בתל שרונה

H Tower – רסיטל מגדל
אביב חג'ג' בתל קבוצת של

– משרדים

13 (לבונטין ברזילי פרויקט
חברת ברזילי) של פינת

אביב בתל גוב פסו

– 270 הירקון פרויקט
בתל להשקעה דיור יחידות

אביב

אביב – תל 14 גאולה
Location 187 – מגדלי

חדשים דירות

אילת SOHO אקזקיוטיב בלבד – רילטי להמחשה הדמיה

בעיר להשקעה סטודיו יחידות משווקת אקזקיוטיב רילטי חברת
אילת

זה באתר בשיווק לא כבר הפרויקט

בשם אקזקיוטיב רילטי חברת של להשקעה סטודיו יחידות של חדש קומפלקס אודות מידע
באילת:  Soho

Soho (מלון) קומפלקס שיווק במסגרת
למשקיעים אקזקיוטיב רילטי מבטיחה החדש

8% של תשואה אילת בעיר סטודיו ביחידת
על לפחות, כאשר חודשים 28 למשך לשנה
במחיר לשוכרים היחידות יושכרו התכנון פי

לחודש. ש"ח כ-2250 על לעמוד שצפוי

הוא הסטודיו יחידות גודל סוהו בפרויקט גם
ונרשמת מרוהטת מגיעה והיחידה מ"ר כ-30

בטאבו. הרוכש שם על

לשימוש שחייה במתחם: בריכת עוד
תת וחניון מאובזר כושר הדיירים, מכון

קרקעי.

בשיווק אינו מחיר: הפרויקט תג

באילת: חברת אקזקיוטיב רילטי של Loft&More המגורים בקומפלקס השקעה אודות מידע
בגודל להשקעה ומרוהטות חדשות סטודיו יחידות לרכוש נדל"ן למשקיעי מציעה אקזקיוטיב רילטי

.Loft&More בשם אילת בעיר חדש מגורים בקומפלקס מ"ר 30

הגבוה ברמה ממתקנים ייהנו בו הדיירים נדל"ן, אך למשקיעי מיועד אקזקיוטיב רילטי של המתחם
מתחת הדיירים, חניון לשימוש איכותית שחייה ובריכת כושר ייחודי, מכון בעיצוב כגון: לובי ביותר

עצמו. המתחם בתוך גדולה – הכל מזון לאדמה (תת-קרקעי) וחנות

הדירות השכרת ידי לפחות, על שנים 3 למשך לשנה 8% של תשואה למשקיעים מבטיחה החברה
לשוכרים.

הפרויקט:  שמציע ייחודיים יתרונות

בטאבו. המשקיע שם על נרשמת הדירה
כושר. וחדר בריכה, חנייה הכולל מאובזר מגורים קומפקלס

בישראל. מוביל עו"ד משרד ע"י העסקה של משפטי ליווי

בשיווק אינו מחיר: הפרויקט תג

אילת? בעיר אקזקיוטיב רילטי של בפרויקטים להשקיע כדאי למה
נופשים מיליון מ-3 למעלה שנה מדי מגיעים העיר בישראל. אל ביותר המתוירת העיר היא אילת
גבוהה חיים מאיכות נהנים אשר תושבים אלף כ-60 מתגוררים אילת ותיירים). בעיר (ישראלים

משמעותיות. מס ומהטבות

תנופת היא שלה לפרויקטים היעד כעיר אילת את אקזקיוטיב רילטי בחרה שבגללה הסיבות אחת
שכונות האחרונות בשנים נבנו האחרונות. בעיר בשנים העיר נהנית ממנה הגדולה והפיתוח הבינוי

דיור. יחידות אלפי ובהן רבות חדשות

וחצי אחד תושבים (פי כ-150,000 אילת העיר תמנה 2030 בשנת כי צופה הדרומי" חזון "השער
כיום). העיר שמונה התושבים מכמות

מידע – רילטי בסרטון צפייה
באילת אקזקיוטיב

סופי אילת קליפ

רילטי של סטודיו נוסף – יחידות ומידע להמחשה והדמיות תמונות
(Loft&More ופרויקט Soho באילת (פרויקט אקזקיוטיב

אקזקיוטיב בשיווק, רילטי קטגוריות: אילת, לא

גם אותך יעניין אולי

חדרה הים עין

חג'ג' קבוצת אינפיניטי H מגדל

קטנים משרדים

נתניה השרון נוף נבו

יונה כפר רוטשטיין מדורגי

ים בת טאוור עדן

ים בת טאוור סי

אביב תל 1 הקורא עין

עפולה עדן פרויקט

האגם על אמלוני

מודיעין המכבים נאות

הרצליה התכלת חוף

חולון ח-500

השרון הוד הר/1202

השרון הוד 400 הר

חדרה ימים עיר

השרון הוד 1302 הר

אביב תל 3700 תוכנית

בחדרה חקלאית קרקע

אפק פסגות דונה

גן רמת SHEKET

ישראל Wem Londonקנדה

להשקעה קרקעות

להשקעה פרויקטים

למכירה משרדים

למכירה חקלאית קרקע

להשקעה דירה לקנות כדאי איפה

בחו"ל נדלן השקעות

בארה"ב נדלן

בפולין נדלן

ביוון נדלן

בגרמניה נדלן

בגאורגיה נדל"ן

מומלצים: פרויקטים

ערים במגוון להשקעה דירות
רונסון של בפולין, בפרויקטים

נדל"ן

אחרונים סיקורים

1 – נווה הקורא עין פרויקט

בת"א – המתחדשת שאנן

הורוביץ קבוצת

בפארק מפוארים משרדים

החל אשדוד ההייטק

₪ מ-195,000

בברלין להשקעה דירות

מבית פרויקטים במבחר

סוויט-הום

Wem Londonבלונדון מגדל

מבית להשקעה – דירות

ישראל קנדה

בבנימינה חקלאית קרקע

של בפרויקט להשקעה

נחלה חברת

בפרויקט להשקעה דירות

הוספיטלט בעיירה Sort 12

ברצלונה שליד

באטלנטה – בתים השקעה

מ- החל באטלנטה למכירה

$120,000

מאושרת קרקע רכישת

בפלורידה – חברת לבניה

פלורידה-ישראל

לרוכשים מידע
ולמשקיעים

דירה קונים איך

דירה שווי הערכת מדריך

מקבלן דירה רכישת מדריך

מסחרי בנדל"ן השקעה מדריך

הנייר על דירה קניית מדריך

ב-2018? להשקיע כדאי איפה

דירה? לקנות עולה באמת כמה

ובטוחה סולידית השקעה איתור

מניבה השקעה למציאת המדריך

של רכישה קבוצות על מידע
נדל"ן

מניבים נכסים איתור מדריך
למכירה

עד של בסכום דירה רכישת
שקל מיליון

קרקע הפשרת מתבצעת כיצד
חקלאית

חדשות דירות לאיתור המדריך
למכירה

שבח ומס רכישה מס חישוב

חקלאית קרקע רכישת מדריך
להשקעה

₪ 300,000 עד להשקיע איפה

הארץ במרכז למכירה משרדים

קשר   -    שימוש   -   צור אודות   -   תנאי

באתר חפש

מאסטר בישראלנדלן חדשיםנדלן להשקעהפרויקטים להשקעהפרויקטים עירקרקעות בחו"ללפי נדלן

אנטר ולחץ לחיפוש מילים הזן
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באילת להשקעה סטודיו יחידות משווקת אקזקיוטיב רילטי

מאסטר נדלן

יזמית חברה לפי

נוסף ומידע מאמרים

שימוש תנאי

קשר צור

נדלן שמורות © לאתר הזכויות כל

נדל"ן השקעות מאסטר - זירת

למגורים. חדשים נדל"ן ופרויקטי

מדריכים נוספים פרויקטים נבחרים פרויקטים

תליאבתגיות:  תושדח תליאבתוריד העקשהל תליאבתוריד הריכמל ביטויקזקאתוריד יטליר תליאב העקשה

ביטויקזקא יטליר תליאב וידוטס תליאתודיחי ביטויקזקא תליאביטליר ביטויקזקא יטליר

Florentin) 'וילג פלורנטין
אביב – Village) תל

של חדש דירות פרויקט
נדל"ן אקרו

United – שרונה יונייטד
במתחם Sarona – דירות

אביב בתל שרונה

H Tower – רסיטל מגדל
אביב חג'ג' בתל קבוצת של

– משרדים

13 (לבונטין ברזילי פרויקט
חברת ברזילי) של פינת

אביב בתל גוב פסו

– 270 הירקון פרויקט
בתל להשקעה דיור יחידות

אביב

אביב – תל 14 גאולה
Location 187 – מגדלי

חדשים דירות

אילת SOHO אקזקיוטיב בלבד – רילטי להמחשה הדמיה

בעיר להשקעה סטודיו יחידות משווקת אקזקיוטיב רילטי חברת
אילת

זה באתר בשיווק לא כבר הפרויקט

בשם אקזקיוטיב רילטי חברת של להשקעה סטודיו יחידות של חדש קומפלקס אודות מידע
באילת:  Soho

Soho (מלון) קומפלקס שיווק במסגרת
למשקיעים אקזקיוטיב רילטי מבטיחה החדש

8% של תשואה אילת בעיר סטודיו ביחידת
על לפחות, כאשר חודשים 28 למשך לשנה
במחיר לשוכרים היחידות יושכרו התכנון פי

לחודש. ש"ח כ-2250 על לעמוד שצפוי

הוא הסטודיו יחידות גודל סוהו בפרויקט גם
ונרשמת מרוהטת מגיעה והיחידה מ"ר כ-30

בטאבו. הרוכש שם על

לשימוש שחייה במתחם: בריכת עוד
תת וחניון מאובזר כושר הדיירים, מכון

קרקעי.

בשיווק אינו מחיר: הפרויקט תג

באילת: חברת אקזקיוטיב רילטי של Loft&More המגורים בקומפלקס השקעה אודות מידע
בגודל להשקעה ומרוהטות חדשות סטודיו יחידות לרכוש נדל"ן למשקיעי מציעה אקזקיוטיב רילטי

.Loft&More בשם אילת בעיר חדש מגורים בקומפלקס מ"ר 30

הגבוה ברמה ממתקנים ייהנו בו הדיירים נדל"ן, אך למשקיעי מיועד אקזקיוטיב רילטי של המתחם
מתחת הדיירים, חניון לשימוש איכותית שחייה ובריכת כושר ייחודי, מכון בעיצוב כגון: לובי ביותר

עצמו. המתחם בתוך גדולה – הכל מזון לאדמה (תת-קרקעי) וחנות

הדירות השכרת ידי לפחות, על שנים 3 למשך לשנה 8% של תשואה למשקיעים מבטיחה החברה
לשוכרים.

הפרויקט:  שמציע ייחודיים יתרונות

בטאבו. המשקיע שם על נרשמת הדירה
כושר. וחדר בריכה, חנייה הכולל מאובזר מגורים קומפקלס

בישראל. מוביל עו"ד משרד ע"י העסקה של משפטי ליווי

בשיווק אינו מחיר: הפרויקט תג

אילת? בעיר אקזקיוטיב רילטי של בפרויקטים להשקיע כדאי למה
נופשים מיליון מ-3 למעלה שנה מדי מגיעים העיר בישראל. אל ביותר המתוירת העיר היא אילת
גבוהה חיים מאיכות נהנים אשר תושבים אלף כ-60 מתגוררים אילת ותיירים). בעיר (ישראלים

משמעותיות. מס ומהטבות

תנופת היא שלה לפרויקטים היעד כעיר אילת את אקזקיוטיב רילטי בחרה שבגללה הסיבות אחת
שכונות האחרונות בשנים נבנו האחרונות. בעיר בשנים העיר נהנית ממנה הגדולה והפיתוח הבינוי

דיור. יחידות אלפי ובהן רבות חדשות

וחצי אחד תושבים (פי כ-150,000 אילת העיר תמנה 2030 בשנת כי צופה הדרומי" חזון "השער
כיום). העיר שמונה התושבים מכמות

מידע – רילטי בסרטון צפייה
באילת אקזקיוטיב

סופי אילת קליפ

רילטי של סטודיו נוסף – יחידות ומידע להמחשה והדמיות תמונות
(Loft&More ופרויקט Soho באילת (פרויקט אקזקיוטיב

אקזקיוטיב בשיווק, רילטי קטגוריות: אילת, לא

גם אותך יעניין אולי

חדרה הים עין

חג'ג' קבוצת אינפיניטי H מגדל

קטנים משרדים

נתניה השרון נוף נבו

יונה כפר רוטשטיין מדורגי

ים בת טאוור עדן

ים בת טאוור סי

אביב תל 1 הקורא עין

עפולה עדן פרויקט

האגם על אמלוני

מודיעין המכבים נאות

הרצליה התכלת חוף

חולון ח-500

השרון הוד הר/1202

השרון הוד 400 הר

חדרה ימים עיר

השרון הוד 1302 הר

אביב תל 3700 תוכנית

בחדרה חקלאית קרקע

אפק פסגות דונה

גן רמת SHEKET

ישראל Wem Londonקנדה

להשקעה קרקעות

להשקעה פרויקטים

למכירה משרדים

למכירה חקלאית קרקע

להשקעה דירה לקנות כדאי איפה

בחו"ל נדלן השקעות

בארה"ב נדלן

בפולין נדלן

ביוון נדלן

בגרמניה נדלן

בגאורגיה נדל"ן

מומלצים: פרויקטים

ערים במגוון להשקעה דירות
רונסון של בפולין, בפרויקטים

נדל"ן

אחרונים סיקורים

1 – נווה הקורא עין פרויקט

בת"א – המתחדשת שאנן

הורוביץ קבוצת

בפארק מפוארים משרדים

החל אשדוד ההייטק

₪ מ-195,000

בברלין להשקעה דירות

מבית פרויקטים במבחר

סוויט-הום

Wem Londonבלונדון מגדל

מבית להשקעה – דירות

ישראל קנדה

בבנימינה חקלאית קרקע

של בפרויקט להשקעה

נחלה חברת

בפרויקט להשקעה דירות

הוספיטלט בעיירה Sort 12

ברצלונה שליד

באטלנטה – בתים השקעה

מ- החל באטלנטה למכירה

$120,000

מאושרת קרקע רכישת

בפלורידה – חברת לבניה

פלורידה-ישראל

לרוכשים מידע
ולמשקיעים

דירה קונים איך

דירה שווי הערכת מדריך

מקבלן דירה רכישת מדריך

מסחרי בנדל"ן השקעה מדריך

הנייר על דירה קניית מדריך

ב-2018? להשקיע כדאי איפה

דירה? לקנות עולה באמת כמה

ובטוחה סולידית השקעה איתור

מניבה השקעה למציאת המדריך

של רכישה קבוצות על מידע
נדל"ן

מניבים נכסים איתור מדריך
למכירה

עד של בסכום דירה רכישת
שקל מיליון

קרקע הפשרת מתבצעת כיצד
חקלאית

חדשות דירות לאיתור המדריך
למכירה

שבח ומס רכישה מס חישוב

חקלאית קרקע רכישת מדריך
להשקעה

₪ 300,000 עד להשקיע איפה

הארץ במרכז למכירה משרדים

קשר   -    שימוש   -   צור אודות   -   תנאי

באתר חפש

מאסטר בישראלנדלן חדשיםנדלן להשקעהפרויקטים להשקעהפרויקטים עירקרקעות בחו"ללפי נדלן

אנטר ולחץ לחיפוש מילים הזן
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Noam Bar-Or

:מאת ד אביתר כהן"עו <e@evyatarlaw.co.il>
:נשלח 14:45 2019פברואר  04שני יום
:אל Gal Lugasy Spira; Yaniv Insall
:נושא רילטי אקזקיוטיב
:קבצים מצורפים  leadsource - 16נתוני צפייה יולי  ;doc; CUsersUSERAppDataLocalTempReport.pdf.הסכם אספקת לידים לנדלן רילטי אקזקיוטיב .xlsx;  הצעה

נטלי -לריאלטי אקזוקוטיב .docx

   גל שלום,
  

  ראי מסמכים שהתבקשו על ידכם בקשר לשיווק שרילטי ביצעה בקשר עם הפרויקט.
  

  המסמכים התקבלו אצלי היום בשל העובדה שהאחראית שבה לעבודה כעת.
  

   בכבוד רב,
  אביתר כהן, עו"ד

  
  משרד עורכי דין -אביתר כהן ושות' 

03-5297340  
054-7710714  

E@evyatarlaw.co.il  
www.evyatarlaw.co.il  

  

  
  

או אם אינך  -ות לקוח. אם קיבלת הודעה זו בטע-חוק בגין חיסיון עורך דין הודעה חשובה: המידע הכלול בהודעת דואר אלקטרוני זו ונספחיה נועד באופן בלעדי לידיעתו ולשימושו של הנמען והוא עשוי להיות מוגן מכוח
-03דע כי כל פרסום, הפצה או העתקה של הודעה זו אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא הודע לנו על כך בדחיפות לטלפון מס'  -הנמען המיועד, עובדו או נציגו האחראים להעברת ההודעה לנמען 

    לשומרם או לעשות בהם כל שימוש אחר.והשמד את ההודעה וצרופותיה מבלי לעיין בהם, להעתיקם,  5297340
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              67443 , תל אביב,120יגאל אלון  

                Info.leadsource@gmail.com  

 

 

  לפגישות. הסכם התקשרות לאספקת לידים
 

   ________________ בין:

 

 "(הספק)להלן: "  _________ח.פ. 

 

   ________________ לבין:

 

 "(הלקוח)להלן: "  _________ח.פ. 

 

כהגדרתם  "(ליד/ים)להלן: " בקשר לפרויקט מתענייניםפרטי התקשרות אודות מהספק מעוניין לרכוש לקוח יל: והואה

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:; להלן

 

  הנדל"ן. לתחום הלקוח עבור לפגישות אספקת לידיםהספק יהיה אחראי על  .א

 . דוא"ל תיעשה ע"י לפגישות אספקת הלידים .ב

 : על פי התנאים שסוכמו בלעדי ליד .ג

 פרטים תקינים 

 ניסיונות  5לאחר עד  יש מענה

 שמוע פרטים ומעוניין ל בין במה מדוברמ

 ₪  200,000מינימום נזיל 

 הגיע לפגישה.

 

 . מאותו התחום יםנוספ לקוחותלבמקביל שלא יעברו  בלעדייםהלידים התקינים שישלח הספק הינם  .ד

לנכונותם. מבלי חות המופקים על ידו מהווים ראייה ספירת הלידים תנוהל על ידי ובאחריות הספק, והצגת הדו .ה

 חראי לספור ולעקוב אחר מספר הלידים המועבר לידו באופן שוטף ומדי יום ביומו. לפגוע באמור לעיל הלקוח א

 הסכם זה.  הלקוח לא יעשה כל שימוש בנתונים המסופקים לו ע"י הספק, זולת שימושיו כחברה פרטית במסגרת .א

 לא תקינים. הלקוח אחראי לעדכון הספק בדבר לידים לא תקינים, סמוך ככל הניתן למועד הטיפול בהם וסיווגם כ .ב

  הלקוח מצהיר כי הינו פועל במסגרת החוק. .ג

 

 ם: ההסכ פרטי

 . פגישה שמתקיימתש"ח ל 400במחיר של . ביום 5עד  offline/online לפגישות לידיםאספקת  .א

 . , ללא תוספת תשלוםשירות חזרה ללידים ללא מענה***הלקוח ייהנה מ

בכל , של ההסכם על ידי מי מהצדדים על סיומו ן הודעהותסתיים עם מת ,החתימה עליובמועד תקופת ההסכם תחל  .ב

, לכתובות המופיעות קודם לכן ימים 5בת בכתב עת לפי שיקול דעת העצמאי שלו, ובכפוף למתן הודעה מוקדמת 

 . ברישא של הסכם זה

 התמורה מוגדרת במכפלת המחיר המוסכם לליד כהגדרתו לעיל במספר הלידים התקינים שהועברו. 

בסוף החודש עבור הלידים שהתקבלו במהלך החודש.  או העברה בנקאית ק ייעשה ע"י שיקפהתשלום לס .ג

 . כל המחירים המפורטים בהסכם זה יתווסף מע"מ כפי שיחול במועד התשלום

ו/או במקרה של , בהתאם לדרישת הספק לקוחעל אף האמור לעיל, במקרה של אי ביצוע תשלום במועד על ידי ה .ד

יהיה רשאי הספק להביא הסכם זה לסיומו לאלתר, וללא הודעה , לקוחעל ידי ההפרה או הפרה יסודית של ההסכם 

 ה מצד הלקוח כלפי הספק לעניין זה. מוקדמת, ומבלי שתועלה כל טענ

ת הלידים ו/או הלקוח מאשר כי ידוע לו שהספק אינו מתחייב ואיננו יכול להתחייב על התוצאות שינבעו מהפניי .ה

לרבות בקשר לדרכי אספקת סדירות כמות מסירת הלידים שתגיע, ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך כלפי הספק, 

 . הלידים על ידי הספק

 שום דבר האמור בתנאי הסכם זה לא יבסס יחסי שותפות ו/או יחסי עבודה. .ו

יהיה  הלקוחאי בלעדיות מכול סוג שהוא, ושניהם מצהירים כי לא יחולו כל תנ והלקוחלמען הסר כל ספק, הספק  .ז

רשאי להזמין שירותים דומים מספקים אחרים ומצדדים שלישיים )אולם לא מספקי המשנה עימם פעל הספק 
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              67443, תל אביב, 120יגאל אלון  

                Info.leadsource@gmail.com  

לידים ובשיווק, ללא  אספקתבפרויקט(, והספק יהיה רשאי לפעול בפרויקטים דומים/זהים עם צדדים שלישיים ו

 נות בקשר לכך.ולצדדים לא יהיו כל טע –כל הגבלה 

במשך תקופת הסכם זה ובכל עת לאחריה הצדדים לא ימסרו לא יעבירו ולא יגלו לכל אדם ו/או גוף אחר כל מידע  .ח

 .סודי הנוגע לעסקיהם של הספק ו/או הצרכן, לקוחותיהם, ספקים, מצבם הפיננסי והתכניות העסקיות שלהם

, למעט סוג ומין שהוא בקניין הרוחני האחד של השניאין בהסכם זה ו/או בקיומו כדי להקנות כל זכויות מכול  .ט

הצרכן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בלידים, אלא לטובת  .הלידים אשר מועברים לידי הצרכן לשימושו גם כן

  הפרויקט האמור בלבד.

  אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים לו. פיםתקכל שינוי ו/או תוספת להסכם זה אינם  .י

 

 

  איה באו הצדדים על החתום:ולר

 

 חתימה: 

 

 חתימה: 

 

 "הספק"

__________ 

 "הלקוח"

__________ 
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Day אילת ככר אלוף שדה רידינג חולון אילת גשר חוצות המפרץ הסירה כפר סבא בלינסון בורסה שילב מזרח אבא הלל ארלוזורוב מוזאון שילב אילון ירידים
01/07/2016 11.542 33.458 16.356 14.678 3.254 20.034 23.119 17.576 17.424 13.746 28.576 16.220 24.627 20.017 28.695 32.678
02/07/2016 9.525 21.576 11.407 7.712 2.695 9.220 16.407 12.492 10.203 6.763 13.424 7.678 14.627 10.034 12.508 19.051
03/07/2016 10.678 43.186 14.797 20.458 2.441 30.627 27.881 26.356 25.441 20.661 41.712 27.237 763.000 26.661 42.441 38.305
04/07/2016 11.610 43.542 16.186 22.898 2.593 31.000 27.305 27.373 26.542 21.169 44.441 27.203 19.831 27.831 45.254 40.424
05/07/2016 11.169 43.441 15.797 21.000 3.373 30.559 28.678 25.220 25.949 21.797 43.983 27.305 41.356 28.797 46.034 42.034
06/07/2016 11.780 42.407 16.068 21.898 3.322 29.576 28.068 22.915 25.288 20.881 42.186 26.169 37.847 26.153 44.898 43.136
07/07/2016 12.475 43.983 15.898 22.322 3.746 31.186 27.695 25.746 25.915 21.237 39.424 26.254 39.729 28.797 44.458 42.559
08/07/2016 12.407 33.610 16.051 16.627 4.593 20.915 21.593 19.169 17.458 13.356 27.492 16.153 24.203 20.576 30.322 34.661
09/07/2016 11.017 24.051 13.237 8.797 3.898 9.203 14.932 13.000 10.119 7.729 14.390 9.254 14.322 12.712 13.475 22.424
10/07/2016 12.017 42.220 15.102 23.864 3.186 34.746 26.695 26.356 26.153 21.729 43.051 26.034 40.441 27.373 44.559 38.966
11/07/2016 12.237 44.237 16.136 22.102 3.729 35.119 31.186 26.898 26.051 22.271 44.119 29.051 39.186 28.254 44.881 41.017
12/07/2016 12.661 43.288 15.644 21.407 4.119 18.966 29.797 25.203 25.203 4.186 42.102 26.661 38.949 29.729 44.373 40.102
13/07/2016 12.017 41.475 16.203 22.797 3.593 33.203 29.305 25.678 26.136 11.051 42.814 27.661 39.932 27.780 45.881 41.339
14/07/2016 12.593 42.288 15.695 21.424 3.203 32.034 30.966 25.085 26.390 23.153 42.475 26.119 40.085 28.339 44.966 41.102
15/07/2016 12.034 34.068 16.068 16.458 4.407 20.695 23.153 20.644 19.034 13.407 28.136 15.525 24.492 18.153 27.644 31.712
16/07/2016 10.136 21.305 11.559 7.712 3.220 11.339 17.644 12.746 10.119 8.271 12.661 8.169 15.017 13.017 13.949 21.424
17/07/2016 13.559 41.983 12.102 22.898 3.119 33.220 29.186 26.559 27.085 23.424 42.203 25.949 35.186 27.831 44.034 40.424
18/07/2016 11.729 34.983 15.373 22.169 4.186 33.339 29.034 26.746 24.729 22.831 43.780 25.220 38.695 28.237 44.322 38.169
19/07/2016 7.034 45.492 16.780 22.525 3.898 4.220 29.051 26.576 24.814 23.136 44.220 25.932 40.644 29.797 44.610 40.932
20/07/2016 9.542 44.627 16.390 23.271 4.576 29.576 29.390 27.864 27.508 23.119 41.983 25.237 33.068 29.881 43.051 39.966
21/07/2016 11.627 44.356 17.102 22.271 3.237 31.186 31.746 26.305 27.373 23.322 39.593 26.508 37.305 28.424 37.983 41.441
22/07/2016 10.373 34.475 16.068 16.898 3.814 20.915 22.780 19.712 19.881 13.746 25.542 15.559 22.949 18.237 27.949 31.220
23/07/2016 9.610 22.407 12.220 7.322 3.407 9.203 16.763 13.559 10.000 8.119 13.305 8.407 14.085 12.339 13.458 23.373
24/07/2016 10.169 38.983 14.797 20.305 3.119 34.746 25.814 24.492 24.237 20.407 38.441 24.576 34.661 25.085 40.085 35.203
25/07/2016 10.864 43.814 15.831 21.678 4.356 13.797 28.424 26.492 26.932 21.983 39.661 25.763 38.525 26.492 41.932 37.746
26/07/2016 10.407 43.966 15.814 21.508 3.780 28.356 28.237 25.458 24.864 20.814 42.932 26.373 37.627 27.136 44.153 39.085
27/07/2016 11.695 45.322 15.966 21.373 3.441 28.525 28.797 25.000 26.220 21.203 42.119 27.881 36.034 27.288 46.203 40.034
28/07/2016 12.390 44.288 16.746 21.085 4.203 28.492 28.864 25.322 26.644 22.661 42.610 27.186 37.254 27.966 44.102 40.780
29/07/2016 10.644 33.542 15.254 15.356 4.068 18.559 21.678 18.780 17.763 12.492 25.966 16.339 22.119 17.949 28.424 31.102
30/07/2016 9.695 23.542 12.373 7.559 3.119 8.797 17.017 12.322 9.627 7.169 14.729 9.271 14.814 13.475 15.102 24.017
31/07/2016 11.034 42.542 15.763 22.525 3.237 28.271 28.390 26.237 25.847 20.627 41.814 25.627 35.864 26.153 43.339 39.085

346.270 1182.457 470.783 580.897 110.932 749.624 799.595 703.881 686.949 536.460 1089.884 678.521 1696.474 740.513 1133.085 1113.511

אילת ככר אלוף שדה רידינג חולון אילת גשר חוצות המפרץ הסירה כפר סבא בלינסון בורסה שילב מזרח אבא הלל ארלוזורוב מוזאון שילב אילון ירידים
אילת ככר אלוף שדה רידינג חולון אילת גשר חוצות המפרץ הסירה כפר סבא בלינסון בורסה שילב מזרח אבא הלל ארלוזורוב מוזאון שילב אילון ירידים סה"כ

346.27 1182.457 470.783 580.897 110.932 749.624 799.595 703.881 686.949 536.46 1089.884 678.521 1696.474 740.513 1133.085 1113.511 12619.84
346,270   1,182,457 470,783  580,897  110,932  749,624      799,595      703,881  686,949  536,460  1,089,884 678,521   1,696,474 740,513  1,133,085 1,113,511 12,619,836           
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2016נתוני צפייה חודש יולי 
אילת ככר אלוף שדה רידינג חולון אילת גשר חוצות המפרץ

הסירה כפר סבא בלינסון בורסה שילב מזרח אבא הלל

ארלוזורוב מוזאון שילב אילון ירידים
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כרטסת הנהלת חשבונות
5/12/2016 12:25 רילטי אקזקיוטיב שמעון אייזנברג בע"מ

תאריך מ..עד 01/01/2016  >> 31/12/2029 ; תאריך ערך מ..עד 31/12/2029 >>  01/01/1980 ; תאריך 3 מ..עד 31/12/2029 >>  01/01/1980

פרסום 700הוצאות פרסום
211.72-211.72פייסבוק01/01/1601/01/1601655937שמעון2191048645689

0.00 יתרת פתיחה 
6.28-218.00פייסבוק01/01/1601/01/1601655938שמעון2191148647689
2,983.49-3,201.49פייסבוק07/01/1607/01/1601663919שמעון2191248649689
16.79-3,218.28פייסבוק07/01/1607/01/1601663920שמעון2191348651689
2,952.17-6,170.45פייסבוק10/01/1610/01/1601668220שמעון2191448653689
49.21-6,219.66פייסבוק10/01/1610/01/1601668221שמעון2191548655689
2,960.62-9,180.28פייסבוק14/01/1614/01/1601672660שמעון2224949330704
40.47-9,220.75פייסבוק14/01/1614/01/1601672661שמעון2225049332704
3,000.50-12,221.25פייסבוק18/01/1618/01/1601672661שמעון2225149334704
7,866.67-20,087.92פרסום בגלובס20/01/1620/01/16070026פוקוס ד.מ. בע"מחס2196648780695
3,000.41-23,088.33פייסבוק23/01/1623/01/1601684041שמעון2225249336704
11,000.00-34,088.33חבילה של 100,000 דיוורים24/01/1624/01/160114860שמיר מערכותחס2266650309713
3,500.00-37,588.33ניהול קמפיין לידים בפייסבוק + 25/01/1625/01/1602014פלאן איחס2196548777695
1,500.00-39,088.33דמי שימוש חודשיים במערכת 26/01/1626/01/16059250ב מ ב יחס2199948856697
673.28-39,761.61פייסבוק31/01/1631/01/1601697458שמעון2225349338704
65,652.14-105,413.75לידים01/02/1601/02/16074194רואיםחס2308551269723
2,994.57-108,408.32פרסום בפייסבוק03/02/1603/02/1601743411שמעון2273150495713
10.94-108,419.26פרסום בפייסבוק03/02/1603/02/1601743412שמעון2273250497713
11,000.00-119,419.26חבילה של 08/02/1608/02/160114945sms 100,000שמיר מערכותחס2266750312713
1,500.00-120,919.26דמי שימוש מערכת שיווקית25/02/1625/02/16060135ב מ ב יחס2229049436704
1,895.73-122,814.99הפצת עלונים29/02/1629/02/16010291עלוניםחס2267350329713
10,000.00-132,814.99קידום חוף התכלת בגוגל29/02/1629/02/16074217רואיםחס2309351294723
77,234.19-210,049.18פרסום בגלובס + לידים29/02/1629/02/16074218רואיםחס2309451297723
2,500.00-212,549.18ניהול קמפיין שדה דב07/03/1607/03/1603213פלאן איחס2241549804706
5,947.01-218,496.19פרסום בשלושה עיתונים - תל דן10/03/1610/03/160127765טל נכסים בע"מחס2267050321713
8,547.01-227,043.20לידים16/03/1616/03/1604טאצ' קלאב חס2256450060707
11,000.00-238,043.20חבילה שח 1,000,000 הודעות 16/03/1616/03/160115104שמיר מערכותחס2257450090707
1,500.00-239,543.20דמי שימוש במערכת שיווקית28/03/1628/03/16061161ב מ ב יחס2262150203707
7,500.00-247,043.20קמפיין פייסבוק לאילת31/03/1631/03/16074263רואיםחס2308351263723
5,000.00-252,043.20קמפיין תכלת גוגל31/03/1631/03/16074264רואיםחס2308451266723
1,631.62-253,674.82הפצת עלונים בת.ד31/03/1631/03/16010394עלוניםחס2308751276723
9,500.00-263,174.82תשלום ראשון תלת תכלת וסרט 17/04/1617/04/160600084ימיתחס2295350899720

יתרה (שקל)חובה / זכות (שקל)תמחירפרטיםאסמ'2אסמ'ת.ערךת.אסמכח-ן נגדיס"תמנהתנועהכותרת
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פרסום 700הוצאות פרסום
8,050.43-271,225.25לידים 17/04/1617/04/1605044912/16טראפיק סורסחס2331051688726
58,270.08-329,495.33לידים 19/04/1619/04/160742923/2016רואיםחס2308651272723
1,500.00-330,995.33דמי שימוש חודשיים במערכת 25/04/1625/04/16062171ב מ ב יחס2303651129723
12,500.00-343,495.33חיוב בגין עמוד ישראל היום28/04/1628/04/16040376א.גולץ יעדחס2312051372719
33,370.08-376,865.41פייסבוק ולידים30/04/1630/04/16074334רואיםחס2329851656726
1,523.00-375,342.41חשבונית זיכוי בגין לידים30/04/1630/04/16060674רואיםחס2329951660726
15,000.00-390,342.41פרסום בפייסבוק וגוגל30/04/1630/04/160300878פרסום צדר יריבחס2345952083730
70,775.21-461,117.62פרסוםלידים, וואלה, עיצוב 30/04/1630/04/160300877פרסום צדר יריבחס2346652108730
1,523.00-462,640.62-חשבונית זיכוי בגין לידים30/04/1630/04/16060674רואיםחס2357052393732
1,301.71-461,338.91-חשבונית זיכוי בגין לידים30/04/1630/04/16060674רואיםחס2357152395732
13.44-461,352.35גוגל 30/04/1630/04/160420164/2016שמעון2370852643733
216.83-461,569.18פייסבוק 30/04/1630/04/16018362084/16שמעון2371052648733
35,000.00-496,569.18פרסום בגוגל ופייסבוק01/05/1601/05/160300880פרסום צדר יריבחס2346752111730
1,500.00-498,069.18דמי שימוש חודשיים במערכת 26/05/1626/05/16063067ב מ ב יחס2345652073730
16,000.00-514,069.18פרסום בישראל פוסט מדיה 4 31/05/1631/05/16011473ישראל פוסטחס2355752359731
694.04-514,763.22גוגל 31/05/1631/05/160520165/16שמעון2371152650733
28,880.34-543,643.56לידים 31/05/1631/05/160743915/16רואיםחס2397053203737
37,000.00-580,643.56בריף - חוף התכלת מסלולים 31/05/1631/05/160300899פרסום צדר יריבחס2522755742762
1,500.00-582,143.56דמי שימוש חודשיים במערכת 28/06/1628/06/16064349ב מ ב יחס2405053398744
37,929.91-620,073.47לידים 7/16 - ראשל"צ, שדה דב 30/06/1630/06/16074422רואיםחס2413953638744
50,000.00-670,073.47גוגל ופייסבוק - אילת ושדה דב30/06/1630/06/160300919פרסום צדר יריבחס2522155724762
56,000.00-726,073.47אילת, שדה דב, מסלולים30/06/1630/06/160300918פרסום צדר יריבחס2522555736762
3,640.00-729,713.47לידים 18/07/1618/07/16011723/2016אקדמיקחס2403853375744
5,390.00-735,103.47לידים 18/07/1618/07/16011734/2016אקדמיקחס2403953378744
5,810.00-740,913.47לידים 18/07/1618/07/16011745/2016אקדמיקחס2404053381744
1,970.08-742,883.55דמי שימוש חודשיים במערכת 26/07/1626/07/16065245ב מ ב יחס2405753417744
8,124.79-751,008.34סרטי תדמית פרוייקטים26/07/1626/07/160600111ימיתחס2406253432744
15,000.00-766,008.34פרסום בעיתון ישראל פוסט מדיה26/07/1626/07/16011604ישראל פוסטחס2414653661744
14,965.81-780,974.15הפקה, ניהול קמפיין בגוגל וגיוס 28/07/1628/07/160166000042טוויסטדחס2547756336766
7,500.00-788,474.15פרסום בגוגל 31/07/1631/07/16007/16שמעון2474154782753
57,400.00-845,874.15לידים אילת ראשל"צ ושדה דב31/07/1631/07/16074495רואיםחס2503555321759
22,000.00-867,874.15קמפיין איסוף לידים31/07/1631/07/160300935פרסום צדר יריבחס2522455733762
101.88-867,976.03פייסבוק11/08/1611/08/1600שמעון2474454788753
200.09-868,176.12פייסבוק13/08/1613/08/1600שמעון2474354786753
7,500.00-875,676.12הפקת והפצת מגזין חדשות נדל"ן 17/08/1617/08/16010743עלונים הפצהחס2499155214757
16,000.00-891,676.12פרסום בעיתון אילת + מסלולים28/08/1628/08/16011659ישראל פוסטחס2468554632753

5/12/2016 12:25 רילטי אקזקיוטיב שמעון אייזנברג בע"מ
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פרסום 700הוצאות פרסום
1,969.23-893,645.35דמי שימוש בכוכבית+מערכת 29/08/1629/08/16066471ב מ ב יחס2457754368749
16,000.00-909,645.35פרסום בעתון 4 עמודים + סטריפ31/08/1631/08/16011673ישראל פוסטחס2468854641753
13,124.79-922,770.14פרסום בישראל היום31/08/1631/08/16040676א.גולץ יעדחס2470054664753
573.95-923,344.09פרסום בגוגל 31/08/1631/08/16008/16שמעון2474054780753
962.91-924,307.00פייסבוק31/08/1631/08/1600שמעון2474254784753
59,159.83-983,466.83לידים אילת מסלולים ותכלת31/08/1631/08/16074552רואיםחס2503455318759
42,550.43-1,026,017.26קמפיין אוגוסט שדה דב ותכלת31/08/1631/08/160300967פרסום צדר יריבחס2522355730762
1,889.74-1,024,127.52-חשבונית זיכוי - תיקון יולי - 01/09/1601/09/16060714רואיםחס2503355315759
617.95-1,024,745.47פרסום פותחים שבוע04/09/1604/09/1601828פרסום יחד בע"מחס2473554768753
854.70-1,025,600.17קמפיין שילוט25/09/1625/09/160104קובי גילה חס2500755266759
7,692.31-1,033,292.48קמפיין שילוט חוצות25/09/1625/09/160109קובי גילה חס2527655856764
1,969.23-1,035,261.71דמי שימוש מערכת שיווקית28/09/1628/09/16067535ב מ ב יחס2504755358759
4,537.61-1,039,799.32הפצת מתלים על דלתות29/09/1629/09/17025333עלוניםחס2506455402759
37,000.00-1,076,799.32פייסבוק - שדה דב ואילת29/09/1629/09/160300989פרסום צדר יריבחס2522255727762
43,550.43-1,120,349.75לידים 30/09/1630/09/160746059/16רואיםחס2530155934764
995.73-1,121,345.48פלוט30/09/1630/09/160111039ספיגרףחס2530255938764
34.34-1,121,379.82פייסבוק30/09/1630/09/1600שמעון2533055999764
9,352.99-1,130,732.81קמפיין פרסום25/10/1625/10/160108קובי גילה חס2534356030764
1,969.23-1,132,702.04מערכת שיווקית27/10/1627/10/16068360ב מ ב יחס2528255874764
1,001.18-1,133,703.22פייסבוק28/10/1628/10/1602314924שמעון2532955996764
731.71-1,134,434.93פייסבוק31/10/1631/10/1602320340שמעון2532855995764

-1,134,434.93 חובה   1,134,434.93

זכות    0.00
הפרש  1,134,434.93-

סה"כ מפתח 
חשבון

הוצאות פרסוםפרסום

חובה   1,134,434.93
זכות    0.00

הפרש  1,134,434.93-

סה"כ לדו"ח

89מספר תנועות בדו"ח

5/12/2016 12:25 רילטי אקזקיוטיב שמעון אייזנברג בע"מ
יתרה (שקל)חובה / זכות (שקל)תמחירפרטיםאסמ'2אסמ'ת.ערךת.אסמכח-ן נגדיס"תמנהתנועהכותרת
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 מנהלת שיווק - נטלי

 ראליטי  אקזקוטיב

 שלום רב,נטלי 

 CTVקמפיין על גבי מסכי הנדון : 

והיא חלוצה בתחום  1999ומפל תקשורת הוקמה בשנת  מקבוצת פישמן CTVחברת  •
 הפרסום הדיגיטלי בדרכים.

החברה הגדולה בישראל והיחידה בפריסה ארצית. המסכים , מסכים CTV 27-ל •
 מיליון אנשים מידי יום. 2-ונחשפים ללמעלה מ  ממוקמים בצמתים המרכזיים בישראל

זוהי המדיה היחידה רייטינג , כת חדשה וחכמה למדידת מער CTV -דוחות רייטינג : ל •
 .מדויקיםהמספקת לקוחותיה דוחות חשיפה    OUTDOOR-בתחום שילוט  ה

 עושה שימוש בחיישנים אשר קולטים אותות מהטלפונים  ת המדידהטכנולוגי •

ממחקרים שערכנו עולה כי הנהגים ברמזור מרותקים לסרטונים המוקרנים אצלנו על המסך,  •

 המוצרים שלך מעוררים הזדהות גבוהה והנעה לפעולה 

, עלות קמפיין cost per thousand   CPT))   גם במונחי אפקטיביות מושלמת:  -חשיפה אדירה •

 .  אטרקטיבית יותר מכל מדיה אחרת CTVבמסכי החוצות של 

חיזוק  -אפקטיבית לקמפיין טלוויזיה ודיגיטלומדיה משלימה אנו רואים את עצמנו כ •
 /מכל כיוון , הנעה לפעולה והשלמת החשיפה לקהל שנחשף לקמפייןמכירתיהמסר 

 )מצ"ב דוגמאות( בין לקוחותינו חברות נדל"ן, פרויקטי בנייה ומתווכים מובילים. •
 

 אקזוקטיב נדל"ןהצעת פרסום ל ריאלטי 

 12,000, שניות 10עד  8 הופעות ביממה, סרטון 540ימי קמפיין,  15מסכים בפריסה ארצית לפי בחירה,  4 •
  .הופעות לקמפיין

 בתוספת מע"מ. ₪  11,550סה"כ לקמפיין 

 הפקת סרטון ללא עלות נוספת •

 מסך נוסף במתנה –בר בלבד וטבונוס לחודש אוק •

 בברכה,

 חיים קארו

 מכירות לקוחות אסטרטגייםמנהל 

052-5795679 
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 6201פריסת מסכים 

 מרכז

 רוקח, כניסה לנמל ת"א -תל אביב .1

 דרך נמיר פינת חיים לבנון -מוזיאון א"י-תל אביב .2

 ארלוזורוב דרך נמיר רכבת מרכז –תל אביב  .3

 רוקח מרכז הירידים –תל אביב  .4

 מחלף הסירה  –הרצליה  .5

 צומת הבורסה –רמת גן  .6

 אבא הילל פינת בן גוריון –רמת גן  .7

 מחלף אלוף שדה-רמת גן .8

 רח' ששת הימים פינת מבצע קדש קניון איילון-רמת גן .9

 אם המושבות פינת מבצע קדש  – רמת גן .10

 צומת הבקו"ם –קרית אונו  .11

 ביה"ח בלינסון ז'בוטינסקי פינת קפלן -תקווהפתח  .12

 צומת סגולה –פתח תקווה  .13

 טשרניחובסקי פינת בן יהודה – כפר סבא .14

 מ"ר הסינמה סיטי 60–ראשון לציון  .15

 סוקולוב פינת הנשיאים מרכז העיר  –חולון  .16

 פארק המדע  –רחובות  .17

 -אשדוד .18
 
 צפון

 חוצות המפרץ )מסך מצודד(  –חיפה  .19

 )קניון הקיריון( 192דרך עכו  –קריית ביאליק קריון  .20

 חלוצי התעשייה  – מפרץ חיפה .21

 בין קריית ביאליק לקריית חיים ( ,קריית ביאליק )הצומת  1העמקים  רחוב - צומת הצריף .22
 
 דרום

 צומת קניון הנגב – באר שבע .23

  ONEצומת  –באר שבע  .24

 כניסה לעיר מכיוון ת"א –באר שבע .25

 בכיכר המרכזית של אילת לנוסעים לכל הכיוונים-כיכר מול הים-אילת .26

 טיילת )ליד הגשר( – אילת .27
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 23נספח 

העתק הערכת השמאי האושנר 

 29.09.2015מיום 

 214 עמוד מס'
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 24נספח 

 העתק הסכם לדוגמא 

 219 עמוד מס'
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 25נספח 

העתק הבקשה למתן סעדים 

 ניים זמ

 239 עמוד מס'
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 26נספח 

העתק כתב התביעה מיום 

21.7.2016 

 268עמוד מס' 
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 27נספח 

העתק החלטת בית המשפט 

  22.07.2016מיום 

 382 עמוד מס'
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 28נספח 

העתק הודעת הצדדים מחודש 

 2016אוקטובר 

 384 עמוד מס'
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 29נספח 

העתק מהבקשות המוסכמות 

 385 עמוד מס'
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  30פח נס

מיום העתק הסכם המשכון 

16.8.2016  

 406עמוד מס' 



406



407



408



3/7/2019 אסמכתא - פתיחת בקשה

https://secure.court.gov.il/NGCS.Web.Secured/OpenSubmission/MotionConfirmationView.aspx 1/1

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"קפר"ק 44644-10-1844644-10-18 גיסין (מפרק זמני) נ' סוהו אילתגיסין (מפרק זמני) נ' סוהו אילת
יום חמישי יום חמישי 0707 מרץ  מרץ 20192019 ''השקעות בע"מ ואחהשקעות בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 2323

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשהאישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 08/03/201908/03/2019 בשעה (بالساعة) 07:0007:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): הגשת כתב טענותהגשת כתב טענות בקשה של מבקש
1 הגשת כתב טענות

בתיק (بقضیة) פר"קפר"ק 44644-10-1844644-10-18 גיסין (מפרק זמני) נ' סוהו אילת השקעות בע"מ ואח'גיסין (מפרק זמני) נ' סוהו אילת השקעות בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 2323 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

ُكل مراجعة للمحكمة الُمتعلقة في الطلب علیك أن تذُكر رقم الطلب.

  


