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הורות למנהל המיוחד אשר וללהנכבד המשפט  תבמסגרתה יתבקש בי ,לבית המשפט הנכבד בבקשה למתן הוראות

 9במגרשים מסוימים  75.64% -, דהיינו כבאילת 1ב הספן ובנכס ברחברת הנכס של ח בעלותלממש את זכויות ה

  להלן. 46( בהתאם למפורט בסעיף " המקרקעין" -ו "הנכס: "בהתאמה )להלן 1חלקה  40051בגוש לא מוסדר  10-ו

 הבקשהואלו נימוקי 

 פתח דבר .א

 בקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים עם רוכשי הזכויות ביחידות ,הגיש המנהל המיוחד 7.7.2019ביום  .1

בעקבות עשרות פניות שנעשו אל המנהל המיוחד  ,גובש על ידי המנהל המיוחדהסדר הנושים . (40)בקשה מס' 

כידוע היטב לכל המעורבים בתיק זה, הם הניזוקים על ידי רוכשי זכויות שונים ורבים, אשר משרדו  וצוות

 העיקריים מהאירועים הקשורים בקריסתן של החברות.

אשר בין  ,סדרההוצוות משרדו בגיבוש י המנהל המיוחד על יד הושקעש והזמן הניכר הרבים על אף המאמצים .2

וכשים להגיש את ר 60-בחרו למעלה מ ביקש להגן על האינטרסים של רוכשי הזכויות ביחידות, ,היתר

 אל המנהל המיוחדשהועברו  הפוכיםה זאת חרף המסריםואש, -באמצעות עוה"ד רייכרט ולהסדר התנגדותם 

  לאורך כל תקופת גיבוש ההסדר.

אשר יהם בעמדותולאורך כל הליך זה, נתקל המנהל המיוחד בחוסר הקוהרנטיות של רוכשי הזכויות ביחידות  .3

יות והתנהלות זו נעוצה במחלוקות הבלתי נגמרות שקימות בין רוכשי הזכדומה כי חדשות לבקרים.  ותמשתנ

שלו, תוך  האישיאינטרס הכל אחד ו –ביחידות לבין עצמם, ביחס לדרך שבה הם רוצים לקדם את ענייניהם 

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

 לושי עבודי בפני כב' השו' א. 
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למצבם של רוכשי  כל פתרון עניינימחלוקות אלו מסכלות פעם אחר פעם  הפניית גב לאינטרס הכללי והמשותף.

 הזכויות ביחידות, ואף יש בהן בכדי לפגוע בערך הנכס ובנושי החברות.

. ימוש נכסי החברהמלפעול ל –יש צורך לקדם את הליכי פירוק החברות ומשכך , נוכחיבמצב הדברים הדומה כי  .4

 טובת נושי החברה.ל יעילה ביותרהאלטרנטיבה הזו למעשה 

 מימוש נכסיה וחלוקת התמורות לנושיה -פירוק החברה  .ב

נושי החברה, , מימושם וחלוקת תמורתם בין שבפירוק כינוס נכסי החברה הואהליך הפירוק  שלתכליתו , כידוע .5

לממש את על המפרק לכנס את נכסי החברה, לבדוק את תביעות החוב,  בהתאם לסדר הקדימות הקבוע בדין.

 1ולחלק דיבידנד לנושים. הנכסים

יניות לפיהן לרוכשי הזכויות ביחידות קיימות זכויות קני ,על רקע טענות חלק מרוכשי הזכויות ביחידות .6

 אם אושלחברת הנכס מלוא הזכויות בנכס, יקבע יאם  אין נפקא מינהת כי ביחידות הנכס, נבקש לציין כבר כע

בבקשה המפורטות בנסיבות  כךשכן כך או  ,נכסיחידות כלשהן של היות ביחידות זכויות בוכי לרוכשי הזכ ייקבע

  לנושיה.תמורתן הפירוק, ולחלק את במסגרת הליך לממש את נכסיה  על חברת הנכס ,זו

פירוק הליך לשל  דרךב בין, וחדעל ידי המנהל המיומלוא הזכויות בנכס  בדרך של מכירתבין לעשות  ניתןזאת 

 עלאלא  פירוק השיתוף במקרקעין לא יכול להתבצע 2. כמפורט להלן, בנסיבות הנכס הספציפי,שיתוף בנכס

  .וחלוקת התמורות בגינוהמנהל המיוחד  באמצעות ת הנכסדרך של מכיר

 רוכשי הזכויות ביחידות חברת הנכס והתייחסות לזכויות  .ג

המנהל המיוחד סבור כי למרבה הצער, קיימות מגבלות ומכשלות משפטיות ופרקטיות רבות בפני טענת רוכשי  .7

 יש להם זכויות קנייניות כלשהן בנכס. –הזכויות ביחידות, לכך שבמצב הדברים הנוכחי 

 ?אמורים דברים במה

בשלב זה לא ניתן לרשום את הזכויות בנכס על שם רוכשי הזכויות כי  ,המנהל המיוחד עולהמבדיקות שערך  .8

לביצוע עסקה  ולכל היותר לרוכשי הזכויות התחייבות חוזית, ביחידות, שכן עסקינן במקרקעין בלתי מוסדרים

, החלה על הנכס "(250תב"ע )להלן: " 250/03/2תב"ע הוראות , זאת בין היתר לאור אשר לא ניתנת למימוש

 13והוראות סעיף , הנחיות רשות מקרקעי ישראל בדבר העברת זכויות במקרקעין, הוראות הסכם החכירה

 ."(חוק המקרקעין)להלן: " 1969-תשכ"טלחוק המקרקעין, ה

)בכפוף להריסה והתאמה של  יחידות בלבד 119מתירה  250בעוד תב"ע  ,יחידות דיור 152בנכס בנויות כידוע,  .9

לרשום יחידות ספציפיות על שם  לא ניתן, משכך .אינה מתירה רישום בית משותףוהיא  ות הקיימות(היחיד

את היכולת להסדיר את הזכות איסור רישום הבית המשותף מונע  .א :שהרי ,בנכס ביחידות רוכשי הזכויות

תשפיע על רוכש כל הקנייה שכזו  ,גם אם היה ניתן להסדיר זכויות אלו .ב ;הקניינית בחלק מסוים במקרקעין

יעשות בהסכמה משותפת מור חייב להרישום כא ולכן ,יחידות בלבד( 119מתירה  250)שהרי תב"ע  זכויות אחר

  .זכויות במקרקעיןשל כלל בעלי ה

"הסכם שיתוף במקרקעין",  נכרתאפילו לא לבין עצמם ולבין החברה, ביחידות רוכשי הזכויות לא זו אף זו, בין  .10

לצורך פתרון חלוקת הזכויות כאמור.  שעשוי היה אולי לסייע להםדבר  ,ואף לא נקבעו חלקיהם היחסיים בנכס

וכשי הזכויות פגמים מהותיים בעסקאות המכר אשר בוצעו עם רגם  שלכאורה קיימים , הריואם לא די בזאת

 
אלומיניום  2172/10(; ע"א 10.02.2011)פורסם בנבו,  CIBEL FINANCIERE S.Aבנק הפועלים בע"מ נ'  7602/09ראי למשל: ע"א  1

 (.27.12.2011)פורסם בנבו,  זוהר יבוא ושיווק )בפירוק( נ' עו"ד מוטי גלוסקא, מפרק החברה
לא ניתן לקבוע איזה מהיחידות שהחברה התיימרה למכור לרוכשים ובין השאר בהתחשב בכך שלא ניתן לרשום בית משותף בנכס ואף  2

 היא יחידה שבנויה לפי ההיתר ואיזו אינה לפי ההיתר.
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מקרקעין ישראל בנוגע לעסקאות במושע,  רשותהנחיות פגמים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם  .ביחידות

 :הוראות הסכם החכירה הנוגע למקרקעין, והכל כפי שיפורט להלןעם ולחוק המקרקעין  13הוראות סעיף 

 הנחיות רשות מקרקעי ישראל את הסכמי המכר אינם תואמים  .1.ג

 Bנוהל ) העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבורהנחיות רשות מקרקעי ישראל בעניין  .11

 :קובעות כדלקמן 3(90.03

]...[  "אם הממכר שנקבע בהסכם המכר בין הצדדים מתייחס לחלק מוגדר מהמקרקעין

לבצע העברת זכויות בכפוף להמצאת נספח להסכם המכר החתום ע"י )אזי ניתן 

בזכות ) "מושע" הצדדים ומגדיר את הממכר כחלק יחסי חלק מתמטי)ובלתי מסוים(

 "(החוזית

 בהסכםלא ניתן להשלים עסקה בחלק מסוים במקרקעין )קרי ברישום( שעה שלא נקבעו רשות על פי הנחיות ה .12

 . במקרקעין מסוימותהזכויות היחסית והבלתי  המכר

לביצוע עסקה שלא תעשה בהתאם  לא תיתן הסכמתהנקבע בהנחיות אלו, כי רשות מקרקעי ישראל  כמו כן .13

)כמפורט בפרק  5.6.2000מיום  הנוגע למקרקעיןהוראות דומות ניתן למצוא אף בחוזה החכירה , להנחיותיה אלו

 להלן(. 3ג.

)חלק מתמטי( העסקאות בוצעו ביחס לחלק מסוים במקרקעין מבלי שנקבעו הזכויות היחסיות  ,ונבעניינ .14

וזאת למרות שהמקרקעין אינם מתאימים לרישום בית משותף ועל אף שתשריט המקרקעין אינו במקרקעין, 

ת לפיכך נראה כי לא יהיה ניתן להשלים את העסקאו המתייחסת למקרקעין, 250 תואם את הוראות תב"ע

 .לביצוע עסקה שאינה ניתנת להשלמה חוזית של חברת הנכס תמדובר בהתחייבו ,, ולכל היותרבאופן האמור

 לחוק המקרקעין 13הסכמי המכר אינם תואמים את הוראות סעיף  .2.ג

 :קובעת כדלקמן לחוק המקרקעין 13סעיף ההוראה הקבועה ב  .15

ואין תוקף  ,12-ו 11. עסקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המנוי בסעיפים 13"

 , והכל כשאין בחוק הוראה אחרת."לעסקה בחלק מסויים במקרקעין

מתוך יחידת אין תוקף לעסקה אשר נעשית ביחס לחלק מסוים כי על פי הוראות סעיף זה,  ,ואפאננו הרואות יע .16

 .מקרקעין

, הוא שעסקאות בחלק מסוים של ואשר יפה גם בענייננו לחוק המקרקעין 13הרציונל העומד מאחורי סעיף  .17

מקרקעין מפצלות את הבעלות של חלקת המקרקעין לרוחבה באופן אשר עשוי להביא לניצול בלתי יעיל של 

 291(; יהושע ויסמן דיני קניין חלק כללי 1997) 99 – 98המקרקעין )וראי למשל: מיגל דויטש קניין כרך א 

(1993.)) 

 הןבולבצע  ,לצמיתות הנכסאת יחידות  םבעלותלרוכשי הזכויות ביחידות מבקשים לקבל ו במקרה שלפנינ .18

לחוק  13את הוראות סעיף  אינו תואםואשר  ,באופן אשר סותר את הרציונל הנ"ל שימוש כראות עיניהם

  .המקרקעין

 תאו מעין קנייניו תקנייניוהסכמי המכר הקנו להם זכויות רוכשי הזכויות ביחידות כי טוענים  ,בין היתר .19

אותן לנהוג בכבר היום אנו עדים לניסיונות של חלק מרוכשי הזכויות ביחידות , והספציפיות ביחידות הנכס

 פעולות חד צדדיות באופן פרטני ללא התחשבות בשאר רוכשי הזכויות ביחידות בהןלבצע , וןהכבעלייחידות 

 , ולניצול בלתי יעיל של הנכס., באופן שעשוי לפגוע ביתר בעלי הזכויות בנכסוללא הסכמת הנוגעים בדבר

 
 http://land.gov.il/doclib2/90.03b/90.03b.pdf: קישורניתן למצוא במקרקעי ישראל ת קובץ ההנחיות של רשות א 3
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 13הקובעות כי הוראות סעיף  ,לחוק המקרקעין 78לא ניתן להיעזר בהוראות סעיף אף  בנסיבות אלו, דומה כי .20

וזאת על אף שחברת הנכס מחזיקה בזכויות חכירה בנכס, שהרי כפי  במקרקעין, לחוק לא יחולו על שכירות

 ביחידות הבעלות את להם להקנות המטרתם של הסכמי המכר היית ,עצמםרוכשי הזכויות בענים ושט

אשר ביקש לאפשר השכרת מקרקעין לתקופה שאינה לחוק המקרקעין  78בסעיף  , ועל כן שימושלצמיתות

   4 .לניצול בלתי יעיל של המקרקעין ויביא ממושכת, יהיה מלאכותי

  רשות מקרקעי ישראלללא  אישור הסכמי המכר נכרתו  .3.ג

מבלי לגרוע מן האמור, המנהל המיוחד בחן גם את הוראות הסכם החכירה הנוגע למקרקעין, ומצא כי על פי  .21

הסכמה אינו רשאי להעביר את זכויותיו במקרקעין ללא קבלת  ,בכל דרגה שהיאהסכם החכירה, חוכר נכס 

 .  מראש ובכתב של רשות מקרקעי ישראל

, קיימת מגבלה המיוחד גם לא נתבקשה(, ועל כן גם מסיבה זו הסכמה כזו לא ניתנה )ולמיטב ידיעת המנהל .22

 טוענים להן. ביחידות שיורדת לשורשן של הזכויות הקנייניות אשר רוכשי הזכויות 

 :  להסכם החכירה 14בסעיף קבע וכך נ .23

 העברת זכויות 14"

 העברת זכויות טעונה הסכמה. (א)

בהסכמתו של המחכיר מראש החוכר אינו רשאי להעביר זכויות שבחוזה זה אלא 
 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)

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

]...[ 

 או הזכויות שבחוזה זה/ מישכון ו/או שיעבוד המוחכר ו( 5)

המחכיר לא ייתן הסכמתו למישכון או לשיעבוד האמורים לעיל, אלא אם החוכר ובעל 
מוש המשכון או השיעבוד יתחייבו כלפיו, לפני מתן ההסכמה, כי בכל מקרה של מי

המשכון או המשכנתה או השיעבוד או כתוצאה של פסק דין או מסמך אחר הניתן 
לביצוע בפסק דין או כתוצאה ממכירה כל ידי לשכת ההוצאה לפועל או על ידי רשות 

ישולמו למחכיר דמי הסמכה המגיעים על פי חוזה זה, אלם הסכמתו  –אחרת על פי דין 
 ל לא תותנה בתשלום כספי.של המחכיר לעצם המשכון או השיעבוד הנ"

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.

 –( כל פעולה אחרת, שלא נזכרת לעיל, ושמכוחה מועברות למעשה זכויות שבחוזה זה 6)
 "שלמות או בחלק ובצורה כלשהיא.בתמורה או ללא תמורה, ב

חוכר המשנה או על כל מי שקיבל את החזקה להסכם החכירה קובע, כי ההוראות הנ"ל יחולו על  3)ב(14סעיף  .24

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

 

 (:3)ב()14וזו לשון סעיף 

 
דין ובספרות המקצועית -שם נקבע כי "בשורה של פסקי (1996) 517( 1, נ)שמחה לוסטיג נ' נעמי מייזלס 2821/95רע"א  ראי לדוגמא 4

 רות" שונה במהותה משכירות רגילה".הובעה הדעה הברורה, כי ה"חכירה לדו
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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,  –

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

שלא והעסקאות אף לא דווחו לרמ"י, ומכאן שהסכמי המכר נכרתו  ,רמ"י תבענייננו, לא נתבקשה הסכמ .25

 .להוראות הסכם החכירהבהתאם 

 ואינה מתירה את כמות היחידות המפורטות בהסכמי המכר רישום בית משותףאוסרת   250תב"ע  .4.ג

דיור מבקשת להסדיר באופן קבוע את השימוש במקרקעין למטרת , החלה על המקרקעין 250תב"ע הוראות  .26

   5.מיוחד ומסחר

לא ניתן יהיה לחלק את  -קרי. לרשום במקרקעין בית משותף ניתןלא קובעת במפורש כי  250תב"ע  ,לצורך כך .27

  ות. המקרקעין לתתי חלקות באופן אשר יסדיר את זכיותיהם הנטענות של כל אחד ואחד מרוכשי הזכויות ביחיד

בעלות שאינה  ,נעוץ בעובדה שלעמדת הוועדה המקומית אילת ,אחד הטעמים לאיסור רישום הבית המשותף .28

אחידה בנכס תמנע את היכולת לפקח על הנעשה בנכס, ותאפשר מכירה של תתי חלקות של הנכס בשוק החופשי 

 בריה שלהלן:לכל דורש, באופן שלא יאפשר בקרה על השימוש הנעשה בהן מצד משתמשי הקצה כד

להביא לידי בעלות אחידה במבנים, ובכך לאפשר פיקוח יעיל על השימוש בפועל.  ]...["

בהעדר הוראה זו רישום המבנים כבית משותף יאפשר למעשה מכירה של תתי חלקות 

בשוק החופשי, לכל דורש, באופן שלא יאפשר כל בקרה על השימוש שיעשה ביחידות 

 6 ."אלו על ידי משתמשי קצה

להקניית בעלות בחלק מסוים  לחוק המקרקעין 13החל באיסור הקבוע בסעיף  הרציונלבנסיבות אלו,  .29

אינה  ,רוכשי הזכויות ביחידותדות הנכס על ידי ייחשאינה אחידה בה פרטנית מתעצם, שהרי החזק במקרקעין

  .250ח תב"ע מכ הגלום בנכס הפוטנציאל את מימושהלכה למעשה ותמנע , 250תב"ע  הוראותתואמת את 

 250"ע שתב אלא ,כמפורט לעיל, הסכמי הרכישה התייחסו ליחידות דיור ספציפיות ממוספרותוזו אף זו  לא .30

יחידות דיור  152 -המכר מתייחסים ל והסכמי התשריטום, ייחידות דיור בגדלים ספציפי 119מתירה אך ורק 

לא ניתן לקבוע אילו  אלה בנסיבותאשר אינם תואמים את התב"ע.  בגדליםהמצויות בנכס )בניגוד לדין( 

)ולא כך בית משותף   250 "ע תבכי גם אם ניתן היה לרשום על פי  ומובןמהיחידות חשופות לסכנת הריסה, 

 .ום  בהתאם להסכמי המכרלא ניתן היה להסדיר את הרישהרי ש( הדבר

 מימוש נכסי החברה לצורך פירוקה .ד

 נתקלו בסירוב וניסיונותיולאחר שהמנהל המיוחד ביצע את מלוא המאמצים לצורך גיבוש הסדר נושים בחברות  .31

הביאה לייצוב מצבו של הנכס של המנהל המיוחד שהפעילות המאומצת , ולאחר מצד רוכשי הזכויות ביחידות

ביחס לנכס אשר  טווחואף נחתם הסכם שכירות ארוך  ,באופן שאין בו כדי להוות הפעלה גרעוניתבין היתר 

 . ם קבועים ביחס לנכסיצפוי להבטיח תקבולים עתידי

, והעברת נכסי החברותהדרך היחידה בה ניתן להתקדם לצורך פירוק החברות הינה באמצעות מימוש דומה כי 

 .לידי הנושים תמורות המימוש

, ורוכשי הזכויות הינם בעלי חברת הנכסמלוא הזכויות בנכס הינן בידי אין נפקא מינה אם יקבע כי  ,לעניין זה .32

כך או  רוכשי הזכויות ביחידות.ל שייכותבנכס  הקניין כי חלק מזכויותשיקבע או  זכויות חוזיות בלבד כלפיה,

במכירה  במלואו הנכס מימושיתבקש בית המשפט הנכבד להורות על  ,פורטו להלןנימוקים שיה ולאורכך, 

 
 אך אינו מאשר מגורים קבע או למטרות נופש. נילוויםמיוחד כולל בית היתר מגורי עובדים למלונאות, מעונות סטודנטים ושירותים  דיור 5
 .1.11.2016מיום  250התייחסות הוועדה המקומית אילת לתב"ע  39.2סעיף  6
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של  ךובין בדרך של פירוק השיתוף בנכס על דרדרך של מכירת הזכויות על ידי החברה , בין בלמרבה במחיר

 מכירה.  

"מ )להלן: בע השקעות עד-לי.גשכי המכירה אינה כוללת את זכויותיה של חברת  יובהר, הטובהסדר  למען .33

  .נכסה בחלקות בהן מצוי "(עד-.גילש"

 נראה  ,על דרך של מכירה פירוק שיתוף יבוצע, ובמקרה בו במחלוקת מצויותבנכס אינן  עד-לי.גש זכויות .34

המכירה  הסכםהוסדר במסגרת ו, (24.36%) ניתן לחלוקהנכס ב החלקוצירופה של ש.גלעד אינו נדרש, הואיל ש

 .30.12.2015מיום בינה לבין חברת הנכס 

כי מימוש הזכויות בנכס יש להורות -שחברת הנכס אינה בעלת מלוא הזכויות בנכס ככל שיקבע  .ה

למרבה במחיר ד חנהל המיועל ידי המ הזכויותת מלוא , במכירשיתוףעל דרך של פירוק יתבצע 

 וחלוקת התמורות 

  במסגרת כי מימוש הזכויות במכירה למרבה במחיר, יתבצע יתבקש בית המשפט הנכבד להורות במקרה שכזה, .35

לחוק  10התאם להוראות סעיף ין בבזאת , על ידי המנהל המיוחד תובדרך של מכיר בנכס שיתוףפירוק 

    .לפי העניין לחוק המקרקעין 40סעיף להוראות  בין בהתאםו המיטלטלין

בהסכם שיתוף  כל שותף זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף; היתה"קובע, כי:  ןהמיטלטלי)א( לחוק  10סעיף  .36

תניה השוללת או מגבילה זכות זו, רשאי בית המשפט לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו 

  ."הדבר צודק בנסיבות הענין

)כפי  פירוק השיתוף יהיה על פי הסכם בין השותפים, ובאין הסכם" כי: נקבע ןהמיטלטלי)ב( לחוק  10סעיף  .37

בית המשפט, ורשאי בית המשפט לצוות על חלוקת המיטלטלין בעין, או על  על פי צו –"מ( הח .שבעניינינו

  ."ןיותר בנסיבות העני מכירתם וחלוקת הפדיון, או על דרך אחרת של פירוק השיתוף הנראית לו יעילה וצודקת

פי צו בית המשפט תהיה בדרך שנמכרים -"מכירת המיטלטלין על: ןהמיטלטלי)ג( לחוק  10בהתאם לסעיף  .38

זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת מיטלטלין מעוקלים בהוצאה לפועל, 

 . "יותר בנסיבות הענין

ובשינויים  לענייןהוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים " :)א( לחוק המטלטילין 13מוסיף גם סעיף  ךעל כ .39

   ."גם על זכויותהמחוייבים, 

, (מכח תב"ע תקפה) תכנוניותזכויות  ואףובכלל זה זכויות אובליגטוריות  ,פירוק שיתוף בזכויות ,הינה כי כן .40

 . ןהמיטלטליע בחוק ותאם למנגנון הקבהיעשה ב ,לקבלת זכות במקרקעין

אינה  250, לא ניתן לרשום בית משותף בנכס ותב"ע בעין וקהלחלמדובר בנכס שלא ניתן ומכיוון בענייננו  .41

שיתוף בזכויות בנכס ההדרך היחידה לפירוק מאפשרת חלוקה של היחידות באופן אשר תואר בהסכמי המכר, 

 . הפדיוןהיא באמצעות מכירת הזכיות וחלוקת 

בנכס, זכויות חוזיות או כל זכות אחרת,  זכויות קנייניותהזכויות ביחידות לרוכשי יקבע כי  אין זה משנה אם .42

 . זההתהא הרי שהתוצאה כך או כך 

להורות על הנכבד  יתבקש בית המשפט יאזבנכס,  קנייניותבמידה ויקבע כי לרוכשי הזכויות ביחידות זכויות  .43

ומכוח זכותה של  7,לחוק המקרקעין 40לסעיף ין בהתאם עפירוק שיתוף במקרקמכירתו של הנכס על דרך של 

 
)א( במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם,  40" 7

יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון; )ב( המכירה תהיה בדרך שנמכרים מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל, 
 ".דרך אחרת שנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניןזולת אם הורה בית המשפט על 
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ל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק כ" :לחוק המקרקעין הקובע כי 37החברה על פי סעיף 

 ".השיתוף

 : הפדיוןמכירת הנכס וחלוקת גם במקרה זה הדרך היחידה לפירוק השיתוף היא באמצעות  .44

הואיל ומדובר במקרקעין בלתי מוסדרים  – ניתנים לחלוקה בעיןהמקרקעין בלתי מוסדרים ואינם  .44.1

ע "תבה מדובר במקרקעין מוסדרים  גם אם הי ,כמו כן .לא ניתן לרשום את זכויות הבעלים במקרקעין

שם רוכשי  על מונעת את רישום הזכויות מקרקעין ב  בית משותףשל רישום אשר אינה מאפשרת  250

 .יחידות בלבד 119יחידות דיור בעוד התב"ע מאפשרת  152, ובמיוחד שהנכס כולל הזכויות ביחידות

פירוק שיתוף על דרך של  ותרמאפשאשר אינן )א( לחוק המקרקעין  42סעיף  הוראות ראי גםלעניין זה 

  ים להירשם כבית משותף.יביחס למקרקעין שאינם ראו ,רישום בית משותף

בין רוכשי הזכויות ביחידות לבין ) בעיןגם אם חלוקת המקרקעין  - הגלום בנכס להפוטנציאוי אי מיצ .44.2

לבעלי הזכויות  רהדבר היה מוביל בוודאות להפסד ניכ -( והיא לא)הייתה אפשרית  (חברת הנכס

מצדיק את ביצוע לא היה באופן ש (כשי הזכויות ביחידותוואף לר )לחברה ולנושיה במקרקעין

 לא יהיה ניתן לעשות שימוש 250חלוקה שכזו לא תאפשר לצדדים ליהנות מהוראות תב"ע  .החלוקה

את למקסם ואשר עשויות  אשר מתירה התב"ע  נוספות הבניה הזכויות וב למטרת דיור מיוחד,  בנכס

  .הפוטנציאל הגלום בנכס

ראוי להעמיד את הנכס למכירה בשלמותו מכל אחת מהסיבות המפורטות לעיל.  –לצורך מקסום התמורה  .45

הליך העמדת הנכס למכירה צפוי להימשך מספר חודשים לכל הפחות, ולאחר מכן קבלת התמורות  ממילא

 וניתן, מבוטל אל זמן לחלוף צפוי, לזכאים כאמור ממכירה התמורות תא לחלק יהיה ניתן בועד למועד  ,בגינו

 .המיוחד המנהל ולבין עצמם לבין היחידות רוכשי בין ובשאלות במחלוקות עילהכר מנת על אותו לנצל יהיה

 הסעד המבוקש .ו

 : מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהורות למנהל המיוחד כדלקמןלאור האמור  .46

הציבור להציע הצעות להורות למנהל המיוחד לפרסם מודעה בשני עיתונים יומיים, המזמינה את  .46.1

 ;"סוהו אילת" -והידוע כ 8באילת, 1לרכישת הנכס המצוי ברחוב הספן 

  יום לאחר פרסום המודעות; 60שיחול  מועדכאמור עד ל ת הנכסלקבל הצעות לרכיש .46.2

 לנהל משא ומתן עם מציעים פוטנציאליים לרכישת הנכס לצורך מקסום הצעתם; .46.3

 8.2.2018ביום השמאית שנתן  הדעתלהתקשר עם שמאי המקרקעין רון רודיטי לצורך עדכון חוות  .46.4

 .ביחס לנכס

הצעות קונקרטיות, הרי שאלה יובאו לעיונו ואישורו של בית המשפט  המנהל המיוחדמובן, כי ככל שיובאו לידי  .47

 . וכונס הנכסים הרשמי הנכבד

 .להיעתר למבוקש מן הדין ומן הצדק .48

______________ ______________ ______________ 
 גיא גיסין, עו"ד
 המנהל המיוחד

 ֹנעם בר אור, עו"ד צחי דרור, עו"ד

 גיסין ושות', עורכי דין
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בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 44644-10-18 גיסין (מנהל מיוחד) נ' סוהו אילת
יום רביעי 07 אוגוסט 2019 'השקעות בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 44

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

ُمصادقة على تسجیل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بھذا أنھ في یوم) 08/08/2019 בשעה (بالساعة) 07:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): מתן הוראות / הבהרה בקשה של מבקש 1 בקשה למתן הוראות למימוש
זכויות החברה בנכס

בתיק (بقضیة) פר"ק 44644-10-18 גיסין (מנהל מיוחד) נ' סוהו אילת השקעות בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب ھو): 44 .

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

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

  


