
 
 לעמדת עו"ד ואש תגובת המנהל המיוחד 

 

חברת הים האדום וללחברת סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק(  כמנהל מיוחדבתוקף תפקידו  עו"ד גיא גיסין

מתכבד  "(,חברת הניהול" -" וחברת הנכס", "המנהל המיוחדניהול מלונות בע"מ )בפירוק( )להלן ובהתאמה: "

 "(התשובה"-" ומשיבההבבקשה שבכותרת )להלן: " ,אבירם ואשאפרת עו"ד  תשובתל ותבזאת להגיש את תגוב

 וכן לעמדה שהוגשה מטעם רשות מקרקעי ישראל. 

כי לא היטב  הכפי שיפורט להלן, ובהמשך לאמור בבקשת המנהל המיוחד שבכותרת, ובתגובת רמ"י אשר הבהיר

", יתבקש בהתאם לתב"ע ולהוראות הוועדה המקומית לתכנון ובניהזכויות ביחידות שלא "ניתן לבצע רישום של 

 .44בבקשה מס'  בפרק ו'על ידי המנהל המיוחד כמפורט למימוש הנכס העמדת בית המשפט הנכבד להורות על 

 פתח דבר .א

והיא מבקשת המנהל המיוחד, ה לוהמהותית הע הלהידרש לשאלבמקום כי  מלמד ,המשיבה תשובתבעיון  .1

במסגרת תשובתה אשר המשיבה  בחרהוהצורך במכירתו,  נכסב מעמדם של רוכשי הזכויות הנטענותשאלת 

נסות ול (47-ו 45)בבקשות מס'  את החלטות בית המשפט השונות בבוטות " לעקוףהוכתרה במילה "עמדה

 .זה מכבר נסגרוכפות דיון בבקשותיה אשר ל

מלבד טענות הפכנו והפכנו בתשובת המשיבה, אך  .מתעלמת מהמצב העובדתי והמשפטי של הנכסהמשיבה  .2

ם כדי אשר יש בהנימוק או טענה המניחים את הדעת וכל מצאנו לא בנכס, ת לטיב זכויותיה ותאורטיות הנוגע

הזכויות כמבוקש, בין אם במסגרת פירוק שיתוף )ככל שיש לה ולרוכשי  במכירת הנכסלשלול את הצורך 

 .האחרים קניין ביחידות כטענתה( ובין אם במסגרת מימוש על ידי קופת הפירוק

ייעודו   ,וזה אכן יוארך(ובתקווה  )  עם מיצוי הליך הארכת ההיתר לשימוש חורגחשש כי  המשיבה לא מתייחסת ל .3

ה לעשות בו לא ניתן יהי  ,250לתב"ע    הנכס  ללא התאמת  . והרי במקרה כזה,ה ומלאכהישל הנכס יישאר לתעשי

  .שימוש

שלכות המעשיות של המצב העובדתי על זכויותיה ולכך שלא ניתן להשלים את המתעלמת מה המשיבהכמו כן 

 גם אם יקבע כי לא נפלו פגמים בהסכמי המכר בהם התקשרו הרוכשים.  ,העסקה שביצעה

              פר"ק 44644-10-18 בבית המשפט המחוזי               
                       בקשה מס' 44  יפו -בתל אביב

 לושי עבודי בפני כב' השו' א. 
   

 חוק החברות;  ;1999 -חוק החברות, התשנ"ט  בעניין:
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ות של שותפים זכויזכויות הנטענות, סבורה כי לכל היותר לרוכשי העיון באותן טענות מלמד כי המשיבה  .4

את פירוק בשם החברה של המנהל המיוחד לדרוש  למעמדו ויכולתומתכחשת  אף אינההיא  ;במקרקעין

ביחס לאופן   טכניות  התניותת זאת ביכול  סייגנסה לאך היא מ  ;(86  -ו  55)ראי למשל סעיפים    במקרקעין  השיתוף

בנושא, ובקשה לקבלת זכות ראשונים לרכישת הנכבד משפט בית הו של סמכותשאלת פירוק השיתוף, ביצוע 

 (.לתשובתה 107 -ו 101ראי סעיפים ) במסגרת הפירוק זכויות החברה

יש  ,וובין אם לאביחידות הנכס  זכויות כלשהן ,הנטענותבין אם יוחלט כי לרוכשי הזכויות בכל מקרה שמכאן  .5

 ועל כך יורחב בהמשך תגובה זו.  ,לקבל את בקשת המנהל המיוחד למכירת הזכויות בנכס

בעמדת המנהל הלכה למעשה  תצדדהמשיבה, מעמדת רמ"י אשר הוגשה לבקשת , אלא שגם בזאת לא די .6

הזכויות ניתן לרשום את לא  - זועל פי עמדה  .ביחס לקשיים המשפטיים הנוגעים לעסקאות המכר המיוחד,

, עמדת כמו כן.  הנטענות ביחידות על שם הרוכשים וזאת בין היתר לאור הוראות התב"ע החלות על המקרקעין

אשר  תויש לראות בזכוי עת מציין רמ"י כי מבחינתו עסקאות,הרמ"י מחזקת את הקושי הנטען ביחס לביצוע 

זכויות בעלות ולא ואשר נמכרו לצדדים,  נכס ב  "(ש.גלעדהשקעות בע"מ )להלן: "  עד  -ליש.גחברת  קיימות להיו  

חוק )להלן: " 1969-חוק המקרקעין, תשכ"טל 13לתו של סעיף ו, דבר אשר משליך על תחזכויות חכירה

 . ים במקרקעיןאוסר על ביצוע של עסקה בחלק מסו הוא הסעיף אשר ,"(המקרקעין

 ,ממש ןכי אין בהשעה שהיא יודעת היטב  ,אשמות קשות במנהל המיוחדמשיבה המטיחה הבמסגרת התשובה  .7

 הנטענות זכויותעת התקשרה בהסכם המכר הנוגע ל עצמה לא שקדה בזמן אמת על זכויותיהב משיבהבעוד הו

  .אין לה אלא להלין על עצמהועל כן  ,ביקשה לרכוש הביחידה אות

כי ולגלות    ,או בעירית אילתרמ"י  בבזמן אמת    ביותרה פשוטה  בדיקלבצע  כך למשל, למשיבה הייתה האפשרות  

היא מתעתדת לרכוש מהחברה, בין היתר ן  זכויות אותהקיימת ביחס לנכס תוכנית אשר יש בה בכדי להשפיע על  

ואתר   את כל פרטי ושלבי התוכנית. כמו כן באתר רמ"י  בנקלשם ניתן למצוא    1,ירית אילתראי לעניין זה אתר ע

 ה גם שם ניתן למצוא את כלל המידע לגבי התכנית.רשות התכנון והבני

לו הייתה מבצעת המשיבה בדיקה פשוטה זו, וודאי הייתה מגלה כי על פי התכנית כמות היחידות המפורטת 

 29.9.2015בה קטנה משמעות מאלו אשר נמכרו בפועל. וראי למשל את חוות דעתו של השמאי האושנר מיום 

וזאת בהתאם למגמת התכנון העכשווי לפי   152יחידות בלבד במקום    97-פי ל  הקובעת כי: "התבססנו כעת על צ

  2."250/03/2תב"ע 

שור התכנון כבר שנים", בעוד בהסכם המכר עליו חתמה יכי המנהל המיוחד "לא פעל במ ,עוד מלינה המשיבה .8

עד, -.גילשלרוכש כי חברת  ידועא' כי: " 4עם החברה )ואותו היא דורשת לקיים ככתבו וכלשונו( קובע בסעיף 

שנים נוספות ]...[ למען  5 –ממנה רכשה החברה את הנכס, התחייבה להאריך את ההיתר לשימוש חורג ב 

שידוע לו והוא מסכים לכך כי הוא קונה את היחידה במצבה היום  רמובהר לרוכש והוא מצהי קהסר כל ספ

ASIS    הוא   הנוספת  החורג  השימוש  לתקופת  חורג  שימושל ההיתר  את  להאריךעד  -.גילשוככל ולא יעלה בידי  

המשיבה עצמה פטרה את החברה  -אם כך ". לחברה כך בגין תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה בכל יבוא לא

 מאחריות כלפיה ב"משור התכנוני" ולמשיבה אין אלא להלין על עצמה.

והמסיתה לרוח המתלהמת כי אין מקום  )שוב(, ראוי להבהיר המשיבהדרש המנהל המיוחד לטענות יבטרם י .9

ויש להצר על הדברים   )וגם לא כנגד בית המשפט הנכבד(  תשובתהלה מכנגד המנהל המיוחד כפי שעושל המשיבה  

 . שנאמרו והאופן בו הם נאמרו

 
1 http://eilat.complot.co.il/newengine/Pages/taba2.aspx#taba/3204 ;https://katzr.net/c852e4 
שרות על ידי משרד פירון לצורך רכישת הנכס מידי ש.גלעד, והיא בוודאי מהווה מסמך מהותי במסגרת התקשמאות האושנר התבקשה  2

 המשיבה בהסכם הרכישה.
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ביחס לזכויות של מי , או הנטענותמעולם לא ביקש לפגוע בזכויות כלשהן של רוכשי הזכויות  המנהל המיוחד .10

 הנוגעות לנכס, ומטרתו אינהאות ובוודאי שהוא אינו פועל על מנת להכשיל את העסק בוודאיהחברות,  מנושי

. המנהל המיוחד מכיר היטב את מצוקת רוכשי הזכויות הנטענות ההפך הוא הנכון .לסרבל את הליך הפירוק

 !כל טענה אחרת הנה עזות מצח של ממש ומחפש כל דרך להיטיב את מצבם בנסיבות קריסת החברות.

( אלפי שעות עבודה על מנת לסייע לנושי 2017המנהל המיוחד וצוות משרדו )מאז שנת  והקדיש ,עד למועד זה .11

בקשה   ום לנזקיהם, וזאת מבלי שהוגשה מצידו ולולמצות את הדין עם האחראילמצוא למצבם מזור    ,החברות

 .)!!!( אחת לפסיקת שכר טרחה

בים הישגים אשר מטי, ביחס לנכס פנטסטייםהישגים ת המנהל המיוחד ומאמציו הרבים, הביאו לידי פעולו .12

 ללא יוצא מן הכלל עם נושי החברות, ומקטינים את נזקיהם. 

כך למשל , המהווה סיכון לשוהים בו ההליכים החזיקה החברה בנכס גרעוני במועד מתן צו הקפאת ,ונזכיר .13

לותיו הבלתי ובעקבות פע מתאימים, היתרים שונים, ביטוחים, וכיוצא באלו. רק אישורי בטיחות לנכס לא היו

 לרווחית. הפסדית מפעילות והפעילות בו הפכה  ,מתפשרות של המנהל המיוחד וצוות משרדו יוצב הנכס

ח ווטך ואר, נחתם ביחס לנכס הסכם שכירות והתעקשותו כמו כן, אך ורק בזכות מאמציו של המנהל המיוחד .14

 . ויוצר ערך כלכלי ממשי לנכס ,אשר מבטיח את המשך פעילותו הרווחית של הנכס גם לשנים הבאות

ללא לא יוארך כי ההיתר לשימוש חורג ביחס לנכס  הבהירה במפורשאם לא די באמור, עמדת עיירת אילת  .15

של   בשלב זה(  העקרונית)הסכמתה  לות המנהל המיוחד הושגה  וורק בעקבות פע  ,250לתב"ע    של הנכס  התאמתו

ומבלי  זאת בכפוף להגשת הבקשות המתאימות –שנים  3ההיתר לתקופה נוספת של עד  כתלהאר העירייה

 . שבשלב זה ידרשו להתבצע פעולות התאמה בנכס

ת על ידי חברת להיות מוגשוצפויות הבקשות המתאימות  -רק כתוצאה מפעולות ודרישות המנהל המיוחד 

 הוצאות כלשהןאת במבלי שקופת הפירוק ו/או מי מהטוענים לזכויות בנכס ידרשו לש ,על חשבונה ש.גלעד,

 בגינן. 

כבירים אשר כללו  שכנועלא ניתנה בנקל, המנהל המיוחד נדרש למאמצי לאמור הסכמת עירית אילת ויובהר,  .16

, ופגישות עם הגורמים המתאימים בעיריית אילת, לצורך קבלת עמדתה טלפוניות, תכתובות עשרות שיחות

 הנ"ל. החיובית 

בהסכם השכירות עם חברת בשם החברה  אם לא היה מצליח להתקשר  הובהר למנהל המיוחד כי    -לא זו אף זו  .17

 ,(ללא כל הצדק סבירלו חלק מרוכשי הזכויות הנטענות בחרו להתנגד  שכירות אשר כזכורהסכם )סוואנדור 

הנוגעת לנכס ומלוא הפעילות להארכת ההיתר החורג, הסכמתה העקרונית  נותנת אתתה יעיריית אילת לא הי

 .עצומים ה נזקים כספייםיהיו נגרמים לחברה ולנושבוודאי בכך . הייתה נפסקת לאלתר

אחרים שהתפרסמו בשנים האחרונות )ע"ע פרשת ענבל אור;  רבים באירועים כמושל המנהל המיוחד,  לצערו .18

להקמת החברות ובסמוך לאחר מכן לקריסתן, עומד ציבור רחב של  שהובילואדמה ועוד(, בבסיס האירועים 

  .זה למצבם אותםהמובן שלהם ממצבם זה צריך להיות מופנה למי שהוביל  התסכול. שוללמשקיעים שהולכו 

 המציאות.  מחויבתוהיא אינה  ,בכך מה של דברר הביאה להשבחת הנכס אינה המנהל המיוחד אש פעילות .19

 התייחסות לעמדת רמ"י   .ב

 . אחת לאחת עמדת רמ"י תומכת בטענות המנהל המיוחדכאמור, אין חולק כי  .20

להוראות התב"ע אחת אינו יכול לבצע רישום במרשמיו אשר אינו עומד בכפיפה  כפי העולה מעמדה זו, רמ"י .21

  . אילת החלה על המקרקעין, ולהוראות הועדה המקומית לתכנון ובניה
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 ג' לעמדת רמ"י לפיו:  4וראי לעניין זה סעיף 

"מקום בו לא ניתן לרשום את הנכס בלשכת רישום המקרקעין וניתנה על ידי הרשות אגרת בעלות 

, פתיחת תיקים ברשות ביחס לכל יחידה ודהיינובמידה והרשות מתבקשת לכך, ניתן לבצע אכלוס, 

ות הוועדה ניתן להחיל זאת רק ביחס לבניה בהתאם לתב"ע ולהוראורישום הזכויות בה. יחד עם זאת,  

 מקומית לתכנון ובניה.ה

, יעוד המקרקעין הוא 10.04.18מיום  250/03/2יום על המקרקעין, תב"ע ע החלה כיצוין כי על פי התב"

המגרשים המיועדים לדיור  כי נרשם[ ...] "דיור מיוחד ומסחר" כאשר במסגרת השימושים המותרים

 .מיוחד לא יירשמו כבית משותף, לא יחולקו לתתי חלקות וכי לא ייעשה במקרקעין שימוש למגורים

)אלא רק מגורי עובדים/מעונות   התב"ע החלה על המקרקעין אינה המתירה מגוריםבמקרה דנן עולה כי  

( קטן ממספר 119רות בתב"ע ), וכן עולה מבקשת המנהל המיוחד כי מס' היחידות המות(סטודנטים

לא ניתן לבצע אכלוס כל עוד לא יינתן אישור הוועדה המקומית לכל ( ולכן 152היחידות שנבנו בפועל )

. היה ולא יינתן אישור הועדה המקומית תדרש החוכרת ליזום היחידות שנבנו ולשימוש הנעשה בהם

 שינוי לתב"ע החלה על המקרקעין"

עסקינן במקרה בו הוקנתה לחברת ש.גלעד "בעלות" במקרקעין  ,א'( 4סעיף בי )וכעולה מעמדת רמ" ,כמו כן .22

 .מחכירה להבדיל

נתקבל אישור   אהעובדה של  מכשירה אתהיא  שלכאורה    , שכן על אףלענייננו  להקניית הבעלות משמעות נרחבת .23

 13הוראות סעיף לתן של מחייבת את החככל הנראה היא   3,רמ"י לביצוע העסקאות כמפורט בחוזה החכירה

 ענייננו, הקובע כי לא ניתן לבצע עסקה בחלק מסוים במקרקעין. בלחוק המקרקעין 

המותרות יחידות האינן מחילות רק הוראות ביחס לכמות  250מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי הוראות תב"ע  .24

כן, גם אם מספר היחידות בנכס היה התב"ע אף קובעת הוראות הנוגעות לגודל היחידות ועל  ,כזכור .נכסב

לבצע קיים צורך עדיין היה אך גודלן לא היה תואם למותר, הרי ש תואם למספר היחידות המופרט בתב"ע

 עובדות הריסה והתאמה של היחידות לתב"ע. 

 250יחידות "למגורים", כאשר בפועל הוראות תב"ע  152קיימות לכאורה אך כזכור, המצב הנוכחי הוא כי 

 .הקיימות בו בכפוף להריסה והתאמה של היחידותוזאת  ,בנכס "דיור מיוחד"יחידות ל 119רה רק מתי

מדובר בעסקאות אשר לא  - בקשת המנהל המיוחד, התוצאה הינה זהההרחבה וכפי שפורט ב ,בין כה ובין כה .25

 . כמות שהן ניתנות לביצוע

 המשיבההתייחסות לעמדת  .ג

מתעלמת עו"ד ואש עולה כי , "רעשי הרקע"ניקוי ו בירור המוץ מן התבןולאחר  המשיבהמעיון בתשובת  .26

 .ועל עניינם של יתר נושי החברות  השפעותיה המעשיות והכלכליות על עניינהלו  ,מציאות העובדתיתל  ומתכחשת

מכך ו, הוראות הסכם המכר בו התקשרהממהמצב המשפטי הסבוך הנוגע לנכס ו המשיבהכמו כן, מתעלמת   .27

 רעון. יחדלות פ כיבהליאנו מצויים ש

מבלי  עסקה ביחס לחלק מסוים בנכסשי הזכויות הנטענות, ביצעו וכהמשיבה מתעלמת מכך שר, בין היתר .28

 . ("מושע"היחסיות במקרקעין ) זכויותיהםשנקבעו 

 
 . 2017בחודש אוקטובר  לכל המאוחרה הבעלות, תין לעניין זה כי לא ברור מעמדת רמ"י באיזה שלב הוקניצו 3
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ולכן ככל  ,250אינו תואם את הוראות תב"ע יחידות הנכס  המשיבה מתעלמת מכך שהתשריט על פיו חלוקו .29

מבלי לבצע התאמה   ה לעשות כןלא ניתן יהי  ,י המכרמכלהסויבקשו הצדדים לרשום את הזכויות בנכס בהתאם  

  .אשר יושתו ככל הנראה על הרוכשים עצמם תוך הוצאות כספיות בלתי מבוטלות הנכסוהריסה של 

כלל ו ,אינה מאפשרת רישום של בית משותף בנכס וחלוקתו לתתי חלקות 250 שתב"ע בזאת, על אףאם לא די  .30

היחידות שכמות , המשיבה מתעלמת מכך הנטענותזכויות מסוימות בנכס לידי רוכשי הזכויות  דלייחלא ניתן 

עולה על מספר  -התיימרו לרכוש, ובנוסף אלו שלא נחתמו הסכמי מכר ביחס לזכויות בהןרוכשי הזכויות ש

 לפחות מבלי לפגוע 250ועל כן אין אפשרות מעשית לממש את הוראות תב"ע  ,בפועלבנכס דות המותרות היחי

  בחלק מרוכשי הזכויות הנטענות.

פגיעה בחלק מרוכשי הזכויות הנטענות ואי פגיעה באחרים אינה   –ואנו נמצאים בהליך קולקטיבי    היות .,  ודוק

 .אפשרית

להלן יתייחס המנהל המיוחד  ,שגויים טיעוניםמבקשת להתבסס על מספר המשיבה  ,להוכחת טענותיה .31

 לטיעונים אלו. 

 45מחזור של בקשות ק והעתק מדוימתשובת המשיבה הינם הלכה למעשה  יםנרחב יםיובהר כבר כעת כי חלק

וזאת עד להכרעה בשאלת מעמדם של  ,21.8.219על ידי בית המשפט הנכבד בהחלטות מיום  נסגרואשר  47-ו

עליה ביקש  המנהל המיוחד בשאלהבמסגרת תגובה זו יתרכז לאור האמור, רוכשי הזכויות הנטענות ביחידות. 

 , תוך שמירה על מלוא טענותיו בעניינים הנוגעים לבקשות הנ"ל. המשפט להשיב בלבדבית 

הרכישה בין ש.גלעד לבין חברת הנכס אינה דומה לעסקאות אשר בוצעו עם רוכשי הזכויות  תעסק .1.ג

 בוודאי שלא ניתן להקיש ממנה על טיב אותן עסקאות ,הנטענות

כס טרם נרשמה כבעלת זכות החכירה בחלק אותו רכשה )א(, כי חברת הנ 50טוענת המשיבה במסגרת סעיף  .32

ואין לה כל . טענה זו שגויה מן היסוד בנכס ועל כן אין לה זכות קניינית ,מחברת ש.גלעד אף לא בספרי רמ"י

)ראי בגינה  דווחה ואף הוגשה בקשה להעברת זכויות    העסקה דווקא כן  -כפי העולה מעמדת רמ"י עצמה    .נפקות

 .לעמדת רמ"י( 2ס' 

את הנכס ( ולא 75.64%רק חלק מהנכס )מחברת ש.גלעד כי חברת הנכס רכשה  ,)ב( נטען 50סעיף במסגרת  .33

בשלמותו, ועל כן בהעדר אפשרות לרישום בית משותף בנכס גם חברת הנכס אינה יכולה להשלים את עסקת 

 הרכישה שביצעה. 

 היחסיותזכויותיה    נקבעושהרי דווקא בגלל שבמסגרת הסכם הרכישה עם ש.גלעד גם טענה זו שגויה מיסודה, 

רוכשי הזכויות הנטענות(, גברת ואש ועם ם עם במסגרת ההסכמינעשה  לאדבר אשר של החברה במקרקעין )

ויכולה לבצעו תוך רישום חלקה היחסי  ,תףוהשלמת הרישום באמצעות בית משלחברת הנכס אינה מוגבלת 

אין לא למותר לציין עוד, כי בשונה מהסכמי המכר עם רוכשי הזכויות ביחידות, אשר הוגדר במפורש. בנכס 

  .250סתירה להוראות תב"ע כל  גלעד,כפי שפורט בהסכם עם ש.בנכס,  של חברת הנכס בחלקה היחסי

 טענות לעניין ניהול בית משותף שאינו רשום בטאבו .2.ג

לשיטת המשיבה עסקינן בבית משותף אשר לא נרשם בטאבו, ועל כן היא ויתר רוכשי הזכויות הנטענות הינם  .34

  .לתשובה( 55)ראי סעיף  שותפים במקרקעין יחד עם חברת הנכס וחברת ש.גלעד

וזאת באמצעות טיעון זה מבקשת המשיבה להכשיר את עסקאות המכר, אשר בוצעו בחלק מסוים במקרקעין  .35

אשר אינה מאפשרת רישום של בית משותף  250לחוק המקרקעין, ולהוראות תב"ע  13חרף הוראות סעיף 

 במקרקעין. 
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ה בו בית המשפט יקבע כי לרוכשי הזכויות הנטענות במקרכי לאור טיעון זה של המשיבה,  ,יאמר כבר כאן .36

יהיו מנועים מהגשת , אשר הצטרפו לעמדתה הזכויות הנטענותהמשיבה ורוכשי זכויות כלשהן ביחידות הנכס, 

 בעצם  המשיבה  כל התנגדות לפירוק השיתוף בנכס, שכן לשיטתם הם שותפים יחד עם חברת הנכס במקרקעין.

 וש את פירוק השיתוף בנכס.מודה כי למנהל המיוחד סמכות לדר

מרוכשי הזכויות הנטענות חבות כלכלית ואחד  הוא מטיל על כל אחד  -הרי שהוא  ,ככל וטיעון זה יתקבל  ,כמו כן .37

  .לכל דבר ועניין להשתתף במלוא ההוצאות הנוגעות למקרקעין

 לחוק המקרקעין על ענייננו  13תחולתו של סעיף  .3.ג

לחוק, אשר  78לחוק המקרקעין וזאת לאור הוראות סעיף  13כי אין נפקות להוראות סעיף  ,טוענת המשיבה .38

 מאפשר "להשכיר" חלק מסוים של המקרקעין. 

ות לחול אינן צריכלחוק  78הובהר מדוע הוראות סעיף , בקשת המנהל המיוחדל 15-20סעיפים במסגרת  .39

את  לבעלותםבמקרה שלפנינו רוכשי הזכויות ביחידות מבקשים לקבל  ,בין היתרשם, הוסבר שכפי  .ייננונבע

ובכך   13גלום בסעיף  ה, ולבצע בהן שימוש כראות עיניהם באופן אשר סותר את הרציונל  לצמיתותיחידות הנכס  

 . לניצול בלתי יעיל של המקרקעין להביא

את המקרקעין לתתי חלקות  לחלק ניתן לאאשר קובעת כי  250תב"ע מסגרת זה קיבל ביטוי ב רציונל -ויודגש 

 טנציאל הגלום בו. ואו לרשום בו בית משותף על מנת לממש את הפ

אשר קבעה כי הלכה למעשה מדובר בזכויות בעלות אזי בכל מקרה לא ניתן  ,בעקבות עמדת רמ"י זאת ועוד, .40

 . בעינינולחוק חלות  13, ונראה כי גם מטעם זה הוראות סעיף על המקרה לחוק 78להחיל את הוראות סעיף 

לחוק המקרקעין אשר  1חל עליו פרק ו'  ,כי מכיוון שהנכס אינו בית רשום בטאבו ,מוסיפה וטוענתהמשיבה  .41

 לחוק.  13טתה אינו מחיל את הוראות סעיף לשי

אין תוקף "לחוק המקרקעין קובע מפורשות כי  13סעיף  -זו "יצירתית"לפרשנות בסיס בכל הכבוד הראוי אין  .42

 13דהינו כדי לשלול את תוקפו של סעיף    ;"והכל כשאין בחוק הוראה אחרתלעסקה בחלק מסויים במקרקעין,  

 לחוק אשר תשלול את תוקפו.  1 יש צורך בהוראה מפורשת בפרק ו'

 פרשנות המשיבה.ל תוקףכל הוראה כאמור, מובן כי אין  1משעה שלא נמצאת בפרק ו'  .43

מדובר בטיעון בעל כשל אינהרנטי וביצועי שהרי הוא נותן פתרון זמני לשלב הטרום רישומי של  ,בכל מקרה .44

כי ן לחוק יחולו, ומכא 13הוראות סעיף  ,הנכס בלבד, שכן כאשר יבקשו הצדדים לבצע רישום כלשהו של הנכס

 לעולם לא ניתן יהיה להשלים את העסקאות. 

כי הזכויות הינן זכויות בעלות, אם היה ממש בטענות אלו, ואין הדבר כך, לאור עמדת רמ"י גם כי שוב ונדגיש  .45

 . על מה לסמוךטענת המשיבה אין ל

 הנטענות לא יפתור את המכשלות המשפטיות הקימותחוס חלק יחסי בנכס לכל אחד מרוכשי הזכויות י .4.ג

לצורך הכשרת פתרון חלופי לתשובתה להציע  59-60ביקשה המשיבה במסגרת סעיפים  ,נוכח חולשת טענותיה .46

 הסכמי המכר. 

הצדדים יחלקו את הנכס באופן מתמטי וייחסו לכל אחד מרוכשי הזכויות הנטענות חלק יחסי   ,על פי פתרון זה .47

 בידי אותו רוכש. המפורטת בהסכם המכר רת היחידה בנכס תוך הות

 . מספיקתרון תה בכדי להוות פוהבלתי מבוסס שביצעה המשיבה במסגרת תשוב אין בחישוב הכללי כי ,יובהר .48

  ונסביר.
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מכיוון  מכך, פחות חשובולא  ,אשר תואמים את מצב הנכס בפועלעל נותנים מדויקים אינו מתבסס חישוב זה  .49

להמשיך ולייחד את יחידות הנכס באופן ספציפי לידי רוכשי הזכויות ת מבקשהמשיבה  השעל פי הצעת

 בנכסנמוך ממספר היחידות הקיימות יחידות מספר אשר מתירה  250תב"ע הנטענות, וזאת חרף הוראות 

 לעניין זה לא ניתן כל פתרון על ידי המשיבה. ביצוע התאמות ואף הריסה של חלק מהיחידות.כאמור ותחייב 

לוקה בכשל ביצועי והיא מתעלמת מהמציאות העובדתית והמשפטית המורכבת הנוגעת לנכס,   למעשה הצעה זו .50

 . 250ובפרט מהוראות תב"ע 

להמיר את זכויותיה בנכס, לזכויות בלתי מסוימות הייתה המשיבה מבקשת בשים לב לזאת, נבהיר כי גם אם  .51

 : ת מהסיבות שלהלןאוז סייע להם,ל בכדילא היה בכך  ,של היחידות ספציפיבמושע, ללא יחוד 

על בנכס אחר,    פעולה שכזו מהווה למעשה תיקון בדיעבד של הסכם המכר תוך המרתו של הנכס הנרכש .51.1

  ;כן מדובר לכאורה בהעדפת נושים אסורה

אשר מבקשת ליצר בעלות   250לאור הוראות תב"ע  זאת  אין הצדק כלכלי ומעשי לביצוע פעולה מסוג זה,   .51.2

  .אחידה בנכס, על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום בנכס

 מנוס יהיה לא כי דומה -זכויות קניין ובין אם לאו  יחידותבין אם יש לרוכשי הזכויות ב –אלו  בנסיבות

מכירה כאמור  – המיוחדכמפורט בבקשת המנהל  .אשר יממש זאת ,לגורם אחד והנכס בכללות ממכירת

  יכולה להתבצע הן במסגרת הליך מכר רגיל בתיק הפירוק ובין במסגרת פירוק שיתוף. 

 גנז  ענייןבנק אוצר החייל ו ענייןהתייחסות ל .5.ג

ת מבקשהיא מכח טיעונים אלו אוצר החייל, וולעניין גנז לעניין לתשובתה מתייחסת המשיבה  12-15בעמודים  .52

בית המשפט כבר קבע  עניין זה. אלא שבנכסיחס לחילוץ התקבולים שהתקבלו בל זכאית היאכי  טעוןל

 ידונו במידת הצורך לאחר הכרעה בטיב הזכויות של המשיבה.  הנ"לכי השאלות  21.8.2019בהחלטתו מיום 

 כדלקמן:נקודות מספר בעניין זה מבלי לגרוע מן האמור, יבקש המנהל המיוחד להבהיר  .53

 להקיש מהםניתן נראה כי מענייננו, וככל לא באופן מהותי ניין גנז שונות החייל וענסיבות עניין אוצר  .53.1

 .המקרה שבפנינועל 

המקרה נסוב  .רומוכל קבין רוכש מע ולשתמערכת יחסים משדובר על  ,אוצר החייל ענייןמסגרת ב .53.2

בגין העסקה לא נרשמה הערת אזהרה בשעה ש כלפי המעקלשל עסקת הרוכש  קדימותהסביב שאלת 

 בטאבו. 

, בשעה שהיא אינה ניתנת להשלמה תוקפה של העסקהשאלת בענייננו השאלה הנשאלת היא  ,מנגד

מעקל מאוחר, וקונה  מוכר,מדובר במערכת יחסים שבין אין  .את הוראות חוק המקרקעין סותרתו

של  אשר צריכה להיבחן על פי הנסיבות הספציפיות מוכר לקונה בלבדבמערכת יחסים שבין  אלא

  . המקרה

לא רשם הערת אזהרה על  אשרכש מקרקעין ור שביןדובר על מערכת יחסים  ,במסגרת עניין גנז .53.3

 ורשם הערת אזהרהמלאה  תמורה    אשר שילםאל מול רוכש מאוחר    ,שרכש בתמורה מלאההמקרקעין  

 . בגין העסקה

מאותו מקרה כי בנסיבות ואם כבר ניתן ללמוד  נסיבות המקרה אינן רלוונטיות לענייננו,    ,בעניין זהגם  

 אחריות למחדלעליו לשאת בבביצוע העסקה )בעניין גנז אי רישום הערת אזהרה( התרשל  בהן קונה

  .ומחדליומעשיו שנגרם כתוצאה מ
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 תוך כשל משפטיהעסקה שביצעה, בוצעה    ,בניגוד למוצג על ידי המשיבה  שכן  ,משמעותי לענייננו  דברה .53.4

בין היתר  הבוצע ההעסק. שאינו מסתכם באי רישום הערת אזהרה עקב מקרקעין שאינם מוסדרים

כתוצאה אם בין ) ויות הנוגעות למקרקעין נשוא המכרבבדיקת הזכעצמה )!( של המשיבה כשל תוך 

 ומבלי שדווחה לרמ"י. 4,(או מי שייצג אותה בעסקה המשיבהמרשלנות או טעות של 

מטרתו אינה להפקיע מהם ו ער לנזקים אשר נגרמו לרוכשי הזכויות הנטענות , המנהל המיוחדשוב ויודגש .54

(, יחולקו לנושי והחזר המימון שנלקח הוצאותכל ההנכס )בקיזוז שנבעו וינבעו מפירות הכלשהן.  זכויות

ת תביעות החוב ה הקבוע בדין, לאחר בדיקיהנשי  יבהתאם לסדר  ,הנטענותוכשי הזכויות  החברות, ביניהם גם ר

 . בית המשפט הנכבדובכפוף להחלטת 

וכנגד  כנגד המנהל המיוחד של המשיבה המקוממתו מצר על התנהלותה הבוטההמנהל המיוחד  ,בנסיבות אלו .55

כי המנהל המיוחד ,  "גניבה" -במסגרתה טענה בין היתר כי פעילות המנהל המיוחד מהווה "גזל" ו  בית המשפט,

מבצע שימוש בהליך חדלות הפירעון באופן אסטרטגי ו (לתגובתה 72סעיף ממש כך ב"שולח יד" בפירות הנכס )

ת מופרכות ומבישות מדובר בטענובכדי לקטוף את פירות הנכס מידה.  ותוך עיכוב חד צדדי של ביצוע המכר

 ודי לחכימא ברמיזא. , והוצאת דיבה אשר עולות כדי לשון הרע

 התייחסות לטענות הנוגעות לבקשה לפירוק השיתוף   .6.ג

, בין אם יקבע כי לרוכשי הזכויות הנטענות זכויות לעיל תגובה זובו  כפי שפורט במסגרת בקשה המנהל המיוחד .56

  הנכס. אין הדבר משנה את התוצאה לפיה ישנו צורך להביא למכירת ,וכלשהן בנכס ובין אם לא

אינה מאפשרת חלוקה  250תב"ע אשר ו, שום בית משותףילא ניתן לרש, מדובר בנכס שלא ניתן לחלוקה בעין .57

 . באופן אשר תואר בהסכמי המכרבו של היחידות 

ורג )אשר גם כך מוגבלים כיום עם מיצויים של הליכי הארכת ההיתר לשימוש ח ,במידה והדבר לא יעשה .58

שומם ובלתי ספק אם ניתן יהיה לעשות שימוש בנכס והוא יהפוך ל ,שנים נוספות( 3-לתקופה של לא יותר מ

 . מנוצל מבחינה כלכלית

 .מניעת המכירהולהגיון העומד מאחרי דרישתה לבמסגרת תשובתה המשיבה לא הציגה כל נימוק ענייני לצורך   .59

יבש )ושגוי( של זכויותיה, אשר מתעלם מן המציאות המשפטית  תאורטי, כל  שתמצאי בתשובתה הוא ניתוח

 והעובדתית הנוגעת לנכס והשפעתן המעשיות על ענייננו. 

אם בסופו של דבר לא יהיה ניתן   ,מניעת המכירה מצד המשיבהההתנגדות הנחרצת ומה שווה    -נשאלת השאלה  

 נכס, והנכס יעמוד שומם? להשלים את הרישום של ה

אין כל הצדק  ,)ואין זה המצב( את טענות המשיבה ביחס לזכויותיה בנכס יםקבלהיינו מגם אם  ,בנסיבות אלו .60

לבחור גם אם תוכיח המשיבה את כל טענותיה וגם אם תמצי לומר כי זכותה   למנוע את המכירה.וכלכלי  מעשי  

ובראשם   פשר לה לגרום נזק לבעלי הזכויות האחרים בנכסאין זה מא  –להזיק לאינטרסים שלה עצמה כרצונה  

 . רוכשי יחידות אחרים ויתר נושי חברת הנכס –

בפני בית המשפט הנכבד ימות לה זכויות בנכס( יפירוק השיתוף )ככל ויקבע כי קלמנוע את המשיבה מבקשת  .61

אשר מצוי בסמכות  "הליך מורכב", לפיהן הליך פירוק שיתוף הינו תפרוצדורליוטכניות באמצעות טענות 

הליך לת המנהל המיוחד ווהכש לבורס -הוא ברור  ן של טענות אלומטרתשל בית משפט השלום.  תייחודי

 . אין לתת יד, לכך המכירה

 
זמן רב לפני ביצוע העסקה בין המשיבה לחברת הנכס, הופקדה אשר  250בין היתר להוראות תב"ע בעניין זה בית המשפט מופנה  4

 .וק את הוראותיה בפשטותלבדו והמבקשת יכלה לעיין בה 
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במקרקעין בטלה  ףכי סמכותו העניינית של בית משפט שלום לביצוע הליך פירוק שיתו ,המנהל המיוחד ידגיש .62

 5.ברורהבעניין זה וההלכה הפסוקה  אל מול סמכותו של בית המשפט בחדלות הפירעון

המנוהל בידי בית המשפט , רעון אשר נכסו המרכזי הינו המבנה ברחוב הספןיפ בגוף חדל עניין לנובכל מקרה,  .63

ביותר הנכונה  מובן וברור כי הדרך היעילה, הזולה, המהירה ועל כן  באמצעות המנהל המיוחד,    רעוןישל חדלות פ

והמנהל המיוחד אשר משמש כזרועו הארוכה של  ,משפט נכבד זהבאמצעות בית    הינהלבצע את הליך המכירה  

דאי כאשר קיימת סכנה לשחיקה ווב  בכל הנוגע למתווה המכר–לו הסמכות לדון ולהכריע   ,בית המשפט הנכבד

ליך המכירה לא ככל וה)ביניהם גם רוכשי זכויות נטענות אחרים( בערכו של הנכס ולפגיעה ביתר נושי החברות 

 ת פיקוחו של בית המשפט הנכבד. מהיר ותחיבוצע באופן יעיל 

ק )ת"א( "פרבית המשפט הנכבד מופנה לפסק דינה של כב' הסגנית השופטת )בדימוס( ורדה אלשיך בעניין  .64

עיריית אילת נ' עו"ד אמיר דולב בתפקידו ככונס נכסים של חברות מלון נופית אילת בע"מ, ים אילת  503/97

דובר במלון באילת, בו כפה בית משפט נכבד זה על בעלי זכויות  באותו מקרה(, 13.3.2011)פורסם בנבו  בע"מ

הקניין במלון למכור את הנכס וזאת כתוצאה מאי היכולת של בעלי הזכויות להגיע להסכמות כלשהן בקשר 

 למלון אשר הובילו להזנחתו. וכך ציין בית המשפט הנכבד:

שרכשו בעלי הדירות, הרי שהמצב הנוכחי, בו במלוא הכבוד הראוי ל"קדושתן" של זכויות הקניין "

מצליח מיעוט של מתנגדים )ושמא, מתנגדים קבועים( לסכל כל פתרון וכל הליך לשיקום המלון, הינו 

  ".בלתי נסבל ואינו יכול להמשך

לעיריית אילת אשר דרשה את מכירת הנכס לא היו זכויות כלשהן בנכס למעט העובדה כי הנכס  ,במקרה זה .65

מהותיות ביותר חומה. ובכל זאת בית המשפט נעתר לבקשתה. במקרה שלפנינו לחברת הנכס זכויות מצוי בת

 הנכס לחברתבמקרה כזה ) גם אם יוכחו טענות המשיבה )המוכחשות( בדבר זכויות הקניין שלה , וזאת בנכס

והמשיבה  'וכו עתידיות וזכויות בנייה זכויות יתרת, המשותפים השטחים ובכל מיחידות 25-ב לפחות זכויות

את לדרוש לא יכול להיות ספק כי המנהל המיוחד של חברת הנכס זכאי אם כן מכאן ש .אינה חולקת על כך(

 . במסגרת פירוק שיתוף מכירת הנכס

ומושתקת ועל כן היא מנועה  ,זכותה זו של חברת הנכס אושרה על ידי המשיבה במסגרת תשובתה - ונזכיר .66

  .כךמלהתנגד ל

ן , יצוי(לתשובה 102סעיף )המשיבה מביצוע הליך פירוק השיתוף ללא חברת ש.גלעד  להסתייגויותבכל הנוגע  .67

המנהל המיוחד פירט בבקשתו במפורש מדוע חברת ש.גלעד לא צורפה להליך   ,כי בניגוד למוצג על ידי המשיבה

, המנהל זה  סבור כי על חברת ש.גלעד ליטול חלק בהליךהנכבד  יחד עם זאת, וככל ובית המשפט    ף.פירוק השיתו

 המיוחד אינו מתנגד לכך. 

הל המיוחד כי זכות זו באשר לבקשת המבקשת לקבלת זכות סירוב ראשונה בקשר עם רכישת הנכס, סבור המנ .68

מאליו מובן  כמו כל מתעניין אחר,    –אלא שגם אין בכך כל צורך   .עלולה לפגוע בתמורות אשר יתקבלו מן הנכס

 נהל המיוחדיוכלו להשתתף בהליך המכירה אשר ינוהל על ידי המ או מי מהם,  רוכשי הזכויות הנטענותכל כי 

 לתשובתה. 106המשיבה בסעיף  המציעים השונים וזאת בהתאם לבקשתיתר עם יחד 

זכויות קנייניות בנכס, זכויות הנטענות אם יקבע כי לרוכשי הזכויות לאור האמור לעיל הרי שאין נפקא מינה  .69

 . והיא מכירת הנכס חוזיות או כל זכות אחרת, כך או כך הרי שהתוצאה תהא זהה

 
 (: 29.10.2017)פורסם בנבו, משרד החינוך נ' עמותת גני חב"ד צפת )בפירוק(  3069/17וראי את ההלכה הפסוקה שנקבעה בעניין ע"א  5

המגמה הכללית היא לרכז את כלל ההליכים הקשורים להליך חדלות הפירעון בבית המשפט של חדלות פירעון ולא לבזר את ההליכים "]...[  
בין בתי משפט אחרים להם נתונה הסמכות לדון באותם הליכים בדרך כלל. בית המשפט של חדלות פירעון רשאי לנקוט צעדים שונים 

 . ..["]. ון, ושיקול דעתו רחבומגוונים במסגרת הליך חדלות פירע
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אלא בחרה למחזר בקשות   זהממשי  המשיבה אשר מודעת לכך היטב, לא נתנה במסגרת תשובת כל מענה לצורך   .70

וביקשה למנוע את מכירת הנכס על דרך פירוק השיתוף בטענות  אשר נסגרו בהחלטות בית המשפט הנכבד,

  .אשר לא מחזיקות מים ונדחו על ידי בתי המשפט בעבר טכניות בלבד

 סיום .ד

יתבקש בית המשפט   ,זוובתגובה  (  44)בקשה מס'  למכירת הנכס  ת המנהל המיוחד  בבקשפורטו  אשר  מן הטעמים   .71

 הנכבד לדחות את טענות המשיבה ולהורות כמבוקש בבקשה.

 מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש. .72

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 ֹנעם בר אור, עו"ד צחי דרור, עו"ד גיא גיסין, עו"ד

   המנהל המיוחד

 גיסין ושות' עורכי דין
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