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ש'"הנבסי?יהריהמבר,לחוק4אסעיףלפיצושניתןומשעההנכבדהמשפטביתידיעלאושרשהמכרמשעה\
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הבעלותהעברתאתמעכביםאשרזיהויהליכימנקיטתהמקרקעיןרשםאתלפטורישלפיכך,המכר.בתמורת

הרופשות.שםעל



הבקשה:עתירות
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,1כנספחומסומןזולבקשההמצורףבנוסחמשכנתא,לרישוםהתחייבותלרשוםהמקרקעיןלרשםלהורות)א(
וזאתהפורמאליים"י(,ייהמשיבים)להלן:מזוהיםשאינםהזכויותבעליהפורמאליים,המשיביםזכויותעל

המקרקעין;רשםידיעלזיהויבביצועצורךוללאזיהוימספריבהוספתצורךללא

)בניכויהפורמאלייםהמשיביםשלהמכרבתמורתחלקםאתבידיוולהחזיקלהמשיךהנכסיםלכונסלהורות)ב(
אחרותהוראותלמתןעדאוהניילהפורמאלייםהמשיביםזיהויהליךלהשלמתעדוזאתהכינוס(הוצאות

הנכבד.המשפטביתמאת

הבקשה:נימוסיואלו

בללי:

התיקמושאבמקרקעיןהשיתוףלפירוקנכסיםככונסהח'ימאתהנכבדהמשפטביתמינה14.12.2020בלום1
הר/מק/0302/אתכניתלפי4009כמגרשוידועיםבהרצליההמערביהתעשייהבאזורהמצוייםשבכותרת,

ייהמקרקעיוי(.ולהלן:)לעיל6591בגוש50בחלקהרשומותבמגרשהבעליםוכויותייהמגרשי(.)להלן:

למכירתהרוכשותעםמכרבהסכםלהתקשרהנכסיםלכונסהנכבדהמשפטביתאישר6.10.2021ביום2
למגרשהמשקפתמעיימ,בצירוף,33,115,860₪שלבסךבתמורהבמקרקעיןזכויותבעלי436שלזכויותיהם

מעיימ.בצירוף,57,000,000₪שלשוויבשלמותו

מזההמספרללאהמקרקעיןרישוםבלשכתהרשומיםבמקרקעיןזכויותבעליהינסהפורמאלייםהמשיבים.3
4.3%ובבעלותםמוכרים436מבין11הינםהפורמאלייםהמשיביםתאגיד(.מספרדרכון,זהות,)תעודת

בלבד.במקרקעין

הרוכשותזכאיותלכךבהתאםהמכר.תמורתיתרתאתהרוכשותמאתהנכסיםכונסגבה3.2.2022ביום.4
אךהרוכשותשםעלברישוםהעסקההושלמהטרסהזאתלעתנכוןבממכר.הזכויותשלכבעליםלהירשם

הרישום.להשלמתהנחוציםהמיסיםאישוריכלהתקבלושטרםמאחרורק

שלהלן:ההוראותהיתר,בין,7.7בסעיףנקבעוהמשפט,ביתידיעלאושראשרהמכרהסכםהוראותבמסגרת.5

נאמנותתרושבון.7
הנכסיםכונסעל-ידינפתחאשרייעודינאמנותבחשבוןהנכסיםכונסידיעלתופקדהמכררונמווררג.1

הנאמנותי?.ייחשבון)להלך:זולמטרה

ו-43ב34סעיפיםלהוראותבהתאםהנאמנותבחשבוןיופקדואשרבכספיםיפעלהנכסיםכונס.2
לפוהנכסיםכונסעלחלההמצאתםחובתאשרהאישוריםכלקבלתלצורךלרבותהמכר,לחוק

תשלוםכלביצועלצורךשתתקבלבתמורהשימושלעשותהנכסיםכונסרשאיככללזה.הסכם
לשםהנדרשתערבותהעמדתלשםושזוזהלחסכםבהתאסמהם(מי)ו/אוהמופריםעלהחל

ביצועלשםוכןזה,הסכםלהוראותבהתאםלהמציאהנכסיםכונס/המוכריםשעלאישורקבלת
בתמורה.מוכריםאותםשלחלקםחשבוןעלוהכללממכר,בקשראחרתהוצאהאותשלוםכל

המשפטביתאישורלקבלתובכפוףלאחרורקאךתבוצעמוכריםמיחידילמיכספיםחלוקת.3
המקרקעיןרישוםבלשכתרשוםהרלוונטיהמוכריםיחידכולכךבכפוףכאמור,חלוקהלביצוע

לחוקו-43בי43איסעיפיםלהוראותובכפוףבהתאםוכןת.ו./דרכון(,מספרנרשםשמו)ולצד
המכר.

.2כנספחומסומןמצ'יבנספחיו,ללאהמכר,הסכםהעתק



זהתיקבמסגרתשנוהלורלוונטייםהליכים

אותרושלאהמשיביםשלכחליפיהםהכלליהאפוטרופוסלצירוףבקשה.1

אשראותרושלאזכויותבעלימצוייםבמקרקעיןהזכויותבעליביןכיהנכסיםכונסנוכחמינויולאחרמיד6
באמצעותמזוהיםואינםאותרושלאהמשיביםשלמספרםלהלן)כמפורט77עלעמדעתבאותהמספרם

ההליך(.בהמשךמשמעותיבאופןצומצם-המקרקעיןרישוםבלשכתמזההמספר

שבכותרתבתיקהתובעיםנקטוהנכסיםכונסשללמינויועוברזה,בתיקהמצוייםהדיןבימכתביכעולה.7
אותרו.שלאהמשיביםשלאיתורםלצורךמיוחדיםבמאמצים

באמצעותהמצאה,תחליפיבוצעולתובעיםהנכבדהמשפטביתלהוראותבהתאםשם,כמצויןהיתר,בין
ביתבתיקהמצוייםהדיןביבכתביכמתוארברם,וצרפת.שווילארהייב,במדינותבחויילבעיתונותפרסומים
בידיעלהלאהנכסים,כונסשללמינויועוברידםעלהושקעואשרוהמשאביםהתובעיםמאמציחרףהמשפט,

הזכויות.בעליכללאתלאתרהתובעי

לביצועהכונספעל,10.1.2071מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאםהנכסים,כונסשלמינויולאחר8
ליצורבמקרקעיןזכויותבעליהוזמנובגדרםבישראל,עיתוניםב-?מודעותפרסוםשלבדרךהמצאהתחליף

הנכסים.כונסעםקשר

ו/אוחליפיהםו/אויורשיהםו/אוהזכויותבעליכללבאיתוררביםמאמציםהנכסיםכונסהשקיעבנוסף,.9
חברתבמאגרואףמשפטיים,במאגריםירושה,לענליניהרשםבמאגריכךובכללמקווניסבאמצעיםנציגיהס,

היסטוריים.מידעומאגרייוחסיןאילנותבבנייתהמתמחה1?828

אתמשמעותיתלצמצםבידיועלההנכסיםכונסנקטאשרהנוספותהפעולותובעקבותהפרסוםבעקבות.0
אותרו.שלאהזכויותבעלירשימת

הזכויות.בעליכללאתלאתרבידיועלהלאהכונס,מאמציחרףואולם.1

כיהנכסיםכונססברבמקרקעיןהזכויותלמכירתבהסכםלהתקשרותכדבעילהיערךמנתועלהאמור,רקעעל.2
אלוזכויותבעלישלאיתורםאותרו.שלאהזכויותלבעליההתייחסותאתלהשליםהצורךקםעתבאותהכבר
לרשויותדיווחיםהגשתלשםלמכר,עמדתםקבלתלשםהיתר,ביןנדרש,בעניינם,מתאיםמענהמתןו/או

המכר.תמורתכספיחלוקתולשםמקרקעיןמיסוי

צירוףעללהורותהוראותלמתןבבקשההנכסיםכונסעתר(63מסי)בקשה15.7.2021ביוםהאמור,רקעעל.3
.3כנספחומסומןמצ'יבהנכסיםכונסבקשתהעתקלתיק.כצדהכלליהאפוטרופוס

שם.המפורטיםהנימוקיםמןלתיק,לצירופולבקשההתנגדהכלליהאפוטרופוס.4

החלטתובמסגרתהכללי.האפוטרופוסלצירוףהעתבשלהטרםכיהנכבדהמשפטביתקבע,19.9.2021ביוס.5
מיוםהכונסלתגובת6)ב(בסעיףכמבוקשהנכסיםכונסשלהחליפיתלבקשתוהנכבדהמשפטביתנעתר

קרי:,1

להליך,הכלליהאפוטרופוסאתזהבשלבלצרףשלאימצאהנכבדהמשפטשביתככל:לחלופין7
כדלקמן:לקבוע,הנכבדהמשפטביתבואתמתבקש

לפגועשלאמנתעלזאת-המכראישורלצורךתידכשלאאותרושלאהמשיביםשלעמדתם(1)
אותרושלאהמשיביםשלחלקםלעיל,כמפורטודוק;המכר.הליכיאתלקדםבאפשרות
בעלישלבעמדתםיהיהדלכילהניתישומשכךבלבד5%כ-שללשיעורמסתכםבמקרקעין

לאאותרושלאהמשיביםשלזכויותיהםכילוודאמנתעלהמקרקעי)מן95%שלהזכויות
המכל.לאישורבבקשהלהכרעההנוגעבכלתקופתנה



חלקופירעוןלצורץהמכרבתמורתאותרושלאהמשיביםשלבתלקםשימושיעשההנכסיםכונס2
תוחזקהכספיםיתרתוכיוצייב(.השבחההיטלשבת,מסתשלומיכך)ובכללהכינוסבתוצאות

של]ההדגשותהנכגל."המשפטגיתמאתמתאימותהוראותלקבלתעלהנכסיםכונסבילי
החיים[

ו-6.5כנספחומסומןמצייב27.8.2071מיוםהכונסותגובת19.9.2071מיוםהמשפטביתהחלטתהעתק

,70,86,143הפורמאלייםהמשיביםשלנציגיםאתאיתרהנכסיםכונסכייצוייןהתמונהשלמותלשם.6
לעתנכוןלפיכך,זיהוי.מספריהשלמתהמאפשרותאסמכתאותבידיוהומצאוטרסוהבשלבאך,4

המשיביםשלנציגיהםואילוהכונסידיעלאותרולא25,43,57-50הפורמאלייםהמשיביםהואת,
כדבעי.מזהיםמסמכיםלגביהםהומצאוטרםאךאותרו20,86,143,286-284הפורמאליים

הזכויותמןבלבד4.3%בבעלותםאשר11הינוהפורמאלייםהמשיביםשלמספרםזהלמועדנכוןודוק,
במקרקעין.

התמורהיתרתמימוןלצורךמשכנתאלרישוםהתחייבותכתבעללחתימההנכסיםכונסלהסמכתבקשה.1

הנכסים,כונסבהסכמתהוראות,למתןבבקשהשבכותרתהתיקבמסגרתהרוכשותעתרו26.1.2022ביום.7
ומסומןמצייבהרוכשותבקשתהעתקמשכנתא.לרישוםהתחייבותכתבעללחתוםהנכסיםכונסלהסמכת
.0כנספח

באמצעותלממןהתעתדואותהאשרהתמורה,יתרתתשלוםביצועמועדלקראתהוגשההרוכשותבקשת.8
הפועלים.מבנקשייטלובמשכנתאמובטחתהלוואה

התחייבותכתבעללחתוםהנכסיםכונסאתלהסמיךהנכבדהמשפטביתהתבקשההסמכה,כתבשלבגידרו.9
מספרשמםלצללשוםאםביןאתהמוכרים,הבעליםכללשלזכויותיהםעלמשכנתא,לרישום

המשפט:ביתלנוחותמצייבהפסיקתאשלהמלאהנוסחלאויי.אםוביןתאגילזיהוי/מספר

פסיקתא
לפעול,6591בגוש50כחלקההידועיםבמקרקעיןהשיתוףלפירוקהנכסיםכונסבראייז,רןלעוה'ידמאשרחננלו

כדלקמו:

בקשותעלוכןזו(פסיקתאבכותרת)כהגדרתןהרוכשותלטובתאזהרההערולרישוםבקשותעללחתום.1 המממו"י(י"יחבנק)להלן:בעיימהפועליםבנקלטובתמשכנתאלרישוםהתחייבותבגיןאזהרההערתלרישום
זר,לפסיקתאבכותרונ)כהגדרתםהכינוסבהלי]'היימוכריטייזכולותעלהרוכשותמטעםממכמןבנקשהינו

.לפסיקתא1אבנספחהמפורטיםמוכריםיישאינםייהבעליםשאינםהמקרקעיןרישוםבנסחהבעליםכלקרי
לאו(;אםוביןתאגידויהוי/מספרמספרשכוםלצדרשוםאםביןוזאתזו,

משכנתאותלרישוםו/אומשכנתאלרישוםהתחייבותבגיןאזהרההערותלרישוםהסכמהכתביעללחתום2
בנספחמפורטיםואשרזופסיקתאבכותרת)כהגדרתםמוכריםיישאינם'יהבעליםזכויותעלהבנקלטובת

רשומה(;עדיןזועודכלהכונס,לטובתהאזהרהלהערת)בכפוףזו(לפסיקתא1א
הבנקלטובתמשכנתאלרישוםהתחייבותבגיןאזהרההערתו/אומשכנתאלרישוםהסכמהכונבלחתוסעל.3

להערת)בכפוףבמקרקעין514530153ח.פדין,עורכיחברתושותידודבןיאירשלזכויותיהעלהמממן
רשומה(.עדיןזועודכלהכונס,לטובתהאזהרה

רישוםלשכתבפנקסיהרשומותהבעלותזכויותלהעברתו/אואזהרההערותלרישוםהסכמהכתבלחתוםעל4
1אבנספחמפורטיםואשרזופסיקתאבכותרת)כהגדרתםמוכריםיישאינםייהבעליםמשםבמקרקעין
כהגדרתןהיירוכשותיילשםבחלק,אובשלמותבפעם,פעםמדיבנפרד,ו/אוביחדכולםזו(,לפסיקתא

להערת)בכפוףזכויותאותןעלהבנקלטובתמשכנתאותלרישוםוכןכולן(או)חלקןזופסיקתאבכותרת
לפטורזובהוראהבאמוראיןכימובהרספק,להסרתרשומה(.עדיןזועודכלהכונס,לטובתהאזהרה

רגיל.באופןבעלותלהעברתהנדרשיםעירייה,אישוררכוש,ומסרכישהמסשבח,מסאישורימהמצאת
החלטה|28/01/2022תשפ"ב,שבטכ"ד
48070-01-19תיק
הסגלעדשו'

כמבוקש.נחתמההפסיקתא

--!חיוםניתנה

.7כנספחומסומןמצייבוההחלטההפסיקתאהעתק

גםמשכנתאלרישוםהתחייבותכתביעללחתוםמפורשבאופןהוסמךהנכסיםכונסהפסיקתא,מןכעולה.0
זיהוי.מספרללאהמקרקעיןרישוםבלשכתהרשומיםהפורמאלייםלמשיביםביחס

יתרתאת3.2.2022ביוםהנכסיםכונסלידיהרוכשותשילמויוםשלבסופוכייצויןהתמונהשלמותלשם.1
משכנתא.לרישוםההתחייבותכתביאתהמקרקעיןרישוםבלשכתשהפקידובטרםעודהמכרתמורת



הפורמאלייםהמשיביםזכויותעלמשכנתאלרישוםההתחייבותלרישוםהמקרקעיןרשםסירוב.1

משכנתאלרישוםההתחייבותלרישוםסירובובדברבנתניההמקרקעיןרשםהחלטתהתקבלה16.5.2022ביום.2
מצייבהמקרקעיןרשםהחלטתהעתקויהוי.מספריללארשומיםאשראותרושלאהבעליםשלזכויותיהםעל

.8כנספחומסומן

ללאהרשומיםבעליםשללזכויותיהםביחסרישוםפעולתביצועבטרםהמקרקעין,רשםמהחלטתכעולה.3
הזכותבעלאכןהוא-הזכותבעלשהואלגביושנטעןמיכיהמקרקעיןרשםאתלשכנעישזיהוי,מספרי

החלקהעתקוכיוצים(.קושריםמסמכיםזיהוי,)תצהירישםהנזכריםהרשםלנהליבהתאםהרשומה,
.9כנספחומצורףהנוחותלשםמצורףשםהנזכריםהמקרקעיןרשםמנהליהרלוונטי

כדלקמן:הנכבד,המקרקעיןרשםוצייןהוסיףעוד.4

ככלכאמור.זיהויעשהאכןבימישכילהתרשםמתןלאלתיק,פהצורףאשרבפסיקתא"...מעלון
מפורשתי".בפסיקתאלכךלהתייחסישהזכויות,בעלאתזיההאכןוביהמייש

התבקשבגידרהפסיקתא,לחתימתהוראותלמתןבבקשההרוכשותעתרו,25.5.2022ביוםהאמור,רקעעל.5
הנכבדהמשפטביתזיהוי.בביצועצורךללאהרישום,אתלבצעהמקרקעיןלרשםלהורותהנכבדהמשפטבית
והחלטתהרוכשותבקשתהעתקלהליך.כצדצורףלאהמקרקעיןרשםכיהנימוקיסודעלהבקשהאתדחה
.10כנספחומסומןמצייבהנכבדהמשפטבית

כללימשפטי

כי:המהיסודמושכלות.6

המקרקעין(;לחוק37)סעיףבמקרקעיןהשיתוףפירוקאתלדרושעתבכלזכאיבמקרקעיןשותףכל)א(
לפועל;בהוצאהמעוקליםמקרקעיןנמכריםשבהבדרךמתנהליםבמקרקעיןשיתוףפירוקהליכי)ב(
רשות.ידיעלמכרהינולפועלהוצאהבהליכימקרקעיןמימוש)ג(

בנוסףבנכס.אחרתזכותמכלנקייםכשהםהמקרקעיןנמכריםהמכר,לחוק43איסעיףלהוראותבהתאם.7
מןעוברתהאחרותהזכויותתחולתהמקרקעיןמכירתלאחרהמכר,לחוק43ביסעיףלהוראותבהתאם

ממכירתם.הפדיוןעלוחלההמקרקעין

דןזלצרי(ייפרשתלהלן:בנבו;)פורסםאבירםניולצר6894/15בעייאהעליוןהמשפטביתשלדינופסק=8
המקרקעיןרשםעלהוטלהמקרהבאותוהמכר.לחוק43איסעיףלפינכסלרוכשהמוקניתהשוקייבייתקנת
בנכסזכויותהעברתהמקרקעיןרשםאיפשרבהןבנסיבותמקרקעיןנכסשללבעליונגרסאשרלנזקאחריות

זִיהוי.מספרללאבעליםשםעלרשוםהיהאשרמקרקעין

נמנעשםהמקרקעיןרשםכיהעובדהשליוצאפועלהיתהשםהמקרקעיןרשםעלהוטלהאשרהאחריות
לפועל.ההוצאהרשםידיעלבפועלבוצעהזיהויכיהנחהמתוךנהליו,לפיזיהוימביצוע

המשפטביתכימלמדהעליוןהמשפטביתידיעלשםנקבעהאשרובהלכההדיןבפסקמדוקדקעיוןואולם,.9
14-17סעיפים)ראההמקרקעיןרשםלביןלפועלההוצאהרשםביןלממשקביחסמסמרותמלקבוענמנע

רובינשטיין(.הש'כבילנשיאההמשנהלנימוקיויפיסקהגסכמוהנדלהשופטכבילנימוקי

מפסקלהתעלםרשאיאינוהמקרקעיןרשםכימפורשבאופןעולההעליוןהמשפטביתשלמהחלטתואדרבא,
הזכויותבעלשבובמקרהגםזאתזכויות.העברתלבצעלוהמורההמשפטביתידיעלניתןאשרמפורשדין

כילוודאהחובהאתאךהמקרקעיןרשםעלמטילההעליוןהמשפטביתשלקביעתומזהה.מספרללארשום
שכברלאחרהתקייםולצרבפרשתהדיוןודוק,הצו.אתהנותןהמשפטביתשלהאכסניהתחתיבוצעהזיהוי
לזהותוביחספיקוחתהנכסיםכונסידיעלשבוצעמבלימתחזהשללידיוהכינוסקופתמתוךהכספיםחולקו

הכספים.מקבלשל



הפרטאלהכללמן

מקוסישכיהנכבדהמשפטביתשלדעתונחהוה,נכבדמשפטביתבפנינוהלואשרממושכיםהליכיםבתום.0
דלן.פסקנלתן14.12.2020ביוםלכךובהתאםהשיתוףפירוקעללהורות

שלמכירתםאתולאפשרהמקרקעיןחוקשלתכליתואתלהגשיםנועדהשיתוףפירוקעלהמורההדיןפסק=.1
הבעלותאשרלפיתוחהניתניםבמקרקעיןעסקינןכיהעובדהלאורבמיוחדזאתפיתוחם.לצורךהמקרקעין

זעומים.אחוזבשברירימחזיקיםמרביתםכאשרבעלים,מ-005למעלהבידיהוקנתהבהם

מזוהיםאינסוהםאותרולאהזכויותמבעליחלקכילכךערהיההנכבדהמשפטביתהדיןפסקמתןבעת.2
איתורהמחייבהעיקרוןעלגברבמקרקעיןהזכויותבעלימאותשללרווחתםהשיתוףפירוקשלהערךואולם,

דין.פסקמתןטרסדיןבעל

מטבעכיהנכבדהמשפטביתקבע,19.9.2071מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטתבהתאםזאת,וגםזאת.3
הצ'"לבהחלטתומכך,יתרהמזוהיס.ואינסאותרולאאשרהבעליםשללמכרתגובתסתידרשלאהדברים

החלותהכינוסהוצאותסילוקלצורךהמכרבכספישימושיעשההנכסיםבונסביהנבבדהמשפטביתקבע
מתאימות.הוראותלקבלתעדהכינוסבקופתיוחזקושיוותרוהכספיםוכיאותרושלאלבעליםביחסגם

הוראותהנכסיםכונסשילבהמשפטביתידיעלאושראשרהמכרהסכםהוראותבמסגרתלכך,בהתאם\.4
לרבותהרלוונטיים,המוכריםשםעלהבעלותרישוםבהסדרתהמכרכספיחלוקתאתהמתנותמתאימות

זיהול.מספרירישוםהסדרת

נצמנותחשבון.7
הנכסיםכונסעל-ידינפתתאשרייעודינאמנותבחשבוןהנכסיםכונטיזדיעלתופק1"המכרהתנמורת.1

הנאמנותי(.ייחשבון)להלן:וולמטרה

ו-43ב43אסעיפיםלהוראותבהתאםהנאמנותבתשבוןיופקדואשרבכספיםיפעלהנכסיםכונס.2
לפיהנכסיםכונסעלחלההמצאתסחובתאשרהאישוריםכלקבלתלצורךלרבותחמכר,לחוק

תשלוםכלביצועלצורךשתתקבלבתמורהשימושלעשותהנכסיםכונוסרשאיככללזה.הסכם
לשםהנדרשתערבותהעמדתלשםוו/אוזהלהסכםבתתאסםמהם(מי)ו/אוהמוכריםעלהחל

ביצועלשםוכןזה,הסכםלהוראותבהתאםלהמציאהנכסיםכונס/חמוכריםשעלאישורקבלת
בתמורה.מוכריםאותםשלחלקםחשבוןעלוהכללממכר,בקשראתרתהוצאהאותשלוםכל

המשפטביתאישורלקבלתובכפוףלאחרורקאךתבוצעמוכריםמיחידילמיכספיםחלוקת.3
המקרקע?לורישוםבלשכתרשוםהרלוונטיהמוכריטיחידכילכךבכפוףכאמור,חלוקהלביצוע
לחוקו-4גבי4נאיסעיפיםלהוראותובכפוףבהתאםוכןת.ז./דרכון(,מספרנרשםשמו)ולצד

המכר.

המקרקעיןולאהתמורהפדיוןהינולהגנההראויהנכס-המכראישורלאחר

לטובתמשכנתאלרישוםהתחייבותכתביעללחתוםהנכסיםכונסהתבקשהמכרתמורתיתרתתשלוםלצורך.5
הוסמךוהנכבדמשפטביתידיעלנחתמהאשרהפסיקתאבמסגרתמימון.הרוכשותנטלוממנומממןבנק

מספרללאהרשומיםאותרושלאלבעליםביחסגםההתחייבותכתביעללחתוםמפורשבאופןהנכסיםכונס
לעיל(.10נספת)ראהזיהוי

זכאיותהןכיוחומרוקלהמקרקעיןרישוםבלשכתשמןעלהבעלותלרישוםוכאיותהרוכשותכיספקאלן=.6
הפורמאליים.המשיביםזכויותעלכךובכללהמוכריםהבעליםזכויותעלמשכנתאלרישוםהתחייבותלרשום

אשרש'"הנכס"יהריהמכר,לחוק43אסעיףלפיצושניתןומשעההמשפטביתידיעלאושרשהמכרמשעה.7
זכאותםהינוהמוכריםבבעלותאשרהיחידישהנכסאלאהמקרקעיןנכסעודאינוהמוכריםשלבבעלותם

הכינוס(.הוצאות)בניכויהמכרפדיוןלקבלת

שללזיהוייםביחסמתאימותאסמכתאותבהצגתהותנתההמכרבפדיוןחלקםלקבלתהמוכריםשלזכאותם8
.המוכרים.הבעלים



ביתשלהארוכהזרועושהינוהנכסיםכונסבאמצעותהנכבדהמשפטביתידיעליבוצעהמוכריסזיהוי.9
הכינוס(.הוצאותכלסילוק)לאחרהעתבבואיתקבלואשרלהוראותובהתאםהנכבדהמשפט

הזכויות,העברתאתלבצעהמקרקעיןרשםמסרבבעטיואשרולצר,בענייןהעליוןהמשפטביתשלדינו=פסק.0
משעהלפיכך,שיפוטית.רשותידיעלהניתןשיפוטיצואחרלקייםהמקרקעיןרשםעלכימפורשותקבע

בפיקותהנכסיםכונסידיעלתבוצעהמכרתמורתשחלוקתומשעההמכר,פדיוןהינולהגנההראוישייהנכסיי
המשפטביתיורהשעליהאחרתבדרך)אוהפורמאלייםהמשיביםזיהוילאחרורקאךהנכבדהמשפטביתשל

רישוםאתלבצעהמקרקעיןלרשםלהורותישכיבריהכללל(,האפוטרופוסבידיהכספיםהפקדתלדוגיבעתיד,
בהוספתצורךללאוזאתהפורמאליים,המשיביםשלזכויותיהםגביעלגםמשכנתאלרישוםההתחייבות

זיהוי.מספר

הבעלותוכויותשהועברולאחרהתקייםולצר,בענייןהעגומהבפרשההדיוןכייצויןהתמונהשלמותלשם.1
רשםשלבקרהכלשבוצעהמבלילבעלים,שהתחזהמישללידיוחולקההמכרשתמורתולאחרבמקרקעין

אילוכימובןמאליוהמכר.כספיאתלידיוקיבלאשרהגורםלזהותביחסהנכסיםלפועל/כונסההוצאה
במסגרתלדיוןעמדאשרהנזקנמנעהיהלעילהגזכרבאופןמתבצעתהיתהזלצרבענייןהכספיםחלוקת

הדין.פסק

נפלכיהסתברבדיעבדאשריחידחייבשלנכסבמימושעסקהזלצרבענייןשנקבעהההלכהזאת,וגםזאת=.2
המתאימות,האבחנותעריכתותוךבזהירות,לקרואישולצרמפסיידהנגזרותהמסקנותאתלקנוניה.קורבן
מפנינדחיתהמקרקעיןלמימושלהתנגדיחידבעליםשליכולתובואשרשיתוףפירוקבהליךעסקינןכאשר
השיתוף.לפירוקלהביאהבעליםיתרשלזכותם

הנכבדהמשפטביתשלסמכותו

ליתןהסמכותמוקניתתפקידבעלעלהמפקתהמשפטלביתפליצייה,דיןבפסקנקבעהאשרלהלכהבהתאם.3
הנכסים.כונסשלתפקידוביצועלצורךהדרושיםבענייניםשלישילצדהוראות

תפקידנושאביןמהותיתבמחלוקתלהכרעהדרך-כלל,הנדרשים,התנאיסאתאפואלסכם"מיתן
הוראותמתןלצורךנדדששבמחלוקתהסוגיהבילול/א(הוראות:מתןהליךבמסגרתשלישילצד

היוזמהאםלשאלהנפקותלרובאיןזהבענייןתפקילו.שלוראוייעילביצועלשםהתפקידלבעל
פליציהחבי759/99)רעייא*.אחרמעונייןמגורםאועצמוהתפקידמבעלבאהההוראותלבקשת

הח"ימ[של]ההדגשות((2001)385נה)3(סופיוב,ציפורהניבעיימראובן

באנלוגיהנקבעשם2018-תשעייחכלכלי,ושיקוםפירעוןחדלותלחוק45סעיףהוראותגםזהלעניין\ראה.4
תפקידו...יילמילויהנוגעענייןבכלהוראותלמתןבבקשההמשפטלביתלפנותרשאיייהנאמןכי:כאןלעניינו

הנאמן.תפקידשליעילביצועלשםנדרשהענייןבירורבובמקרה

לסיכום

המקרקעין.מימושאתלאפשרהשיתוףפירוקהליךשלתכליתו.5

בעלימאותשללאיתורםממושכיםהליכיםלאחרניתןדנאבתיקהשיתוףפירוקעלהמורההדיןפסק=.6
הזכויות.

הרוכשות.עםבהסכםלהתקשרלכונסהמשפטביתאישרהנכסיםכונסנקטאשרההליכיםבתוס.7

שהןוחומרקלשמן.עלבמקרקעיןהבעלותלרישוםוכאיותהןבמלואההתמורהאתשילמושהרוכשותלאחר.8
משכנתא.לרישוםהתחייבותלרשוםזכאיות



מןלהבדילהמכרתמורתפדיוןהינוהזכויותבעליוכאיםלואשרהיינכסייאזיהמכרשאושרמשעה.9
המקרקעין.

הליכיביצועלאחררקתבוצעהבעליםלידיכספיםחלוקתהמכר,הסכםולהוראותהדיןלהוראותבהתאם.0
הארוכה.זרועואתהמהווההנכסיםכונסבאמצעותהנכבדהמשפטביתידיעלזיהוי

מפורשתהוראהשיקבלככלהמתבקשות,הפעולותאתלבצעהמקרקעיןרשסמחויבולצר,להלכתבהתאם\=.1
הנכבד.המשפטביתמאתכןלעשות

להורותהמקרקעין,רשםאתגםבענייןשישמעלאחרהנכבד,המשפטביתבזאתמתבקשלעיל,המקובץלאור
ברישא.כמבוקש

עו"דברא"ז,רו
נכסיםלונס-

9275מה.2
כ-

---עוידבראייז,רן
/

במקרקעלןהשיתוףלפירוקהנכסיסכונס
דיןעורכיחברתושות'ברא"ז|צביהר|נרדיה|טילרלוי

|
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גספחים:רשימת

הרוכשות.לטובתמשכנתאלרישוםההתחייבותכתבהעתק[1נספח{

[
נספחיו(.)ללאהמכרהסכםהעתק[2נספח

.(63מסי)בקשהלתיקכצדהכלליהאפוטרופוסלצירוףהנכסיםכונסבקשתהעתק[3נספח

.19.9.2071מיוםהמשפטביתהחלטתהעתקן4נספח;

.72.8.2071מיוםהנכסיםכונסתגובתהעתק[נספת5\|

לרישוםהתחייבותכתבעללחתוםהנכסיםכונסלהסמכתהרוכשותבקשתהעתק|נכבהו'
|

0ההו
.26.1.2027מיוםמשכנתא||||

.26.1.2022ביוםהמשפטביתידיעלנחתמהאשרוהפסיקתאההחלטההעתק[7ספח

.16.5.2022מיוםבנתניההמקרקעיןרשםהחלטתהעתק,8גספחי

מיוםהרשםבהחלטתהנזכריםהמקרקעיןרשםמנהליהרלוונטיהחלקהעתקלסמח לנספח
|16.5.2022.

מיוםבבקשההמשפטביתוהחלטת25.5.2022מיוםהרוכשותבקשתהעתק19:
.,2י
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