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 החלטה

 
לפני בקשת כונס הנכסים למתן הוראות, שעניינה רישום הערת אזהרה על התחייבות לרישום  .1

משכנתה )להלן: "הערת האזהרה" או "ההערה"( על זכויותיהם של בעלי זכויות הרשומים 

 מזוהים"(.  שאינםבלשכת רישום המקרקעין ללא מספר זיהוי )להלן: "בעלי הזכויות 

כונס הנכסים מבקש להורות לרשם המקרקעין לרשום את הערת האזהרה על זכויות המשיבים 

מזוהים ללא צורך בהוספת מספרי זיהוי וללא צורך בביצוע הליך של זיהוי על ידי לשכת  שאינם

 רישום המקרקעין. 

מזוהים  שאינםשל בעלי הזכויות בתמורת המכר כונס הנכסים הבהיר בבקשתו, כי חלקם 

 זכויות הללו רק לאחר השלמת הליך הזיהוי.הועבר לידי בעלי יזק בידו ווחי

 

בקשה זו הוגשה לאחר שכונס הנכסים ביקש לרשום את הערת האזהרה באמצעות פסיקתה  .2

)המותב הקודם אשר דן בתיק כב' הש' הס( במסגרתה  26.1.22חתומה על ידי בית המשפט מיום 

לרישום משכנתה על זכויותיהם של כלל המוכרים הוסמך כונס הנכסים לחתום על התחייבות 

 "וזאת בין אם רשום לצד שמם מספר זיהוי/מספר תאגיד ובין אם לאו". 

רשם המקרקעין סרב לרשום את ההערה ללא ביצוע הליך של זיהוי בעלי הזכויות הרשומים 

 ללא מספרי זיהוי או ללא התייחסות מפורשת לענין בפסיקתה.

 

ה התבקשה תגובת רשם המקרקעין, וזה הבהיר בתגובתו לבקשה כי משהוגשה הבקשה הנדונ .3

לשכת רישום המקרקעין תכבד כל החלטה של בית המשפט, ובלבד שככל שבית המשפט יורה 

על רישום ההערה ללא צורך בביצוע הליך זיהוי בפני רשם המקרקעין, הדברים יאמרו באופן 

 מפורש בפסיקתה.

 

 עתי למסקנה כי דין בקשת כונס הנכסים להתקבל. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הג .4

 

מדובר בהליך פירוק שיתוף במקרקעין המצויים באזור התעשיה המערבי בהרצליה, אשר  .5

אישר בית המשפט לכונס הנכסים להתקשר בהסכם מכר למכירת  6.10.21במסגרתו ביום 

"ח בתוספת מע"מ ש 33,115,860בעלי זכויות במקרקעין בתמורה לסך של  436זכויותיהם של 

 בתוספת מע"מ(.₪  57,000,000)תמורה המשקפת שווי מגרש בשלמות של 

 

 מהמקרקעין. 4.3%מוכרים ובבעלותם  436מתוך  11מזוהים הינם  שאינםבעלי הזכויות  .6
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( אותרו ע"י כונס הנכסים אולם טרם 284-286, 143, 86, 20בעלי זכויות )המשיבים  6 -מתוכם 

, 25בעלי זכויות )המשיבים  5 -הזיהוי, ו הליךהמאפשרים את השלמת הומצאו לידיו מסמכים 

 ( לא אותרו על ידי כונס הנכסים.50-52, 43

 

אשר ניתנה במסגרת בקשת כונס הנכסים לצירוף  ,19.9.21בהחלטת בית המשפט מיום  .7

האפוטרופוס הכללי כחליפם של בעלי הזכויות שלא אותרו, נעתר בית המשפט לבקשה החלופית 

 –של כונס הנכסים ולפיה: "עמדתם של המשיבים שלא אותרו לא תידרש לצורך אישור המכר 

מפורט לעיל, חלקם של זאת על מנת שלא לפגוע באפשרות לקדם את הליכי המכר. ודוק; כ

להניח כי די יהיה  בלבד ומשכך יש 5% -ם לשיעור של כהמשיבים שלא אותרו במקרקעין מסתכ

מן המקרקעין על מנת לוודא כי זכויותיהם של המשיבים  95%בעמדתם של בעלי הזכויות של 

 שלא אותרו לא תקופחנה בכל הנוגע להכרעה בבקשה לאישור המכר".

 

 ה זו אישר בית המשפט את המכר לרוכשות.כאמור, בהמשך להחלט

 

הינו שלב לקראת השלמת המכר, אשר במסגרת הבקשה שלפני רישום הערת האזהרה כמבוקש  .8

(. אישור המכר ניתן כאמור במסגרת הליך 6.10.21כבר אושר בהחלטת בית המשפט )מיום 

פירוק שיתוף במקרקעין, בשים לב לזכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש בכל עת את פירוק 

עלי הזכויות לחוק המקרקעין(, ותוך הבאה בחשבון של האינטרסים של כלל ב 37השיתוף )סעיף 

 מוכרים(.  436)

מתוך מטרה לקדם את פירוק השיתוף כמצוות המחוקק וכזכותם של בעלי המקרקעין, עמדתם 

מזוהים( לא נדרשה לצורך אישור  שאינםשל בעלי הזכויות שלא אותרו )ובכללם בעלי הזכויות 

ת הליך הסכם המכר. מטעם זה גם אין מקום לאפשר את עצירת הליכי המכר כעת, עד להסדר

מזוהים.  שאינםהזיהוי, הליך אשר דורש את איתורם ואת שיתוף הפעולה של בעלי הזכויות 

אחרת, משמעות הדבר תהיה שאותם גורמים ימנעו בפועל )ולו על דרך המחדל( את האפשרות 

להשלים את פירוק השיתוף. זאת בניגוד לעקרון המנחה המעודד את פירוק השיתוף )בוודאי 

קרקעין בהם מאות בעלי זכויות ויש קושי אובייקטיבי לפעול לפיתוחם(, כאשר מדובר במ

 מהמוכרים(. 95%ובניגוד לאינטרסים של כל יתר בעלי הזכויות )

 

מזוהים לקבלת התמורה. כפי  שאינםמשאושר המכר, יש להגן על זכותם של בעלי הזכויות  .9

לקם של בעלי הזכויות שנקבע בהסכם המכר וכפי שהובהר על ידי כונס הנכסים בבקשתו, ח

ועבר לידי בעלי זכויות הללו רק לאחר השלמת יו ויוחזק בידימזוהים בתמורת המכר  שאינם

הליך הזיהוי. בכך יש כדי לאזן בין האינטרס של כלל בעלי הזכויות והרוכשות להשלמת המכר 

 מזוהים. שאינםופירוק השיתוף ובין האינטרסים של בעלי הזכויות 
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מזוהים  שאינםלעיל, בשים לב לכך שתמורת המכר המיועדת לבעלי הזכויות על יסוד האמור  .10

תישאר בידי כונס הנכסים עד השלמת תהליך הזיהוי, ועל מנת שלא לעכב את קידום הליכי 

 המכר, בקשת כונס הנכסים מתקבלת. 

 
אשר על כן, אני מורה לרשם המקרקעין לרשום התחייבות לרישום משכנתה בנוסח המצורף 

מזוהים וללא צורך  שאינםלבקשה ללא צורך בהוספת מספרי זיהוי של בעלי הזכויות  1כנספח 

 בזיהויים על ידי רשם המקרקעין. 

ר של בעלי כמו כן אני מורה לכונס הנכסים להמשיך ולהחזיק בידיו את חלקם בתמורת המכ

מזוהים )בניכוי הוצאות הכינוס( וזאת עד להשלמת הליך הזיהוי שלהם או עד  שאינםהזכויות 

 החלטה אחרת.

 
מזוהים  שאינםכונס הנכסים יפעל ככל יכולתו להשלמת הליך הזיהוי, הן של בעלי הזכויות 

 מזוהים שטרם אותרו. שאינםאשר אותרו על ידו והן של בעלי הזכויות 

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2022יוני  22, כ"ג סיוון תשפ"בהיום,  נהנית

      

             
 


