
   
  אפיק ושות', עורכי דין ונוטריוןהגיליון המקצועי הדו שבועי של 

  03-609.5.609פקס  03-609.3.609, טלפון 6120101יפו  -תל אביב 20144ת.ד.  ,103החשמונאים 
  תוכן עניינים

Compleanno di Antonio Lucio Vivaldi (4 marzo 1678 – 28 luglio 1741), uno dei più grande compositore barocco 
italiano più noto per la sua serie di concerti per concerti per violino conosciuti come "Le quattro stagioni". 

חינים האיטלקים בתקופת ), מגדולי המל1741ביולי  28  - 1678במרץ  4יום הולדתו של ַאְנטֹוִניֹו לּוצ'ֹו ִויַוואְלִדי (
 הבארוק הידוע ביותר בשל סדרת קונצ'רטי הכינור הידועה בשם "ארבע העונות".

Birthday of Antonio Lucio Vivaldi (4 March 1678 – 28 July 1741) one of the greatest Italian Baroque composer 
best known for his series of violin concertos known as The Four Seasons. 

    שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין מאמר:     .1
  . ממשרד אפיק ושות' ד אוהד גבישאשר נכתב על ידי עו" ,שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעיןמאמר בנושא  

An article on real estate partnership and dissolution of a real estate partnership, by Attorney Ohad Gavish of Afik & Co. 
  'משקיהון' של לשכת סוכני הביטוח מגזיןבפרסום אודות תביעה שמנהל משרדנו  משרדנו בתקשורת:.    2

An article published in the Insurance Agents Association magazine on a claim filed by our law firm. 
   :, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני תאגידים    .3

  אי גילוי קשרי הבעלויות של משווק עסקה ייחשב כהטעייה המזכה בביטול החוזהא. 
  .באופן לא נכון נדרש לתקן הרישום פי החוק הישןל; מי שנרשם מנות עבור אחר מחויב לדווח לחברהמניות בנאמחזיק ה: עליוןה

  כאשר הדבר נעשה משיקולים עניינייםב לספק שירות רסונופולין רשאי למ ב.
 מונופוליסטי אלא סירוב משיקולים ענייניים. מעמד ות; הכלל לא חל כשאין ניצולשאי לסרב לתת שיררבעל מונופולין לא : את"חוזי מ

  משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה:עדכוני .    4
  אי גילוי קשרי הבעלויות של משווק עסקה ייחשב כהטעייה המזכה בביטול החוזהא. 

  .זהות בעלי המניות בחברות הרלבנטיות להתקשרות בעסקה תחשיפ מחייבת גילוי מלאבתום לב וחובה לנהל משא ומתן השלום ת"א: 

  חוזההבתשלום פיצוי בשל סיום של סוכן החברה מחוייבת חוזה  מביאה לידי סיוםחברה הב. 
 בעל שיקול דעת עצמאיהיה זמן ממושך וכשלוח  חברה ייחשב ככזה רק אם פעל; סוכן פיצויבהפסקת חוזה סוכנות מזכה  שלום חיפה:

   באופן המבדיל אותו מיתר עובדי החברה.

  עובד המתחמק מלהגיע לשימוע מוותר על זכות זו בפועלג.  
   .ויתר בפועל על זכות השימוע אך התחמק מלהגיע לשימוע ניתנו לו הזדמנויות חוזרות ונשנות להשמיע טענותיושעבודה ת"א: עובד 

  מקרקעין:עדכוני .    5
   דרישת הכתב במקרקעין קיימת גם בעסקה בין בני משפחה קרוביםא. 

  כדי להימנע ממסים תמנע אפשרות ריכוך דרישת הכתב.הסכם  כתיבתמכתב; הימנעות  תרשודמשפחה עסקת מקרקעין בהעליון: גם 

  לקידום הפרויקט כתנאי לקבלת זכויות בקבוצה מחויבויותיוקבוצת רכישה נדרש לקיים יזם . ב
יפורש גם לפי התנהגות הצדדים אחרי כריתתו; יזם קבוצת רכישה שנדרש לבצע פעולות לקידום הפרויקט ולא ביצע סכם ה: את"מחוזי 

 בויות אליו בהסכם.לא יכול לדרוש אכיפת המחוי
  

איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים  3,200מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ  ,, עורכי דין ונוטריוןושות'רשימת התפוצה של משרד אפיק 
 יש לשלוח מייל לכתובת פותהצטרהתפוצה או מ להסרהבנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. 

 fiklaw.com@anewsletter וללא שיועבר בשלמותניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ובלבד צרפו אותי לרשימת התפוצה". /רויובכותרת לכתוב "אנא הס 
  לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ  .כל שינוי

 afiklaw.comhttp://www.למאגר פרסומים קודמים:  
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    שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין מאמר בנושא: .  1
  

יתוף במקרקעין ואימתי ניתן לדרוש פירוק , הדרכים המומלצות להסדיר ששותפות במקרקעין מאמר בנושא
  . השיתוף

An article on real estate partnership and dissolution of a real estate partnership, including the right of a 
partner to dissolve the partnership and the importance of a proper partnership agreement drafted by an 
attorney knowledgeable in the area. 

 
  קישור:בניתן למצוא  והעברית בשפה האנגליתהמאמר את 

The article may be found in the following link: 
 

http://www.afiklaw.com/files/articles/a173.pdf  
  

 
פט מקרקעין ומש דיניבין היתר ב , העוסקדין במשרד אפיק ושות' ךעור, אוהד גביש"ד עוהמאמר הוא מאת 

   מסחרי. 
The article is by attorney Ohad Gavish, of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary whose 
main practice areas are real estate law and commercial law. 

  
 

  משרדנו בתקשורת .  2
  

 מגזין הרשמי של לשכת סוכני הביטוח בישראלהשקיהון', , של 'מ2015מרץ, בגליון  פורסמתהמכתבה מצ"ב 
 בחו"ל. המשווקת נדל"ן על ידי חברה הוטעו שבטענה משקיעים  שהגישו ₪מליון  10בסך  תביעהב והעוסקת

  אפיק ושות'.  פורת ממשרד- , יאיר אלוני ושירה זקןהתביעה המנוהלת על ידי עורכי הדין דורון אפיק

Attached is an article published in the March, 2015, issue of the Insurance Agents Association 
magazine on a claim of investors against a company allegedly defrauding them in an investment 
abroad. The claim was filed by attorneys Doron Afik, Yair Aloni and Shira Zaken-Porat of Afik & Co. 

   :הבא ניתן למצוא בקישור הכתבהאת 
The article (in Hebrew only) can be found at the following link: 

  
http://www.afiklaw.com/files/press/p173.pdf  

 
  ערך, הגבלים עסקיים וניירות תאגידים.     3

  חזיק במניות בנאמנות חייב בדיווח לחברה אשר זו תרשום נאמנות זו במרשם בעלי המניותמא. 
 ים, כב' השופט17.02.2015יוסף בדיחי ואח' נ' רפאל מיוסט ואח', בית המשפט העליון,  5315/12עא [

  אורי שהם]ו אסתר חיותסלים ג'ובראן, 
  
מי שרשום  לאחר שלטענת הפונים כבעלי מניות בחברהלהכיר בפונים בבקשה לבית המשפט  פניהוצעה ב

מכיוון  , למרות שלא רשמו זאת בעת שהמניות הוקצוהחזיק עבורם את המניות בנאמנותהחברה במרשם 
  .בתוקף, לא איפשרה זאת זשפקודת החברות, שהיתה א

מאז הקמת החברה נכנס לתוקפו חוק החברות הקובע כי בעל מניה שהוא נאמן ידווח בית המשפט קבע כי 
ולא ברור מדוע לא עדכנו התובעים את החברה  בעלי המניות וזו תרשום זאת במרשםעל כך לחברה 

בנאמנות זו. מרשם בעלי המניות לעניין זה יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו, וכל עוד לא נחתם בין 
דים הסכם אחר אשר יכול לסתור את האמור במרשם, יראו את מי שרשום במרשם בעלי המניות כבעל הצד

  מניות בחברה לכל דבר ועניין.   
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  כאשר הדבר נעשה משיקולים עניינייםב לספק שירות רסונופולין רשאי למ .ב
, בית המשפט 06.01.2015פרופ' יונה תדיר נ' אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,  1921-12-09[תא (ת"א) 

  יפו, כב' השופטת ענת ברון] –המחוזי בתל אביב 
  

מרכז רפואי סרב להעניק לרופא מומחה הרשאה לבצע פרוצדורות כירורגיות המבוצעות במתקניו. הרופא 
ונופולין בשוק אספקת חדרי ניתוח פרטיים וכי סירוב המרכז הרפואי טען, בין היתר, כי המרכז הינו בעל מ

  לבקשתו מהווה סירוב בלתי סביר מצידו של מונופולין לספק שירות תוך הפרת חוק ההגבלים העסקיים.
בחוק ההגבלים העסקיים קיימות הוראות שנועדו לפיקוח על פעילותו של בעל מונופולין מאחר וריכוז כוח 

אחד מקים חשש ממשי לפגיעה בתחרות או בציבור.  בתוך כך החוק קובע כי לא יסרב בעל  שוק בידי גורם
  שבמונופולין.מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או השירות 

חלטה הבבמקרה דנן קבע בית המשפט, כי המרכז הרפואי לא ניצל לרעה את מעמדו מאחר ומדובר 
פואית, שיש לה פן מקצועי ולא רק אישי.  הוכח כי כוונתו של הרופא לא התקבלה על בסיס מדיניות רש
כי אם לעשות שימוש בתואר "רופא עוזר" על  –תה לסייע למומחים בביצוע פעולה כירורגית מסוימת יהי

מנת להקנות לו דריסת רגל במתקני המרכז הרפואי כדי שיוכל ללוות את המטופלות בכל שלבי האשפוז, 
וע הפרוצדורה הרפואית ולייעץ לרופא המבצע במידת הצורך, ובסופו של דבר לשחרר את להשגיח על ביצ

על אף שפונקציה כזו כלל אינה קיימת במרכז הרפואי בין היתר משיקולים תקציביים.  –המטופלת לביתה 
תו אשר על כן,  נקבע כי אין פסול מבחינת דיני ההגבלים העסקיים בסירוב למתן היתר לתובע שכן כוונ

  הייתה לכפות על המרכז להעניק שירות אשר המרכז אינו נוהג כלל לספק.
  

  משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודהעדכוני .    4

  טול החוזהאי גילוי קשרי הבעלויות של משווק עסקה ייחשב כהטעייה המזכה בבי א.
- תל אביבבהשקעות נדל"ן בע"מ, בית משפט השלום  TGIדן בן צבי נ'  44694-02-10תא (ת"א) [

  , כב' השופטת שרון גלר]17.02.2015, יפו
  

בפרויקט בקנדה. בין הצדדים  סל"ן בארץ ובחו"ל שיווקה לרוכש נכחברה ישראלית העוסקת בשיווק נד
הוסתרה ממנו כי הוצגו לרוכש טרם ההתקשרות. הרוכש, טען  נתגלעה מחלוקת בעניין המצגים אשר

גם מנכ"ל החברה ומנהל השיווק בחברה הישראלית הינם בעלי עניין ושליטה בחברת השיווק ושהעובדה 
בית המשפט קבע, כי הייתה חובה לנהל את המשא ומתן עם הרוכש בתום   בחברת היזמות של הפרויקט.

בעסקה. עוד יפת זהות בעלי המניות בחברות הרלבנטיות להתקשרות לב ומתוך גילוי מלא, לרבות חש
כי קשרים אלה שלא הוצגו לרוכש יורדים לשורש מבנה העסקה ומציפים סימני  הוסיף וקבע בית המשפט

, נקבע כי אי הצגת המידע עולה כדי הטעייה בשלב הטרום במקרה דנן שאלה ביחס למבנה ומחיר העסקה. 
ול ההתקשרות והשבה הדדית. בית המשפט אף הורה על הרמת מסך ההתאגדות חוזי המקימה זכות ביט

  של החברות הנתבעות והטלת אחריות אישית על מנכ"ל החברה באופן אישי. 
  

  חברה המביאה לידי סיום חוזה של סוכן החברה מחוייבת בתשלום פיצוי בשל סיום החוזה ב.
, כב' 14.02.2015, בית משפט השלום בחיפה, בועז מאיר נ' זנלכל בע"מ 48123-03-13[תא (חי') 

  השופטת אילת דגן]

אדם המתמחה בתחום של מכירות התקשר בהסכם עם חברה לייצור הפצה ושיווק לצורך מתן שירותים 
כקבלן עצמאי לביצוע פעולות של הגדלת נתח המכירות והפעלת סוכני מכירות של החברה. מספר שנים 

דיעה החברה לקבלן כי היא בוחרת לסיים את ההתקשרות ביניהם. לאחר ההתקשרות בין הצדדים הו
הקבלן הגיש תביעה לבית המשפט כדי שזה יכריז כי על יחסי הצדדים חל חוק חוזה סוכנות המזכה אותו 
בתשלום פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות בין הצדדים. בית המשפט קבע כי על מנת להוכיח שהקבלן שימש 

כי השליחות במצטבר כי הוא פעל כשלוח של החברה (היינו, בשמה ולטובתה), כסוכן מסחרי יש לבחון 
כת וכן כי הוא נהנה מעצמאות בקבלת החלטות וניהול פעולותיו באופן המבחין שונעשתה במשך תקופה ממ

אותו מעובד רגיל שלה. באותו מקרה, מכיוון שהקבלן ענה על קריטריונים אלה והוכח אף כי הקבלן פעל 
גדיל את נתח המכירות של החברה באמצעות דרכי פרסום ושיווק, ייזום מבצעים, ומשא ומתן לקדם ולה

  עצמאי מול נציגי חברות שונות, קיבל בית המשפט את התביעה בחלקה ופסק לקבלן פיצוי.
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  עובד המתחמק מלהגיע לשימוע מוותר על זכות זו בפועל  ג. 
יפו, -אביב-מנשה בלס נ' קרגל בע"מ, בית הדין האזורי לעבודה בתל 16499-10-12[סעש (ת"א) 
  , כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר כץ]19.02.2015

  
, אך נמנע טעמי התייעלות ארגוניתלישיבת שימוע טרם פיטוריו מזומן עשרות שנים בעל ותק של עובד 

העובד את תבע  ר שהוחלט על פיטוריו בהעדר שימועמספר פעמים באמתלות רפואיות שונות.  לאח מלהתייצב
בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי המעסיקה נתנה לעובד הזדמנויות  פיצויים בשל אי עריכת שימוע.  מעסיקתו

א לעשות שימוש חוזרות ונשנות להשמיע טענותיו נגד הפיטורים אך העובד התחמק מלהגיע לשימוע ובחר של
כי בית הדין לעבודה במקרה דנן, קבע ויתר על זכות השימוע בפועל. כמי שהעובד  תיש לראות א בכךו בזכותו

תעודת  העובד לא הייתה ברשות לתוקףביום בו נכנסו פיטורי העובד ו לא נפל פגם בפיטורי העובד מאחר
   . ירטרואקטיב הוצאה באופן שכן זומחלה 

  
  .    עדכוני מקרקעין5

  בעסקה בין בני משפחה קרובים  דרישת הכתב במקרקעין קיימת גם  .א
  ארז]-, בית המשפט העליון , כב' השופטת דפנה ברק25.02.2015פלוני נ' פלוני,  329/15[בע"מ 

אחים הגיעו להסדר פשרה של סכסוך משפחתי ובו גם הסדרה של הזכויות במקרקעין של המשפחה.  ההסדר 
ך בעקבות ההסדר הועברו ללא תמורה זכויות לא הועלה על הכתב, למעט החלק הנוגע לאיזונים כספיים א

בנכס מקרקעין.  ההסדר לא התייחס לזכויות המקרקעין כדי למנוע מצב בו יהיה צורך לשלם מס על ההעברות.  
כשנה לאחר העברת הזכויות בנכס המקרקעין התגלה סכסוך לגבי היקף ההסדר והאם הוא חל גם על נכסי 

  המקרקעין.

ן נדרש כי יעלה על הכתב כדי שיהיה לו תוקף, אולם במקרים מסוימים בתי המשפט על פי חוק הסכם במקרקעי
  הכירו באפשרות "לרכך" את דרישת הכתב הפורמאלית.

בית המשפט העליון קבע, כי דרישת הכתב בעסקת מקרקעין חלה גם כאשר מדובר בהסכם בין בני משפחה. 
, אולם כשצדדים לא העלו הסכם על הכתב כדי ניתן "לרכך" את דרישת הכתב כאשר ההגינות דורשת זאת

   להימנע מתשלום מס תיחסם האפשרות "לרכך" את דרישת הכתב.

   לקידום הפרויקט כתנאי לקבלת זכויות בקבוצה יותיומחויבוקבוצת רכישה נדרש לקיים יזם  .ב
 ב'יפו, כ-ת משפט המחוזי בתל אביבבי, 25.02.2015, דיויד רוקח נ' אתי פלג ואח' 1844-09ת"א [

  ]השופט אבי זמיר

אדם העוסק בייזום וקידום פרויקטים לבנייה באמצעות קבוצות רכישה תבע את חברי קבוצת הרכישה בגין 
ום וקידום פרויקט בניית הבניין אמור היה לקבל סכום כסף וזכות לחנות הפרת הסכם ולפיו תמורת שירותי יז

  ין.  יבבנ

בית המשפט קבע שכוונת הצדדים בחוזה נלמדת גם מהתבטאויות הצדדים, התנהגותם, תוכן ההסכמה 
  חתימת החוזה ובעת קיומו.ונסיבותיה, לרבות התנהגות הצדדים לאחר 

בית המשפט דחה טענת היזם שההסכם נועד להקנות לו זכויות בגין פועלו עד חתימת ההסכם וקבע שלא 
פי ההסכם, לא ארגן את קבוצת הרכישה, לא -הוכח שהיזם ביצע מטלה כלשהי מבין המטלות שהוטלו עליו על
ובהשגת מימון, לא התקשר עם יועצים, ספקי  פינה את הדיירים המוגנים, לא היה מעורב בהכנת דו"ח אפס

שירותים ובעלי מקצוע, לא טיפל בנושאי רישוי ולא ליווה ועקב אחרי ביצוע הפרויקט.  משכך, בית המשפט דחה 
  את התביעה וקבע שהיזם לא יכול לאכוף את החוזה שהוא לא קיים אותו.
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  1עו"ד אוהד גביש,/ שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין  

קרקעות רבות בישראל הין בבעלות משותפת של מספר אשים או חברות. חוק המקרקעין הישראלי קובע, 

באופן יחסי לחלקו  , בעלותו של כל אחד מהם מתפשטתבמשותף של כמה בעליםבבעלות מקרקעין כאשר כי 

.  לעובדה זו עשויה להיות ן ואין לשום שותף חלק מסוים בהםבכל אתר ואתר שבמקרקעי במקרקעין

  משמעות הרת גורל כשמי מהבעלים רוצה לממש זכויותיו בקרקע.

במקרקעין "יש מאין" אשר  קיימות סיבות שוות היוצרות שותפותמלבד רכישת מקרקעין במשותף מרצון 

יחוד וחלוקה מחדש של א או ף בין בי זוגירושה, שיתוובייהן:  ת הסכמה של בעלי המקרקעיןואין תלוי

יש להבחין בין שותפות במקרקעין לבין שותפות כתוצאה מרישום מבה   .סמוכות ןמקרקעימספר יחידות 

כבית משותף, אשר בו הבעלות המשותפת חלה רק על הרכוש המשותף בביין (חדר מדרגות, לובי וכיוצ"ב) 

  .אך כל יחידת דיור היא בבעלות עצמאית

רוב, ועל מת להסדיר סוגיות אלו מראש, שותפים במקרקעין בוחרים להתקשר בהסכם שיתוף שמטרתו ל

כל לעתים אף לייחד לוהשותפים חובות וזכויות כל אחד מלהגדיר את , המקרקעיןיהול להסדיר את אופן 

כויות בעלי הזאם לא קבע אחרת בין השותפים או בהחלטה של רוב  במקרקעין.חלק ספציפי שותף 

רשאי להשתמש במקרקעין שימוש סביר (בתאי שלא ימע שימוש כזה כל שותף במקרקעין קובע החוק כי 

כל פעולה דחופה ובלתי צפויה מראש הדרושה  , גם ללא הסכמת יתר השותפים,משותף אחר) ולעשות

 יעתיהולם וגם לעשות כל דבר הדרוש באופן סביר למה של המקרקעין ולזק העלול להחזקתם התקי

  להיגרם למקרקעין ולהגת הבעלות וההחזקה בהם.

כל שותף במקרקעין רשאי לדרוש את פירוק השיתוף בכל עת ובהיעדר הסכם בין השותפים בדבר על פי חוק, 

פירוק השותפות יהיה פירוק השיתוף על פי צו בית משפט. ככל והדבר אפשרי והמקרקעין יתים לחלוקה 

במקרקעין)  כל אחד מהשותפים מקבל חלק פרד ועצמאיעשה באופן של חלוקה בעין (פיזית, פירוק השיתוף י

ובית המשפט רשאי אף להורות על תשלומי איזון משותף לשותף במקרה הצורך (למשל כאשר החלקות 

יהיה בכך שחולקו לא בעלות שווי זהה).  כאשר המקרקעין המשותפים אים יתים לחלוקה בעין או אם 

ם יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין מה הפסד יכר לשותפים או אף לחלק בכדי לגרום

  וחלוקת התמורה בין השותפים בהתאם לחלקם במקרקעין.

כאשר המקרקעין המשותפים הים בית הראוי להירשם כבית משותף, בית המשפט רשאי להורות על פירוק 

ם והקצבת דירות לשותפים בהתאם לחלקם השיתוף בדרך של רישום הבית בפקס הבתים המשותפי

פירוק  .וגם כאן בית המשפט רשאי להורות על תשלומי איזון משותף לשותף במקרה הצורך במקרקעין

באמצעות  פירוקהדרך של שיתוף בדרך של רישום בית משותף היו מקרה ספציפי של חלוקה בעין, ולפיכך 

  .בדרך של מכירה פירוקרישום בית משותף עדיפה על 

מכיוון שפירוק שיתוף או כיסה להסכם שיתוף הם הליכים מורכבים שלרוב תהיה להם השפעה לשים 

רבות, חשוב להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום המקרקעין, בדגש על הסכמי שיתוף במקרקעין, אשר יוכל 

שותפות, כך לסייע ביסוח הסכם אשר בבוא העת יוכל להגן על השותפים מקום בו יבחר אחד מהם לפרק ה

שיתר הצדדים לא יפגעו כתוצאה מפירוק זה. זאת ועוד, בעת רכישת מקרקעין המוחזקים בשיתוף (למשל, 

כשמדובר בדירה שטרם רשמה בטאבו) חשוב מאוד שעורך דין המתמחה גם בהסכמי שיתוף יבחן את מצב 

   הדירה והזכויות בה על פי הסכם השיתוף או בהעדרו.

                                                 
אין בסקירה  ), העוסק בין היתר בדיי מקרקעין ומשפט מסחרי. www.afiklaw.com( עורך דין במשרד אפיק ושות' והי אוהד גבישעו"ד  1

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין כללית זו מש
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Real Estate Partnership and Dissolution of a Real Estate Partnership\ Ohad Gavish, Adv.2  

Many real estate unites in Israel are jointly owned by several persons or companies. Israeli real 
estate legislation stipulates that when land is jointly owned, the ownership of each partner 
spread to every part of the land and no co-owner has a particular part in the land parcel. This 
fact may be highly important when a co-owner wishes to exercise rights. 

There are certain circumstances (other than in the case of intentional co-ownership) that may 
create a partnership in real estate such as inheritance, marital relationship or reparcellation of 
adjacent land parcels. One should distinguish between partnership in real estate and registration 
of an apartment house as a condominium, in which case the shared ownership applies only to 
the common assets (staircases, lobby, etc.) but each unit is independently owned. 

Generally, with a view to avoid conflicts, partners in real estate usually aim to enter into a 
partnership agreement that regulates the joint management of the asset, defines the rights and 
obligations of each of the partners and often allocates specific parts of the parcel to each 
partner. Unless otherwise agreed or decided by the majority of the owners, the law provides 
that each partner is entitled to make reasonable use of the jointly owned asset (as long as such 
use does not oust the other) and take, even without the consent of the others, reasonable and 
urgent measures required in order to maintain the property, prevent damage thereto or protect 
the ownership and possession. 

By law, each partner may demand the dissolution of the partnership at any time, and absent 
agreement to that end, dissolution will be by the Court.  If possible, dissolution will be in kind 
(each partner receives a separate and independent parcel) and the Court may also order 
equalization payments if necessary (e.g. when the different parcels are not of equal value). If 
the joint land cannot be distributed in kind or such distribution will cause a significant loss to 
the partners or even only to some of them, dissolution will be achieved by selling the land in its 
entirety and distributing the proceeds of the sale. 

When joint property may be registered as a condominium, the Court may order the dissolution 
of the partnership by way of registration of a condominium and distribution of the units 
according to each partner's pro rata holdings in the joint property (and equalization payments, if 
required). Dissolution by registration of a condominium is a specific case of a distribution in 
kind, and is thus preferable on liquidation by sale. 

Because dissolution of a partnership in land or entry into a partnership agreement are often 
complex processes with a long lasting impact, it is important to engage an attorney 
knowledgeable in real estate, generally, and land partnership agreements specifically, to assist 
in drafting an agreement which could protect the partners in case one chooses to dissolve the 
partnership. Moreover, when purchasing a real estate asset held jointly (for example, an 
apartment not yet registered as part of a condominium) it is vital that an attorney 
knowledgeable in land partnership agreements examine the status of the apartment and the 
rights in it under the partnership agreement, or in its absence.  

                                                 
2 Advocate Ohad Gavish is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main 
practice areas are real estate and commercial transactoins. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must 
be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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השקעות בחו"ל

והשבת  ביטול  היא  זו  תביעה  של  ניינה 
התובעים  העבירו  אשר  הכספים 
לנתבעים בקשר עם הסכם אשר נחתם 
מיזם  לעסקת  בנוגע  התובעים  עם 
ברומניה,  חקלאית  קרקע  על  משותף 
ערך;  ניירות  חוקי  הפרת  עקב  חוקיות  אי  בעילת 
ניהול משא ומתן בחוסר תום לב, תרמית, הטעייה 
ההסכם;  על  החתימה  טרם  שווא  מצגי  והצגת 

הפרתו ועמידה על תנאיו בחוסר תום לב.

חקלאית  קרקע  להשבחת  משותף  במיזם  מדובר 
בשטח של כ- 5,480 מ"ר, סמוך לעיר טימישוארה, 
בחבל טימיש רומניה, אשר שווקה לתובעים וכונתה 
"היער  בשם  מגורים  כפרויקט  הנתבעים  ידי  על 
 Romania Timisuara( הירוק" טימישוארה, רומניה
Padura Verde -(, כאשר מטרת המיזם המשותף 
נרחב  בהיקף  יוקרתי  מגורים  פרויקט  הקמת  היא 

של כ - 180 יחידות דיור, חניות ושטחי ציבור.

 ,TGI קבוצת  ידי  על  שווק  טימישוארה  פרויקט 
ובעלי  מנהליה  של  המלאה  ובידיעתם  ביוזמתם 
משומן  שיווקי  מערך  הפעילה   TGI בה.   השליטה 
'לצוד' משקיעים פוטנציאלים,  היטב אשר מטרתו 
מיומנת,  בחברה  מדובר  לפיו  מצג  שהציגו  תוך 
אנליסטים,  המעסיקה  ומקצועית  אמינה  מנוסה 
מומחיות  ובעלת  בכירים  נדל"ן  ויועצי  כלכלנים 
נדל"ן  נכסי  ורכישת  לאיתור  הנוגע  בכל  בניהול 

בחו"ל וברומניה בפרט. 

להפתעת התובעים, לאחר שנים של הונאה והובלה 
בכחש ע"י הנתבעים נתגלה כי קיים פער עצום בין 
הבטחות ומצגים אשר נמסרו להם במהלך המשא 
עובר לחתימת מערכת ההסכמים שנחתמו  ומתן, 
המציאות  לבין  להם,  שנמסרו  מצגים  בסיס  על 
היטב  ידועה  הייתה  ואשר  בפועל  שהתרחשה  כפי 
או  לאחריו  והן  ומתן  המשא  במהלך  הן  לנתבעים 

למצער, הייתה אמורה להיות ידועה לנתבעים.   

מבלי לגרוע מכל יתר הטענות שבכתב תביעה זה 
ומבלי למצותן, ניתן לתאר את העובדות העומדות 

בבסיס התביעה בקליפת האגוז כך:  

במהלך שנת 2008 הנתבעים הציעו, שיווקו ופעלו 

הון מהציבור עבור פרויקט טימישוארה תוך  לגיוס 
ידי  על  התובעים,  זה  ובכלל  הרחב  הציבור  פיתוי 
תשואה  המבטיחות  ותחזיות  ורודים  מצגים  הצגת 
עצומה על כספם שנעה בין 200%-150% אם ישקיעו 
כספם במיזם.  יצוין כי למיטב ידיעת התובעים אין 

לנתבעים רישיון לעסוק בתיווך במקרקעין. 

יחידות  ומכירת  שיווק  באמצעות  בוצע  ההון  גיוס 
כאשר   ,1/32 של  ביחידות  ב"שותפות"  השקעה 
)בתוספת  אירו   101,972 כ-  הוא  יחידה  כל  עלות 
"דמי  שיווק",  "עמלת  בגין:  קבוע  בסכום  הוצאות 
והוצאות  תיווך,  דמי  בפועל  היו  אשר   - רישום" 
שכ"ט עו"ד מטעם TGI(.  במקרים מסוימים העניקו 
כנגד  הנחות  הציעה  לעיתים  הנחות,  הנתבעות 
רכישת  אפשרו  ולעיתים  חבר"  מביא  "חבר  הטבת 
)כך  ממנה  חלק  רק  או  יותר,  או  השקעה  יחידת 
שבפועל שווקו ומכרו יותר מ- 32 יחידות השקעה(. 
למיטב ידיעת התובעים, בסיום הליך השיווק גייסו 
הנתבעות הון מכ- 37 משקיעים ובכללם התובעים, 
על  החתמתם  תוך  טימישוארה  עסקת  לטובת 

מערכת הסכמים הרלוונטיים.   

מיזם  כלל  למשקיעים  שהוצעה  העסקה  מתווה 
משותף בין שותפות שתוקם לבין חברת הפרויקט, 
מהמיזם   45% הוא  השותפות  של  חלקה  כאשר 
הוא  הפרויקט  חברת  של  חלקה  ואילו  המשותף 
לאחוזים  יזכו  כי  לתובעים  נאמר  כאשר   ,55%
התחייבו  עוד  להשקעתם.  יחסי  באופן  בפרויקט 
העצמי  ההון  גיוס  השלמת  עם  כי  הנתבעים 
הנדרש, תקצה החברה )חברת הפרויקט( או הגוף 
באמצעות  או   TGI הנאמנות,  )חברת  בשליטתה 
לשותפות  מניות  העניין,  לפי  וטוביהו(,  שאתי 
ובתוך כך התובעים יזכו למניות בחברת הפרויקט, 

בהתאם לשיעור חלקם בשותפות.

ההון  לפיו  מצג  הוצג  המשקיעים  בפני  כן,  כמו 
 7,251,342 על  יעלה  לא  לפרויקט  שיידרש  העצמי 
הוצג  עוד  הקרקע.   רכישת  הוצאות  כולל  אירו, 
סך  תממן  שתוקם  השותפות  כי  המשקיעים  בפני 
)סך של  של 45% מההון העצמי הנדרש לפרויקט 
יתרת ההון העצמי, בשיעור  ואילו  3,263,104 אירו( 
של 55%, ימומן על ידי חברת הפרויקט )סך של כ 
TGI. עוד נאמר  ידי  3,998,238 אירו(, המיוצגת על 
כפופה  לפועל  הפרויקט  הוצאת  כי  למשקיעים, 
לגיוס  בכפוף  דהיינו  כאמור,  ההשקעה  סך  לגיוס 
ידי  על  שהוצהר  כפי  הנדרש  העצמי  ההון  מלוא 

הנתבעים.

הובטח למשקיעים גם כי כספיהם יישמרו בחשבון 
מיוחד שייפתח עבור הפרויקט ואף יוחזקו בנאמנות 
דין  כעורך  לוי, אשר שימש  יהודה  עו"ד  באמצעות 
כדי להבטיח  ליווה את העסקה,  TGI אשר  מטעם 

את כספי המשקיעים וביצוע הפרויקט.  

הקרקע  כי  לתובעים  הובהר  הדרך,  כל  לאורך 
באמצעות  נרכשת  אינה  טימישוארה  בפרויקט 

משכנתא, אלא באמצעות הון עצמי.  

ובכללם  המשקיעים,  את  להחתים  דאגו   TGI
לפרויקט  הצטרפות  טפסי  על  התובעים, 
עקרונות  ובו  קצר  מסמך  על  וכן  טימישוארה 
כספי  את  להעביר  נדרשו  המשקיעים,  השותפות. 
ולאחר  להנחיותיה  בהתאם   TGI ל  ההשקעה 
סבוכים  השקעה  הסכמי  על  לחתום  נדרשו  מכן 

ע

תביעה נוספת נגד TGI ומנהליה:
גבו עשרות מליוני שקלים 

תוך הטעיית משקיעים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה נגד קבוצת TGI ומנהליה, באמצעות עורכי הדין 
דורון אפיק, יאיר אלוני ושירה פורת, ממשרד אפיק ושות' בטענה, כי הציגו בפני משקיעים מצגי 

 TGI שווא בעת רכישת קרקע בטימישוארה, רומניה למטרת השקעה. בכתב התביעה נטען, כי
ומנהליה הונו את המשקיעים וגבו מליוני שקלים באמצעות עשרות רבות של משקיעים וזאת תוך 

ידיעה כי היזם במיזם המשותף אינו מתכוון כלל להשקיע את ההון העצמי הנדרש מטעמו ותוך 
שהיא משווקת קרקע עליה רובצת משכנתא וכל זאת ללא ידיעת המשקיעים

בתביעה נטען כי TGI הבטיחה כי 
יוקצו מניות למשקיעים בחברה 

המחזיקה את הקרקע ובכך גייסה 
כסף מהציבור ללא פרסום תשקיף 

כנדרש על פי דין ותוך הסתרת 
מידע מהותי מעיני המשקיעים 

לרבות קיומה של המשכנתא וניגוד 
האינטרסים שבין יוסף טוביהו, בעל 

השליטה בחברת TGI, וכן שרון 
שאתי, אף הוא בעל שליטה באחת 

החברות בקבוצה ומנהל השיווק בה, 
לבין חברת היזם בפרויקט
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השקעות בחו"ל
מול  הרומנית(  בשפה  נספחים  )הכולל  באנגלית 
של  הנאמנות  כחברת  שימשה  )אשר  הנתבעת 
הסכמי  עם  יחד  המשותף(,  והמיזם  השותפות 
ההסכמים  מערכת  כי  לתובעים  הובהר  שותפות.  
משקפים  לחתום  נדרשו  עליהם  האנגלית  בשפה 
את עקרונות טופס ההצטרפות ועקרונות השיתוף 
טכנית  מסיבה  נדרשת  וחתימתם  חתמו  שעליהם 

בלבד.

היחסי  וחלקם  האחרים  השותפים  של  זהותם 
בשותפות הוסתרה מעיני כל אחד מהתובעים, כמו 
וקשרי  השונות  החברות  של  האינטרסים  זהות  גם 
החברות  ליתר  ביחס  הנתבעים  של  הבעלויות 
דיווחים  קיבלו  התובעים  בפרויקט.   המעורבות 
חלקיים ומטעים לתקופה קצרה אודות התקדמות 
לקראת  חדלו  אף  אלה  ודיווחים מעטים  הפרויקט 
דוחות  במועד  קיבלו  לא  התובעים    .2010 שנת 
כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון אודות מצב 
הנכסים  ורשימת  התחייבויותיה  הפרויקט,  חברת 
שברשותה בטרם החתימה. ואף לא קיבלו דיווחים 
חשבון  רואה  ידי  על  המבוקרים  שוטפים  כספיים 
של  וההכנסות  החבויות  הנכסים,  את  המשקפים 
כל  ובתום  העסקה  ביצוע  לאחר  המשותף  המיזם 
שנת כספים כמתחייב על פי הסכם ה JV.  דיווחים 
דרישות  ולאחר  רב  זמן  לאחר  רק  הומצאו  אלה 
רבות, אשר גם אז העלו תמיהות רבות וחשד לאי 

סדרים בניהול כספי התובעים.    

פנתה   2010 שנת  בשלהי  התובעים,  להפתעת 
הנאמנות  וחברת   TGI באמצעות  הפרויקט  חברת 
בפרויקט  המשקיעים  ציבור  אל  השותפות  של 
דמי  למימון  בדרישה  לראשונה,  טימישוארה 
משכנתא הרובצת על הקרקע בכסות של 'הוצאות 
נודע למשקיעים  ובדיעבד  נוספות'.  כך, לראשונה 
כי בניגוד למצגים שהוצגו להם ומאחורי גבם נטלו 
הנתבעים הלוואה מובטחת במשכנתא תוך שעבוד 
מלוא הקרקע ותוך סיכון השקעתם של התובעים.   

כך, כשנתיים לאחר שהשקיעו התובעים את מיטב 
הנתבעים  מצגי  על  שהסתמכו  ולאחר  כספם 
 9 ביום  כי  בדיעבד,  לראשונה  לתובעים  התברר 
בידיעת  היזמית,  החברה  נטלה   ,2008 ספטמבר, 
הנתבעים, הלוואה בסך של כ 1,800,000 אירו, אשר 
אירו   693,000 בסך  נוספות  הוצאות  ובגין  בגינה 
נרשמו שתי הערות אזהרה לרישום משכנתא, על 
טימישוארה,  פרויקט  נשוא  בקרקע  הזכויות  מלוא 
.)Alpha Bank Romani( לטובת הבנק הרומני אלפא

חריפה  מחאה  הביעו  אשר  התובעים  טענות  חרף 
מהותי  מידע  והסתרת  הנתבעים  התנהלות  כנגד 
משכנתא  בתשלומי  לשאת  התובעים  נדרשו  זה, 
אף  על  זאת  הסכמתם  או  ידיעתם  ללא  שנלקחה 

שעלות המשכנתא עלתה בשלב זה כבר על גובה 
הקרקע בשל קריסת שוק הנדל"ן הרומני. 

הנתבעים  למול  שהתנהלו  ודברים  דין  לאחר 
לפשר  הבהרות  לקבל  התובעים  ניסו  במהלכם 
מצגים  לאור  בייחוד  המשכנתא,  של  קיומה 
מפורשים בעניין זה שניתנו על ידי הנתבעים יחד או 
לחוד בטרם ההתקשרות אך הופרו, ולאחר בדיקות 
יזומות שערכו התובעים מאחר ולא נתקבל מענה 
בין  לתובעים  נודע  הנתבעים,  מצד  ורציני  ענייני 

היתר כי: 

מימנו  הנתבעים  וההתחייבויות,  למצגים  בניגוד 
את המיזם המשותף )כבר בשלב רכישת הקרקע( 
באמצעות כספי המשקיעים בלבד. הנתבעים פעלו 
את  שהשקיעו  מבלי  לפועל  הפרויקט  להוצאת 
ההון העצמי הנדרש בשיעור של 55% כפי שהוצג 
הפרויקט  להוצאת  פעלו  כי  וייתכן  למשקיעים, 
היה  לא  כלל  הנדרש  העצמי  ההון  כאשר  לפועל 
נטלו  הנתבעים  זאת  במקום  העת.  באותה  בידם 

אשר  עסקי,  הגיון  לכל  בניגוד  בנקאית,  הלוואה 
כנגדה שעבדו את הקרקע כולה תוך שהם מחייבים 
את התובעים בהשבתה ותוך שהם פועלים בניגוד 
או  המשקיעים  לטובת  ושלא  חמור  אינטרסים 

לטובת הפרויקט.

בניגוד למצגים וההתחייבויות, כספי משקיעים לא 
הועברו לחשבון הנאמנות של הפרויקט כמובטח. 

קיים חשד לאי סדרים באשר להתנהלות הפיננסית 
של הפרויקט בשל אי התאמות של דוחות כספיים 
תוך הפרת  רבות  דרישות  ולאחר  שנמסרו באיחור 
JV.  לתובעים לא נמסר כל דיווח אודות  הסכם ה 
פירוט הכספים שהועברו מחשבון הנאמנות לטובת 
בזמן  אחר  פיננסי  דיווח  כל  ו/או  הפרויקט  חשבון 

אמת.

מצגי  הצגת  תוך  שיטתי  באורח  פעלו  הנתבעים 

את  והטעו  מהותיים  מידעים  הסתרת  שווא, 
ובטרם  ומתן  המשא  שלב  בעת  כבר  התובעים 
הם  בעוד  העסקה,  לאופי  באשר  ההתקשרות 
כדין  שלא  התובעים  כספי  את  לכיסם  משלשלים 
הרומני  הנדל"ן  שוק  בקריסת  נאחזים  שהם  ותוך 

כאמתלה לכישלון המיזם המשותף.

למרבה הצער, תביעה זו הינה אך אחת מתביעות 
הנתבעים  כנגד  )והתנהלו(  שמתנהלות  רבות 
שאלה  לאחר  אליהם,  הקשורים  נוספים  וגורמים 
ביצעו  הונו משקיעים,  לא עמדו בהתחייבויותיהם, 
הסכמים  והפרו  מכוונות  הטעיות  תרמית,  מעשי 
באופן שיטתי וכל מי שבא עימם במגע למד בדרך 
הקשה ש"שומר נפשו ירחק".  ]ראו, למשל, פסקי 
פאר  יחזקאלה  יעל   32892-02-10 )ת"א(  תא  דין: 
נ' טי,גי אי, השקעות נדל"ן בע"מ )27.7.2014(; תא 
)ת"א( 43971-03-10 שמעון יצחק שלזינגר נ' טי,גי 
אי, השקעות נדל"ן בע"מ )3.11.2013(, אשר למען 
הגילוי הנאות בוטל עקב הליך פשרה חסוי במסגרת 
נ'  בע"מ  נדל"ן  השקעות  8448/13  טי.ג'י.אי  עא 
)ת"א(  תא   ;)15.01.2014( שלזינגר  יצחק  שמעון 
השקעות  אי,  טי,גי  נ'  ולטמן  דניאל    2786-09-10
נדל"ן בע"מ )06.10.2014(; ראו למשל הליכים: תא 
טי  נ'  ו-27 אחרים  אורן  חיים      18668-12-13 )ת"א( 
גי אי, השקעות נדל"ן בע"מ; תא )ת"א( -60528-01

14  ניסים נפתלי ואח' נ' טי.ג'י.איי. השקעות נדל"ן 
בע"מ ואח'[.   

בנסיבות  רב  דמיון  לצד  אלה,  מקרים  הישנות 
 - נקטו הנתבעים  ודפוס הפעולה בה  התרחשותם 
מעידים על שיטה מאורגנת ומפוקפקת שיש למגר 
מקרים  יישנו  שלא  מנת  על  היסוד  מן  ולקעקע 
אף  הנתבעים  בעבר  כי  בעתיד.  יצוין,  אלה  כגון 
מעשיהם  על  שיפוטית  מביקורת  להימלט  ניסו 
כי אין לברר תובענות  באמצעות היאחזות בטענה 
הוראות  על  נשענים  שהם  תוך  בישראל,  בעניינם 
תמימים  משקיעים  שכנעו  אשר  סבוכים  הסכמים 

לחתום מתוך מטרה לעקוף חוקי מדינת ישראל. 

הסכמים  על  לחתום  פותו  הנתבעים  כן,  כי  הנה 
הקמת  מטרתה  אשר  בשותפות  אחוזים  לרכישת 
חברת  כי  להם  שהובטח  לאחר  מגורים,  מיזם 
הפרויקט, ש TGI היא נציגתה, תשקיע 55% מההון 
כשנתיים  רק  אולם,  לפרויקט.   הנדרש  העצמי 
לאחר שהשקיעו את מיטב כספם גילו לתדהמתם 
כי הנתבעים פעלו בניגוד למצגים עליהם התחייבו 
בטרם ההתקשרות, ובין היתר לא השקיעו את ההון 
בניגוד  הקרקע  את  שעבדו  ואף  הנדרש  העצמי 
לתובעים  שניתנו  מפורשים  ומצגים  להתחייבויות 
כריתת מערכת ההסכמים  ובעת  ומתן  בעת משא 

ואף הפרו אותם. 

לאחרונה התקבלו מספר פסקי 
דין בבתי המשפט בהם ביטלו בתי 

המשפט הסכמי השקעה אשר 
 TGI נחתמו עקב הטעייה מצד
ובתי המשפט חייבו את טוביהו 

ושאתי להשיב מאות אלפי שקלים 
למשקיעים אשר הוטעו על ידם בגין 

עסקאות ששיווקה TGI בחו"ל.

שירות מקצועי ויחס אישי
לחברות ויחידים, עצמאיים

ובעלי עסקים, שכירים ומנהלים

03-965-3293 83, קומה א', ראשון לציון. טל:  רח' הרצל 

עסקים ברומניה?
כרמן קלינגר – משרד רואת חשבון מספק שירותים מגוונים בתחומי 
התמחותו לקהל  דוברי רומנית – ישראלים הפועלים ברומניה וגורמים 

רומנים הפועלים בארץ במגוון של פעילויות עסקיות והשקעות.




