
ענבלשלהחברותשקליםבמיליוניאור,ענבלשלהחובות
e(/rt!/utan /err״פעלולפירוקהולכות

16
לגורלחששכפירמידה,בנקמזיוזי

טפחות
שקלים״מיליוניעשרות

נוע״נו0.0111
מירובסקי,אריקסמולסקי,רז

נרקיס*שלי5.7
4-6בוסוונמרודמימןאפרת

לקוחות

הירדןברחוב'■°|

שקלמיליון16שללחובסועןנרקיס

לפירוק;מגיעותאווענבלשלהחברות
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החברהלהבראתתוחלת״אין

לה־נבוןיהיהולאאורענבלשל
שאיר

$TS1$להשאיר$TS1$
$DN2$להשאיר$DN2$במצבבידיה.הניהולאת

הבי־הרוכשים,נמצאיםשבו

טולים,
$TS1$,הביטולים$TS1$

$DN2$,הביטולים$DN2$קייםהפרויקטים,הקפאת

והכר־רכושהברחתמפניחשש

חת

$TS1$והכרחת$TS1$

$DN2$והכרחת$DN2$השליטה״כעלתידיעלנכסים
איתןהשופטאתמולקכעכך

פירוקעלשהחליטאורנשטיין,

אורוכראשןאור,שלההכרות

איתןעו״דאתומינהנדל״ן,סיטי

זמני.למפרקארז

כסגןהמכהןאורנשטיין,לדברי

בתלהמחוזיהמשפטביתנשיאת

כמופעלואורשלהחברותאביב,

ביחי־זכויותנמכרו״שכןפירמידה,

דות

$TS1$ביחידות$TS1$

$DN2$ביחידות$DN2$היחידותמספרכאשרלרוכשים

התכנוניהמצבלפילבנותשניתן

לעומתניכרתבמידהנמוךהקיים
השופטשנמכר״.היחידותמספר

ביכו־אמוןחוסרהביעאורנשטיין

לתן

$TS1$ביכולתן$TS1$

$DN2$ביכולתן$DN2$להשתקםאורשלהחברותשל

בנוסף,הליכים.הקפאתבאמצעות

נכסיםלכינוסצוויםהוצאולאור

מהארץ.יציאהולעיכוב

שנערכהעיתונאיםבמסיבת

הפי־עלההחלטהלאחראתמול

רוק,

$TS1$,הפירוק$TS1$

$DN2$,הפירוק$DN2$שלהזמניהמפרקארז,אמר
נכסיהושלנדל״ןסיטיאורקבוצת

קוהיא״הפרשהכיאור,ענבלשל

הרכי־קבוצותבנושאמיםפרשת

שה

$TS1$הרכישה$TS1$

$DN2$הרכישה$DN2$.יקנולאכברמהיוםבישראל

מקבו־דירהובחופזהדעתבקלות

צת

$TS1$מקבוצת$TS1$

$DN2$מקבוצת$DN2$שהכסףלהבטיחמבלירכישה

נאמנות״.בחשבון

לחברתהמקרהאתהשווהארז

פרשתקו״שהיתהחפציבה,הנדל״ן

דירותלרכישותהנוגעבכלמים

קרסהחפציבהלדבריו.מקבלנים״,

שביצעומעילהבעקבות2007ב-

המנכ״לובראשםמבכיריה,חלק

יונה,בועזהשליטה,מבעליואחד

)הואמאסרשנותלשבענידוןשאף

מהת־שלישניכוילאחרשוחרר

קופה(.

$TS1$.)מהתקופה$TS1$

$DN2$.)מהתקופה$DN2$,חייבת״הכנסתלדבריו

שלהנושאאתולהסדירלהתערב

דופילהטילבלירכישה.קבוצות

רכישה,קבוצותשלהמארגניםבכל

בכך״.לטפלצריךהמחוקק

הת־שלי״הדו״חכיהוסיףארז

קבל

$TS1$התקבל$TS1$

$DN2$התקבל$DN2$.קבעהמשפטביתבמלואו

׳הזמנותבשיטתהתנהלהשהחברה

בכס־שימושעשתהושהיאיתר׳,

פים

$TS1$בכספים$TS1$

$DN2$בכספים$DN2$הברווזיםושכלפרויקטיםבין

ופרח.עורבאהםלמשקיעיםבנוגע

חברתשלהמאזןאתניתחהשופט

ונחתםשהוכן2014ל-םיטיאור

עמינח,שטיינמץמשרדידיעל

אורשלהחברותדברו;אתוקבע

חששוישתקינהלאבצורההתנהלו

שקליםמיליוניעשרותשללגורל

אור״.מידיייצאהניהולולכן

מח־פתחההאחרוניםבימים

לקת
$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$תלמחוזבמשטרתההונאה

עס־סביבפליליתבחקירהאביב

קיה

$TS1$עסקיה$TS1$

$DN2$עסקיה$DN2$בגיןלהונאהבחשדאור,של

גניבתדירות,שלכפולותמכירות

הון.והלבנתציבורכספי

יצטרכוהרוכשיםרוב

נוספיםכספיםלהשקיע

עש־נמצאיםהפירוקתהליךבלב

רה

$TS1$עשרה$TS1$

$DN2$עשרה$DN2$חברותשלפעיליםפרויקטים

שנמצאיםאור,שבשליטתשונות

מהפ־אחרכלותכנון.בשיווק

רויקטים

$TS1$מהפרויקטים$TS1$

$DN2$מהפרויקטים$DN2$משפטיותבבעיותסבוך

עצמן:עלשחוזרותסדרתיות,

שביט־דירותרוכשישלמצער

לו

$TS1$שביטלו$TS1$

$DN2$שביטלו$DN2$עבורשקיבלווהצ׳קיםעסקות

שנמכרודירותכובדו;לאהביטול

רו־שלדירותאחת;מפעםיותר

כשים

$TS1$רוכשים$TS1$

$DN2$רוכשים$DN2$שובונמכרועסקותשביטלו

לאשמםשעלהאזהרההערתאך

מהטאבו.נמחקה

אורמחזיקההפרויקטיםברוב

יותר,אולדירהבזכויותבעצמה

להמ־יכולותלאהקבוצותולכן

שיך

$TS1$להמשיך$TS1$

$DN2$להמשיך$DN2$עי־עצמאי.באופןלהתנהל

קר

$TS1$עיקר$TS1$

$DN2$עיקר$DN2$לפרויקטיםנוגעותהבעיות
ממהדירותיותרנמכרושבהם

באחדכאשרהתב״ע,שמאשרת

דירותנמכרואףהפרויקטים

בע־עםחוזהשנחתםלפניעוד

לי
$TS1$בעלי$TS1$

$DN2$בעלי$DN2$פרטלאור.למכירתההקרקע

די־אותןפרויקטיםבכמהלכך,

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$כמושונים,לרוכשיםנמכרו

הושע.ברחובהדירהשלבמקרה

המשפטבביתהדיוןבמהלך

בהת־אורנשטייןשיתףאתמול

לבטותו

$TS1$בהתלבטותו$TS1$

$DN2$בהתלבטותו$DN2$לכלמפרקלמנותאם
אחדמפרקאומהפרויקטיםאחר

למנותהחליטלבסוףאךלכולם,

״גםכיצייןאורנשטייןאחד.מפרק

לתרחיש,סבירהציפייהקיימתאם

מספרלהגדלתהיתריינתןשלפיו

מכרהשבהם)בפרויקטיםהיחידות

פיעלניתןמאשרדירותיותראור

בהתנהלותישהתכנוני(המצב
משעהבמיוחדבעייתיות,האמורה

לרוכ־להשיבהיתכנותשקיימת
שים

$TS1$לרוכשים$TS1$
$DN2$לרוכשים$DN2$יוג־שלאבמקרהכספםאת

רל

$TS1$יוגרל$TS1$

$DN2$יוגרל$DN2$אינםוהכספיםהיחידותמספר

נמצאיםאלאבנפרד,מופקדים

לכללשמשמשכללי,בחשבון

החברות״.הוצאות

תלויהרכישהקבוצותגורל

ובהחל־ארז,שיגישבהמלצות

טות

$TS1$ובהחלטות$TS1$

$DN2$ובהחלטות$DN2$בחודשיםהמשפטביתשל

הרכישהמקבוצותחלקהקרובים.

ולהמשיךמהחברהלהיפרדביקשו

אתלמכוראועצמאיתלהתקדם

הרוכ־רובשברורמההקרקע.

שים

$TS1$הרוכשים$TS1$

$DN2$הרוכשים$DN2$לה־ויצטרכוכספיםיפסידו

שקיע

$TS1$להשקיע$TS1$

$DN2$להשקיע$DN2$לפתורכדינוספיםכספים

התסבוכת.את

יהיהארזשלהתפקידיםאחד

פרויקטכלשלהמצבאתלחקור

הת־לגבימדויקתתמונהולגבש

שלומים

$TS1$התשלומים$TS1$

$DN2$התשלומים$DN2$ההתחייבויותהקרקע,על

והכספיםאורשלהחברותשל

ואולםרוכשים.ידיעלששולמו

ארזשלהראשונימהדו״חכבר

הבקשותכשבוע,לפנישפורסם

המשפטלביתהרוכשיםשהגישו

תמונהלצייראפשרוהדיונים

)ראובפרויקטיםהבעיותשלטובה

בתיבות(.הרחבה

את־העיתונאיםבמסיבת

מול

$TS1$אתמול$TS1$

$DN2$אתמול$DN2$מהציבורחלקכיארזאמר

איןרכישהשבקבוצותמביןלא

התחייבותואיןמכרחוקערבות

לד־מסירה.ומועדסופילמחיר

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$והמשמ־העיקריתהבעיה

עותית

$TS1$והמשמעותית$TS1$

$DN2$והמשמעותית$DN2$הכספים:ערבובשלהיא

אתלקחודירותשקנו״אנשים

גדול,אחדלסירושפכוהכסף

השלי־בעלתשממנולמיקםד,

טה

$TS1$השליטה$TS1$

$DN2$השליטה$DN2$עיניהכראותכספיםהוציאה

ומיאיפשרמירצתה.שהיאלאן

ביתייבדק.הזההנושאהרשה?

פי־חיהשהמבנהאמרהמשפט

רמידה.

$TS1$.פירמידה$TS1$

$DN2$.פירמידה$DN2$הכוונהאחרות,במלים

במק־כמופונזי,לתרמיתהיא

רה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$מנהלהישראלי,מיידוףשל

מזרחי״.ערןההשקעות

בעמיהמטף



מעמיהמשך

האח-נושא״כלכיהוסיףארז

עור-אודאתהסובביםשלדיות

מכירותואנשיהשבוןרואידין,כי

מכירותעלבונוסיםשמקבלים

לבדוק.שצריךמייריעלייבדק

שבוע.במשךשגילינושמהמצער

במשךגילולאאנשיםאותםכל

כשלו.הסףשומרישנים.חמש
ורואיהדיןמעורכישחלקייתכן

פוליסתאתלרענןצריכיםהחשבון

שלהם״.המקצועיתהאחריותביטוח
שללפרויקטיםהתייחסארז

שאפ-איפהכיואמרהקבוצה

והרו־יבנולבנות,יהיהשר

כשים

$TS1$והרוכשים$TS1$

$DN2$והרוכשים$DN2$כספים.להוסיףיצטרכו

מההערכהלואיןכיהוסיףהוא

כאלהיהיוואםהפגיעהתהיה
כלום.ללאשיישארו

הרוכשים"כספי

לכללשימשו
החברות"הוצאות

למנותלהחלטההנימוקיםבין

אות־השופטהרגישזמני,מפרק

שטיין

$TS1$אותשטיין$TS1$

$DN2$אותשטיין$DN2$להסדרממשיסיכוי״היעדר

במרביתכשליםקיימיםנושים;

שהחברותהפרויקטיםבכללאאם

חלקםלגביכאשרבהם,מעורבות
הבע־יריעלביטולהודעתניתנה

לים,
$TS1$,הבעלים$TS1$

$DN2$,הבעלים$DN2$הרו־מבקשיםהאחרובחלקם

כשים

$TS1$הרוכשים$TS1$

$DN2$הרוכשים$DN2$והנושיםהחברה;אתלהוציא

הש־ובבעלתבחברהאמוןאיברו

ליטה.

$TS1$.השליטה$TS1$

$DN2$.השליטה$DN2$התנה־התגלתהזאת,בצר

לות

$TS1$התנהלות$TS1$

$DN2$התנהלות$DN2$וכוונתיהחברותשלבעייתית

תוךרכישהקבוצותלארגוןבעיקר

בכלהרוכשיםכספישלערבוביית

שמשמשכלליבחשבוןהפרויקטים

החברות״.הוצאותלכלל

הצט־לחברותזאת,לכלבנוסף

ברו

$TS1$הצטברו$TS1$

$DN2$הצטברו$DN2$שק־מיליוניעשרותשלחובות

לים

$TS1$שקלים$TS1$

$DN2$שקלים$DN2$כברמהםחלקפירעוןשמועד

הקרובבאופקאיןחזרו,צ׳קיםחלף,

איןוגםאותםלשלםכספימקורכל

לחב־המגיעאתלממשסבירסיכוי
רות

$TS1$לחברות$TS1$
$DN2$לחברות$DN2$הקרובהבעתלהןמהחייבים

שחברותיהאורנשטייןאתשיכנעו

בפירוק.מחויבותאורשל

לבקשהגםנעתראורנשטיין

זמ־נכסיםכינוסלהטילארזשל

ני

$TS1$זמני$TS1$

$DN2$זמני$DN2$ערבההשליטה״בעלתאור:על

שלהעצומיםמהחובותניכרלחלק
להמציאטרחהשלאהגםהחברות,

שלגביהםהחובותמצבתשלפירוט

בהח־השופטכתבערובתה״,ניתנה

לטתו.
$TS1$.בהחלטתו$TS1$

$DN2$.בהחלטתו$DN2$שבהאורכיצייןאורנשטיין

״בע־היאכיהמשפטבביתוטענה
לת

$TS1$״בעלת$TS1$
$DN2$״בעלת$DN2$ניכר״,כספיבשווירביםנכסים

לרבותפירוט,לגביהםניתןלאאך

וזמינותם.שוויים

טענומהם,חלקלגבילפחות

טפחותמזרחיבנקשלכוחובאי

משועבדים.הםכיאחרים,ונושים

לאאורנשטיין,סיכםזאת,לנוכח
לאשאורמהחששלהתעלםניתן

חובותיה.מלואאתלפרועתוכל

מכירתאתהזכירהשופט

מציציםבפרויקטלדירההזכות

נרקיס,שליהאפור,השוקלאיש

כברכשנגדהלהלוואה,בתמורה

יתברראםפירוק.בקשתעמדה

במהלךישפירעון,חדלתאורכי

ואולםנושים.העדפתמשוםזה

החתיםנרקיסכיאורשלטענתה

היתהשלאמסמכיםעלאותה

המו־הפרתותוךלתוכנםמודעת

סכם

$TS1$המוסכם$TS1$

$DN2$המוסכם$DN2$הצו־אתמעצימהרקביניהם

רך

$TS1$הצורך$TS1$

$DN2$הצורך$DN2$עצםנכסיה.לכינוסצובמתן

לא־יוםדירהאותהשלהמכירה
חר

$TS1$לאחר$TS1$
$DN2$לאחר$DN2$,יודעהשנישהקונהללאיום

קבלתוכןהמוקדמתמכירתהעל

הראשוןמהרוכששקלמיליון

כונסלמינויטעםהםאףהיוו

אור.עלזמנינכסים

שה־הכספייםהדו״חותעל

ציגה

$TS1$שהציגה$TS1$

$DN2$שהציגה$DN2$,כיאורנשטייןכתבאור

לנתוניםבאשרתהיות״קיימות

המבוקריםהכספייםשבדו״חות

יכולשאיניכךהחברות...של
גםלדבריו,אלה״.עללהסתמך

עלהשליטהלאורתוחזראם
שתי־הנמנעמן״לאהחברות,

משך

$TS1$שתימשך$TS1$

$DN2$שתימשך$DN2$כס־משיכתשלהתופעה

פי

$TS1$כספי$TS1$

$DN2$כספי$DN2$,בהפקדותשמקורםהחברות

שלפרטייםלצרכיםהרוכשים,

המשךגםכמוהשליטה;בעלת

מעברליחידותזכויותמכירת

שלאיהיהנכוןלכן,ועוד.למותר

בחב־הניהולהמשךאתלהותיר

רות

$TS1$בחברות$TS1$

$DN2$בחברות$DN2$למותרהשליטה.בעלתבידי

הנפס־להתנהלותבאשרלהרחיב

דת

$TS1$הנפסדת$TS1$

$DN2$הנפסדת$DN2$חו־אשרהשליטה,בעלתשל

תמת

$TS1$חותמת$TS1$

$DN2$חותמת$DN2$יחידהשלמכרמסמכיעל

שלאטוענתאךלה,זכאיתשהיא

חתמה״.מהעלידעה

מודעתהממשלה

חשופיםשלהןלסכנות

הרכישהקבוצות

אתמולשהגיעמידע

TheMarker-Vכברכימגלה

הבינוימשרדהיהרבזמןלפני

לסיכוניםהיטבמודעוהשיכון

דירהברכישתהכרוכיםהרבים

ואףרכישה,קבוצתבאמצעות

הנושאלהסדרתלפעולביקש

רגולציה.באמצעות

הממשלהקיבלה2010ביולי
נתניהו,בנימיןבראשות32ה-

הבי־שרשהגישהחלטההצעת

נוי

$TS1$הבינוי$TS1$

$DN2$הבינוי$DN2$אטיאםאריאלדאז,והשיכון

במס־בנייה״הסדרתעל)ש״ם),

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$הממשלהרכישה״.קבוצות
הבינוישראת״להנחותהחליטה

המשפ־ושרהאוצרשרוהשיכון,

טים

$TS1$המשפטים$TS1$

$DN2$המשפטים$DN2$תזכיריום60בתוךלהכין

קבו־שלפעילותןלהסדרתחוק

צות

$TS1$קבוצות$TS1$

$DN2$קבוצות$DN2$.רכישה״

הכנתבמסגרתכינקבעעוד

היתרבין״ייבחנוהחוק,תזכיר

חבריבפניהעומדיםהסיכונים

להפחתתודרכיםרכישהקבוצת

פעי־הסדרתוכןאלהסיכונים

לתו
$TS1$פעילתו$TS1$

$DN2$פעילתו$DN2$הרכישה,קבוצתמארגןשל

חקיקה״.שינוישלבדרךלרבות

לאמעולםהחקיקהיוזמתואולם

התנגדויותבשללפועליצאה

מש־העתבאותהשהציגשונות

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$אתשבלמולנושאהמשפטים

החקיקה.מהלך

במשרדשעבדומקורות

קשו־והיועתבאותההשיכון

רים

$TS1$קשורים$TS1$

$DN2$קשורים$DN2$,אטיאםכימספריםלנושא

לאחרהיוזמהאתלדחוףניסה
באמ־הדירותרוכשיכישזיהה

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$חשופיםרכישהקבוצות

לרוכשיבניגודרבות,לסכנות

פרשתשבעקבותמקבלן,דירות

רביםמהלכיםנעשו״חפציבה״

כספם.להבטחת

דירותרכישתעלאחד״מצד

הגנות,ועודעודהטילומקבלן

המצבהרכישהשבקבוצותבעוד

שליווהמקורמתארהפוך״,היה

״אםהעת.באותההתהליךאת

באנשיםשמדובררואיםהיינו

הקבוצות,אתשמארגניםרציניים

בעיה,אוליזהעםהיתהלאאז

ברורהיהמהמקריםבחלקאבל

שמוכריםבהרפתקניםשמדובר

חלומות״.לאנשים

משרדשביקשההגבלותבין

חיובנכלללהטיל,והשיכוןהבינוי

בקביעתהרכישהקבוצותמארגני

השיווק,בעתלדירותסופימחיר

שב־כיום,גםהרווחלנוהגבניגוד

מסגרתו

$TS1$שבמסגרתו$TS1$

$DN2$שבמסגרתו$DN2$חבריםהמארגניםמגייסים

מחירהבטחותסמךעללקבוצות

אחו־בעשרותנמוכותשלעתים

זים

$TS1$אחוזים$TS1$

$DN2$אחוזים$DN2$עודבפועל.המשולםמהסכום

מאגרלהקמתהצעההיוזמהכללה

שיצטרכומורשים,קבוצותמארגני

בהצ־וכןמסוימים,בתנאיםלעמוד

גת

$TS1$בהצגת$TS1$

$DN2$בהצגת$DN2$קבוצותמארגנימצדערבויות

הרוכ־השקעתלהבטחתהרכישה

שים,

$TS1$,הרוכשים$TS1$

$DN2$,הרוכשים$DN2$שבהמכרחוקלערבותברומה

הקבלנים.מחוייבים

״בשי־נמסר:השיכוןממשרדי

טת

$TS1$״בשיטת$TS1$

$DN2$״בשיטת$DN2$מכרזישלהחדשההשיווק

מתאפשרתלאלמשתכן,מחיר

רכי־וקבוצתעמותותהתארגנות

שה.

$TS1$.רכישה$TS1$

$DN2$.רכישה$DN2$809כ-מהווהלמשתכןמחיר

כיוםהמשווקותהדיורמיחידות

והשיכוןהבינוימשרדבישראל.

השי־זוהיעודכלזהבאופןינהג

טה

$TS1$השיטה$TS1$

$DN2$השיטה$DN2$.הנהוגה״

התקבלהלאהמשפטיםממשרד

הגיליון.סגירתמועדעדתגובה

אתלהוציאמבקשתהקבוצה

העבירהלאמהפרויקט:אור

טפחותמזרחילבנקתשלומים

בכייןשללבכייהיועראביבבתלפוריהברחובהפרויקט

והת־כהרס,הקייםהבנייןדיור.יחידות21עפקומותחמשבן

קבל
$TS1$והתקבל$TS1$

$DN2$והתקבל$DN2$הדש.בכייןשללבכייההיתר

מזרחימבנקמכתבבמארסקיבלההרכישהקבוצתנציגות

אלי־חברתבקבוצה,הרוכשיםאחדאתלהחליףשהורהטפחות,

ענה

$TS1$אליענה$TS1$

$DN2$אליענה$DN2$,חזרו.לבנקהחברהשמסרהשהצ׳קיםמכיווןאור

אתלהשליםוביקשהלמכירההדירהאתפירםמההנציגות

להוציאהמשפטלביתבקשההגישההרכישהקבוצתמכירתה.
ההוןואי־תשלוםההפרותבגללבפרויקט,ממעורבתההחברהאת

החוזרים.והצ׳קיםהעצמי

אביבתלפוריה,

אתביטלוהקרקעבעלי

חד־צדדיבאופןהעסקה

בוללבגבעתייםשםאותובעלשכרחובהרכבתפועליפרויקט
בשלבנמצאהפרויקטדיור.יחידות12ובוקומותשבעבןבכיין

בכייה.להיתרבקשה

להוציאמתכווניםהםכילנאמןהודיעוהפרויקטשלהקרקעבעלי

אורלחברתשיגיעההחזרלגובהביחסויכוחוצפוילמכירה,הקרקעאת

מחקווהםהקרקעבעליידיעלחד־צדדיבאופןבוטלהמכרהסכםסיטי.

םיטי.אורשםעלשנרשמההאזהרההערתאת

גבעתייהרכבת,פועלי

התחילהכלשבוהפרויקט

צ׳לנובברחובדיוריחידות22שבובכייןלבנייתפרויקטזהו
שכישילמהאמכםסיטי(אור)מקבוצתמגדולרחברתאביב.בתל

שקלמיליון5.5בסךכוסן?,תשלוםאךהקרקע,עבורתשלומים

אח־חברהשולם.לאפברוארבסו^משולםלהיותאמורשהיה

רת

$TS1$אחרת$TS1$

$DN2$אחרת$DN2$צומ־והואהחוב,להבטחתצ׳קיםהעמידהסיטיאורמקבוצת

צם

$TS1$צומצם$TS1$

$DN2$צומצם$DN2$-שביטלובפרויקטבקבוצהרובשיםארבעהשקל.מיליון8.2ל

שקל.מיליון5.1שללחובטועניםבפרויקטעסקות
הפרשה.כלאתשהתחילוולך,אברהםהואבפרויקטהרוכשיםאחד

הואמכןלאחרעבורה.שקלאלף400ושילםבצ׳לנובדירהרכשוולך

שהעבירהכספיםוכיאחררוכששםעלרשומהשקנההדירהכיגילה

הראשונההבקשהאתהגישהואהגילויעםנאמנות.בחשבוןהופקדולא

החברה.לפירוקהמשפטלבית

אביבתלצילנוב,



גןהידיינותשדרותבשדרה,אור

שקלמיליון15שלחוב
הקרקעלבעלי

והבעייתייםהגדוליםהעיקריים,הפרויקטיםמשכיאחדזהו
בפ־מדוברגן.ברמתז׳בוטיכסקיברחובפרויקטלצדביותר,

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$יחידות90עםמגדלהכוללגןברמת1-3הילדבשדרות

ארז,איתןעו״דהנאמןידיעלשהוגדרמסחר,ושטחידיור

משפטיות״.בבעיותלעייפה״עמוס

הישן,במבנההדייריםשםעלרשומההילדבשררותשהקרקעאף

מא־שהתב״עאףדירות12מכרהכבראורבמקום,גריםשעדיין

שרת

$TS1$מאשרת$TS1$

$DN2$מאשרת$DN2$טענואחיותשתישבומצבנוצרכךבלבד.דירות74שלבנייה

ענבלשלהחברותשלהזמנילמפרקמונהשאתמולהנאמן,בפני
בנמצא״.״שאינןדירותשתיבגיןשקלמיליון5.1שילמוכיאור

ככלוהכסףקיימותלאהדירותשכןב״עקיצה״,מדוברכיטוענותהן

לטימיון.ירדהנראה

עםשהתקשרוהקרקעלבעלימיועדותזהבפרויקטדירות14

במ־קרקעתמורתדירותלקבלת)הסכםקומבינציהבהסכםאור

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$לבעליחייבתאורבפרשה,השופטהחלטתלפיכסף(.תמורת
הדירות14ל-ביצועערבויותישבנוסף,שקל.מיליון15הקרקע

מסבגיןשקלמיליוןכ-שלוחובותשקל,מיליון11שלבסכום

העסקה.וסגירתרכישה

גן|רמתארלוזורוב,רחובהשניים,

לפרויקטשקלמיליוןשלחוב

שנמצאגן,ברמת13ארלוזרובשברחובהשנייםבפרויקט

סיטיאורדיור.יחידות45שלבנייהמתוכננתהחפירות,בשלב

אךפנטהאוז,היאמהןשאחתבפרויקט,דירותבשתימחזיקה

תמורתלושנמכרהנכס,אותועלכיטועןהרוכשיםאחד

שקל.אלך100שלמקדמהשילםשקל,מיליון
בנ־ליווימתןאישרלאהפרויקט,אתשמלווהירושלים,בנק

קאי

$TS1$בנקאי$TS1$

$DN2$בנקאי$DN2$אחריםלחבריםהבנקאיהליווילביטולחששוישאורלענבל

שתיאתלהוציאהרכישהקבוצתנציגותמבקשתכעתבקבוצה.

הנ־כן,כמוהפרויקט.אתלחלץכדילמכירהאורשלהדירות

ציגות

$TS1$הנציגות$TS1$

$DN2$הנציגות$DN2$שקל.מיליוןלפרויקטחייבתסיטיאורחברתכיטוענת

גןרמתזיבוטינסקי,

שקלמיליון66שלחוב
הקרקעלבעלי

דירותיותרנמברוגןברמת201-401ז׳בוטינכקיכפרויקטגם

משפטיות״,בבעיותלעייפה״עמוסהואוגםלבנייה,שמאושרמבפי

שלבפרויקטמדוברהנאמן,שהגישהראשוניתהדעתחוותפיעל
חב־שמנהלותקומות35עדשלמגדליםבשנידיוריחידות180ב-

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$אחתשבלקבוצות,לשתימחולקוהואסיטיוגירניסיטיאור

מטעמה.משפטייםשירותיםשברה

104ז׳בוטינסקישלהקרקעמערך1570רקהקבוצהשילמהכהער

בנוסף,במאי,נוספיםשקלמיליון46לשלםצריכהוהחברהלבעליה

שקל.מיליון201-02בז׳בוטינסקיהקרקעלבעליחייבתסיטיאור

הפרהבשלההסכםלביטולבקשההמשפטלביתשלחוהקרקעמוכרי

החזקהשל)העברהריספוזיציהאיסורצוישוכרגעהחוזה,שליסודית

הקרקע.אתלמכורמהםלמנועכדיהקרקעלבעליגםבנכס(שליטהאו

מיליון09שלבהיקףהןבפרויקטהצפויותהמכירותסיטי,אורלטענת

החברה.ללאהעסקהאתלהמשיךביקשוהקבוצהחברישקל.

שליהאפור,השוקלאישדירהאורמכרההפרויקט,אתלממןכדי

אביב.בתלהושעשברחובמציציםפרויקטאחרבפרויקטנרקיס,

שבשלי־והחברותאורנגדשהוגשוהשונותבתביעותהדיוניםבמהלך
טתה,

$TS1$,שבשליטתה$TS1$
$DN2$,שבשליטתה$DN2$לוזון.לעופרשובנמכרהלנרקיסשנמכרההדירהכיהתגלה

אורשלהזכויותשלהמדויקהשוויכיהנאמןכתבמציציםבפרויקט

משוע־אלהזכויותשקל.מיליון10ל-ביןונעידוע,אינובפרויקט

בדות

$TS1$משועבדות$TS1$

$DN2$משועבדות$DN2$לאהזכויותמכירתכיוברורהבינלאומי,לבנקראשוןכשיעבוד

אחרמטעםהליכיםישנםבנוסף,לנרקיס,החובאתלכסותכדיתספיק

לבו־עברוהסכסוךשקלמיליון25מאורשתובעדינה,יוסיהרוכשים

ררות.

$TS1$.לבוררות$TS1$

$DN2$.לבוררות$DN2$בבניין,זכויותעבורשקלמיליון7.31כהעדששילםטועןדינה

החלה.לאעודהבנייהאך

גןרמתהירדן,

שחתמהלפנידירות38מכרהאור

הקרקעבעליעםהסכםעל

יחידות55ל-מיועדגןברמתהירדןברחוב38תמ״אפרויקט

הקרקעכעליעםומתןהמשאביעולההנאמןמבדיקתואולםדיור.
חתום.הפכםלכדיהכשיללא

הוצגנרל״ן,סיטיאורחברתשהגישההליכיםלהקפאתבבקשה

שהקרקעאףשקל,מיליון30שלרווחפוטנציאלכבעלהפרויקט

בפרויקט,הרוכשים38מ-רביםגםבנייה.היתרואיןבבעלותהאינה

הנאמןשללמשרדוצעדושקל,אלף100הפקידמהםאחדשכל

העסקות,אתלבטלבבקשה

גןרמתתורגין,רתובבעטרות,אור

לבעלישקלמיליוןשלחוב
עסקותביטולי36ו-הקרקע

כנייןהואגןכרמת3-5חורגיןשכרחוככעטרותאורפרויקט

רשו־עדייןכפרויקטהקרקעדיור.יחידות58הכוללקומותכן

מה

$TS1$רשומה$TS1$

$DN2$רשומה$DN2$אךשוניםכנייניםכשניכיוםשםשגריםהכעליםשםעל

שקל.מיליון21תמורת2014כ-אותהרכשהסיטיאורשחכרת

שקל.מיליוןכ-שלכגוכהתשלוםיתרתנותרההרכישהכגין
רו־שבעהלבנות.שניתןמכפידירותיותרנמכרובעטרותבאוד

כשים,

$TS1$,רוכשים$TS1$

$DN2$,רוכשים$DN2$לשלםסיטיאורועלהעסקותאתביטלוקדימה,דמיששילמו
המבטליםשלהאזהרהשהערותאףבנוסף,שקל.מיליון6.2כ-להם

לאחרים,נמכרוכברשלהםהדירותשבעבטאבו,נמחקולא

36מ-אחדלכלשקלאלף100חייבתנרל״ןסיטיאורמלבדם,

לאחרהעסקותאתשביטלורוכשים,שלאחרתבקבוצההחברים

התפרסמה.שהפרשה

גןרמתהניצחון,אלוף

שקלמיליון3.71שלחוב
הקרקעלבעלי

הואגןכרמת20הניצחוןאלון?שכרחוכהניצחוןאלופרויקט

לגכייהחוכותלהישכיטוענתהחכרהדיור.יחידות21עםכניין

למכור,שאפשרנוספותדירותושלוששקל,מיליון5.4שלכסכום
גדולהשקל,מיליון3.71כסךהקרקע,לכעליהתשלוםיתרתאך

דירות.אותןשלמהשווייותר

אלף100שהפקירורוכשים,שלרבותפניותהגיעוהנאמןאל
שחוללו,בצ׳קיםומחזיקיםשלהםהעסקותאתלבטלבבקשהשקל,

במס־ביותרהמזעזעותהפרשיותבאחתהנאמןנתקלהזה״בפרויקט

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$מאישהשקלאלף764גזילתאור:ענבלקבוצתהמכונההסאגה

76בתורמנטיתחסויה
״,

ביטלהמחוזיהמשפטביתהנאמן.כתב
כובד.לאלהשהוחזרהצ׳קאךחסויה,אותהשלהרכישההסכםאת


