ענבלאוו
החברותשל
לפירוק;
מגיעות

מיליונים"
"חשש
לגורלנכסיםבעשרות
ענבלאור,ולא יהיה נכוןלהשאיר את
הניהולבידיה״
השופט איתן אורנשטיין נימק אתההחלטה:״איןתוחלתלהבראת החברה של
אור היא קו פרשת המים של קבוצות
מקבלנים
לחפציבה ,שהיתה קו פרשת המים בקנייה
המפרקהזמני,עו״ד איתן ארז :״בדומה
להטיל
אךההחלטה לא מומשה
רגולציהעל קבוצות הרכישה
הרכישה״ כברלפני שש שניםהחליטה הממשלה
מפת קבוצות

הרכישה

שהסתבכובגלל הקריסה שלענבל

אור

םמולמקי,
רזםמולפקי

אריק מירובםקי,

ונמרוד בוםו
אפרתנוימן נמרוד
אתמול
$DN2$בהתלבטותו$DN2$
לבטותו

״אין תוחלת להבראת
שלענבל אור ולא יהיה נבון
$TS1$להשאיר$TS1$
לה־
במצב
איר $DN2$אתהניהול בידיה.
שאיר
החברה

שבו

טולים,
ם$DN2$,

אחר

מהפרויקטים או

נמצאים
$TS1$הביטולים$TS1$,
הבי־
הרוכשים,
הפרויקטים ,קיים

הברחת רכוש והכר־
$TS1$והכרחת$TS1$

אם קיימת ציפייה סבירהלתרחיש,
שלפיו יינתן היתר להגדלת מספר

הקפאת

היחידות(בפרויקטים
אור יותר דירות

ת$DN2$לרוכשים
דות
שניתןלבנות לפי

שים
$DN2$לרוכשים$DN2$

רל
$DN2$יוגרל$DN2$

הקרקע .מה

יציאה מהארץ.

קבוצת אור

ההחלטה על הפי־
$TS1$הפירוק$TS1$,

את

של

פרשת מים

בנושא קבוצות הרכי־
$TS1$הרכישה$TS1$

ה$DN2$בישראל.
שה
בקלות דעת ובחופזה דירה מקבו־
$TS1$מקבוצת$TS1$
שהכסף
צת
ת $DN2$רכישה מבלילהבטיח
יקנו

בחשבון נאמנות״.
ארז השווה את

המקרה לחברת

הנדל״ן
מים בכל הנוגע לרכישות
לדבריו .חפציבה
מקבלנים״,
חפציבה ,״שהיתה קו

בעקבותמעילה

פרשת

דירות

הרחבהבתיבות).

קרסה

במסיבת

שביצעו

חלק מבכיריה ,ובראשם המנכ״ל
ואחדמבעליהשליטה ,בועז יונה,

שאףנידוןלשבע

$DN2$אתמול$DN2$
מול
לא מבין

שבקבוצות

ערבות חוק

ה)$DN2$.לדבריו,
קופה).
להתערבולהסדיר
קבוצות רכישה .בלי להטיל דופי
בכל המארגנים של קבוצות רכישה,
וקבע את דברו; החברות של אור
המחוקק צריך לטפל בכך״.
$TS1$התקבל $TS1$התנהלו בצורה לא תקינה ויש חשש
ארז הוסיף כי ״הדו״ח שלי הת־
מיליוני שקלים
$DN2$במלואו .בית
קבל
המשפט קבע לגורל של עשרות
הניהול ייצא מידיאור״.
ולכן
שהחברההתנהלה בשיטת׳הזמנות
את

חלק

מהציבור
רכישה אין

מכר ואין

התחייבות

למחיר סופי ומועד מסירה .לד־
$TS1$לדבריו$TS1$,

שוחרר לאחר ניכוי שליש מהת־
$TS1$מהתקופה)$TS1$.

״הכנסת

את־
$TS1$אתמול$TS1$
העיתונאים

אמר ארז כי

שנות מאסר(הוא

חייבת

הנושא

התסבוכת.

אחד התפקידים של
לחקור את המצב של כל פרויקט
ולגבש תמונה מדויקתלגבי הת־
$TS1$התשלומים$TS1$
$DN2$התשלומים $DN2$על הקרקע ,ההתחייבויות
שלומים
והכספים
החברות של אור
של
ששולמו על ידי רוכשים.ואולם
כבר מהדו״ח הראשוני של ארז
הבקשות
שפורסם לפני כשבוע,
המשפט
שהגישו הרוכשים לבית
תמונה
אפשר לצייר
והדיונים
טובה של הבעיות בפרויקטים(ראו

שלענבל אור ,כי ״הפרשה היא קו

מהיום כבר

רוב הרוכ־
$TS1$הרוכשים$TS1$
שברור

ארז יהיה

נכסיה

לא

שמשמש

לכלל

$TS1$להשקיע$TS1$
לה־
$DN2$הרוכשים $DN2$יפסידו כספים ויצטרכו
שים
$DN2$להשקיע $DN2$כספים נוספים כדי לפתור
שקיע

שנערכה

סיטינדל״ן ושל

בנפרד,

נמצאים

גורל קבוצות הרכישה תלוי
בהמלצות שיגיש ארז ,ובהחל־
$TS1$ובהחלטות$TS1$
בחודשים
המשפט
$DN2$ובהחלטות $DN2$של בית
טות
הקרובים .חלק מקבוצות הרכישה
ביקשולהיפרד מהחברהולהמשיך
להתקדם עצמאית או למכור את

אורנשטיין הביע חוסר אמון ביכו־
$TS1$ביכולתן$TS1$

אתמול לאחר

אלא

בחשבון כללי,

 $DN2$של החברות של אור להשתקם
לתן
הליכים .בנוסף,
באמצעות הקפאת
לאור הוצאו צוויםלכינוס נכסים

אמר ארז,

את

והכספים אינם

הוצאות החברות״.

ניכרתלעומת

המפרק הזמני

כספם

במקרה שלא יוג־
$TS1$יוגרל$TS1$

מספר היחידות

מופקדים

השופט

במסיבת עיתונאים

ישבהתנהלות

שקיימת היתכנות להשיב
$TS1$לרוכשים$TS1$
לרוכ־

המצב התכנוני

הקיים נמוך במידה

שבהם

פי

האמורהבעייתיות ,במיוחד משעה

כאשר מספר היחידות

מספר היחידות שנמכר״.

מכרה

מאשר ניתן על

המצבהתכנוני)

פירמידה ,״שכן נמכרו זכויות ביחי־
$TS1$ביחידות$TS1$

ב2007 -

מפרק

אחד

מפרק אחד .אורנשטיין ציין כי ״גם

חשש מפני

רוק,
ק$DN2$,

אם

למנות

מפרק

לכולם ,אך לבסוף החליט למנות

ת $DN2$נכסיםעל ידיכעלתהשליטה״
חת
כך קכע אתמול השופט איתן
אורנשטיין ,שהחליט על פירוק
וכראשן אור
ההכרות של אור,
נדל״ן ,ומינה את עו״ד איתן
סיטי
ארז למפרק זמני.
לדברי אורנשטיין ,המכהן כסגן
נשיאת בית המשפט המחוזי בתל
אביב ,החברות של אורפעלו כמו

ולעיכוב

שיתף אורנשטיין בהת־
$TS1$בהתלבטותו$TS1$

לכל

והמשמ־
$TS1$והמשמעותית$TS1$
בריו,
$DN2$לדבריו $DN2$,הבעיה העיקרית

$DN2$והמשמעותית $DN2$היא של ערבוב
עותית

של

קר
$DN2$עיקר$DN2$
עסקות והצ׳קיםשקיבלו עבור

לו
$DN2$שביטלו$DN2$
רוב
הרוכשים יצטרכו
להשקיע כספים נוספים הביטול

לאכובדו; דירות

שנמכרו

יותר מפעם אחת; דירות של רו־
$TS1$רוכשים$TS1$

הכספים:

״אנשים שקנו דירות לקחו את
הכסף ושפכו לסיר אחדגדול,
הבעיות נוגעותלפרויקטים למיקםד ,שממנו בעלת השלי־
$TS1$השליטה$TS1$

שבהם

נמכרו

יותר

שמאשרת התב״ע,

טה
$DN2$השליטה$DN2$
דירות ממה
כאשר

באחד

לאן

כראות עיניה

הוציאה

כספים

שהיא

רצתה .מי

איפשר ומי

$DN2$רוכשים$DN2$שביטלו עסקות ונמכרו שוב
כשים
בלב תהליך הפירוק נמצאים עש־
$TS1$עשרה$TS1$
אך הערת האזהרה שעל שמם לא עוד לפני
$DN2$עשרה $DN2$פרויקטים
רה
פתחה מח־
$TS1$מחלקת$TS1$
בימים האחרונים
יתר׳ ,ושהיא עשתה שימוש בכס־
$TS1$בכספים$TS1$
פעילים של חברות
$DN2$בעלי $DN2$הקרקע למכירתהלאור .פרט
לי
נמחקה מהטאבו.
שנמצאים
שונות שבשליטת אור,
$DN2$מחלקת $DN2$ההונאה במשטרת מחוז תל
ם $DN2$בין פרויקטים ושכל הברווזים לקת
פים
$DN2$פירמידה $DN2$.במלים אחרות ,הכוונה
רמידה.
היא לתרמית פונזי ,כמו במק־
$TS1$במקרה$TS1$
ברוב הפרויקטים מחזיקה אור לכך ,בכמה פרויקטים אותן די־
$TS1$דירות$TS1$
בשיווק ותכנון .כל אחר מהפ־
$TS1$מהפרויקטים$TS1$
סביב
פלילית
בחקירה
אביב
ופרח.
הם
עס־
$TS1$עסקיה$TS1$
עורבא
למשקיעים
בנוגע
$DN2$במקרה $DN2$של מיידוףהישראלי ,מנהל
רה
$DN2$דירות $DN2$נמכרו לרוכשים שונים ,כמו
רות
בעצמה בזכויות לדירה או יותר,
משפטיות
רויקטים
$DN2$עסקיה $DN2$של אור ,בחשדלהונאה בגין
קיה
השופט ניתח את המאזן של חברת
$DN2$מהפרויקטים $DN2$סבוך בבעיות
ההשקעות ערן מזרחי״.
סדרתיות ,שחוזרות על עצמן :ולכן הקבוצות לאיכולות להמ־
$TS1$להמשיך$TS1$
מכירותכפולות של דירות ,גניבת
אור םיטי ל 2014 -שהוכן ונחתם
במקרה של הדירה ברחוב הושע.
המטף בעמי
המשפט
במהלך הדיון בבית
שיך
מצער של רוכשי דירות שביט־
$TS1$שביטלו$TS1$
כספי ציבורוהלבנת הון.
$DN2$להמשיך $DN2$להתנהל באופן עצמאי .עי־
$TS1$עיקר$TS1$
על ידי משרד שטיינמץ עמינח,
הפרויקטים

אף

נמכרו

דירות

$TS1$בעלי$TS1$
בע־
שנחתם חוזה עם

החובות של ענבל אור,במיליוני שקלים

utan
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החברות של ענבל
הולכות לפירוק ״פעלו
כפירמידה ,חששלגורל
מיליוני שקלים״
עשרות

נוע״נו
רז

סמולסקי,
אפרת

5.7

שלי

נרקיס*

לקוחות

'■|°
נרקיס סוען

לחוב של 16מיליון שקל

ברחוב הירדן

מימן

אריק

מירובסקי,

4-6
ונמרוד בוסו

הרשה?

המשפט

הנושא הזה ייבדק.

בית

שהמבנה חיה פי־
$TS1$פירמידה$TS1$.
אמר

פוריה ,תל

פועלי

אביב

הקבוצה
מבקשתלהוציא
העבירה
אור מהפרויקט :לא
תשלומים לבנק מזרחי
טפחות

הרכבת,

צילנוב ,תל

גבעתיי

אביב

את

הפרויקט
בן

ברחוב פוריה

לבכייה
בתל אביביוער

הפרויקט

של בכיין

חמש קומות עפ  21יחידות דיור .הבניין הקיים כהרס ,והת־
$TS1$והתקבל$TS1$

בל $DN2$היתרלבכייה
קבל

של בכיין הדש.

נציגות קבוצת הרכישה קיבלה במארס מכתב
$TS1$אליענה$TS1$
אלי־
טפחות ,שהורהלהחליף את אחד הרוכשים בקבוצה ,חברת
שמסרה החברה לבנק חזרו.
ענה $DN2$אור ,מכיוון שהצ׳קים
ענה
הנציגות פירםמה את הדירהלמכירה וביקשה להשלים את
מכירתה .קבוצת הרכישה הגישה בקשה לבית המשפטלהוציא
ואי־תשלום ההון
את החברה ממעורבתה בפרויקט ,בגלל ההפרות
מבנק מזרחי

העצמי והצ׳קים החוזרים.

המשך

הפרויקטים

מעמי

ארז הוסיף

כי ״כל

נושא האח-

בחשבוןכללי

צ׳לנוב
לבניית בכיין שבו  22יחידות דיור ברחוב
זהו פרויקט
בתל אביב .חברתמגדולר (מקבוצת אורסיטי) אמכם שילמה
הקרקע
את
בעלי
תשלומים עבור הקרקע ,אך תשלוםכוסן? ,בסך 5.5מיליון שקל
העסקה באופן חד־צדדי
לאשולם .חברה אח־
$TS1$אחרת$TS1$
שהיה אמורלהיות משולם בסו^ פברואר
רת
$DN2$אחרת$DN2$
מקבוצת אור סיטי העמידה צ׳קים להבטחת החוב ,והוא צומ־
$TS1$צומצם$TS1$
צם
פרויקט
 8.2מיליוןשקל .ארבעה רובשים בקבוצה בפרויקטשביטלו
$DN2$צומצם $DN2$ל-
פועלי הרכבת שכרחובבעל אותו שם בגבעתייםבולל
 5.1מיליוןשקל.
עסקות בפרויקטטועניםלחוב של
בכיין בן שבע קומות ובו  12יחידות דיור .הפרויקט נמצא בשלב
וולך ,שהתחיל את כל הפרשה.
אחד הרוכשים בפרויקט הוא אברהם
בקשהלהיתר בכייה.
בצ׳לנובושילם  400אלף שקלעבורה .לאחר מכן הוא
וולך רכש דירה
בעלי הקרקע של הפרויקטהודיעולנאמן כי הם מתכווניםלהוציא
למכירה ,וצפוי ויכוח ביחסלגובה ההחזרשיגיע לחברת אור
גילה כי הדירה שקנה רשומה על שם רוכש אחר וכי הכספים שהעביר
את הקרקע
הגילוי הוא הגיש את הבקשה הראשונה
בעלי הקרקע והם מחקו
סיטי .הסכם המכרבוטל באופן חד־צדדי על ידי
לא הופקדו בחשבון נאמנות .עם
לפירוק החברה.
המשפט
לבית
את הערת האזהרה שנרשמה על שם אור םיטי.
שכי

ביטלו

שמשמש

לכלל הוצאות החברות״.

הרבים

בנוסף לכל
דיות של הסובבים את אוד עור-
$DN2$הצטברו $DN2$חובות של
ברו
כי דין ,רואי השבון ואנשי מכירות
$DN2$שקלים $DN2$שמועדפירעון חלק מהם כבר
לים
שמקבלים בונוסים על מכירות
ייבדק על ירי מי שצריךלבדוק .חלף ,צ׳קיםחזרו ,אין באופק הקרוב
כל מקור כספי לשלם אותם וגם אין
מצער שמה
שגילינו במשך שבוע.
כל אותם אנשים לאגילו במשך סיכוי סביר לממש את המגיעלחב־
$TS1$לחברות$TS1$
$DN2$לחברות $DN2$מהחייביםלהן בעת הקרובה
רות
חמש שנים .שומרי הסף כשלו.
שיכנעו את אורנשטיין שחברותיה
ייתכן שחלק מעורכי הדין ורואי
של אור מחויבות בפירוק.
לרענן אתפוליסת
החשבון צריכים
אורנשטיין נעתר גם לבקשה
ביטוח האחריות המקצועיתשלהם״.
של ארז להטיל כינוס נכסים זמ־
$TS1$זמני$TS1$
ארז התייחסלפרויקטים של
ני
שאפ-
הקבוצה ואמר כי איפה
$DN2$זמני $DN2$על אור:״בעלת השליטה ערבה
$TS1$והרוכשים $TS1$לחלק ניכר מהחובות העצומים של
והרו־
שר יהיהלבנות ,יבנו
החברות ,הגם שלא טרחה להמציא
יצטרכו להוסיף כספים.
כשים
ים$DN2$
פירוט של מצבת החובותשלגביהם
הוא הוסיף כי אין לו הערכה מה
ערובתה״ ,כתב השופט בהח־
$TS1$בהחלטתו$TS1$.
ניתנה
תהיה הפגיעה ואם יהיו כאלה
$DN2$בהחלטתו $DN2$.אורנשטיין ציין כי אור שבה
לטתו.
שיישארו ללאכלום.

בין

מפרק זמני,

ין$DN2$״היעדר סיכוי ממשי להסדר
שטיין
במרבית
נושים; קיימים כשלים
אם לא בכל הפרויקטים שהחברות
מעורבות בהם ,כאשרלגבי חלקם
ניתנה הודעתביטול על ירי הבע־
$TS1$הבעלים$TS1$,
$DN2$ובחלקם האחר מבקשים הרו־
$TS1$הרוכשים$TS1$
לים,
להוציא את החברה; והנושים
כשים
ים$DN2$
איברו אמון

ובבעלת הש־
$TS1$השליטה$TS1$.
בחברה

ליטה.
$DN2$.
 $DN2בעייתית של
לות
לארגון קבוצות רכישה תוך
בעיקר
ערבוביית של כספי הרוכשים בכל
בצר זאת ,התגלתה התנה־
$TS1$התנהלות$TS1$
החברות וכוונתי

רכישה,

ואף

בראשות בנימין נתניהו,

ה32 -

הצעת החלטה
(ש״ם(,

על

שהגיש שר הבי־
$TS1$הבינוי$TS1$

דאז ,אריאל

$DN2$הבינוי $DN2$והשיכון
נוי

אטיאם

״הסדרת בנייה במס־
$TS1$במסגרת$TS1$

בעוד
את

מקורשליווה

התהליך

באותה העת .״אם

רואים

באנשים

היינו

רציניים

שמדובר

שמארגנים את הקבוצות,

אז לא היתה עם זהאולי בעיה,

אבל בחלק
שמדובר

מהמקרים היה ברור
בהרפתקנים

שמוכרים

תזכיר

האוצר ושר המשפ־
$TS1$המשפטים$TS1$

שר

$DN2$קבוצות $DN2$רכישה״.
צות

תזכיר החוק ,״ייבחנו בין
בפני

חברי

הסיכונים העומדים
פרטיים

כמו גם

של
המשך

קבוצת

מחיר סופילדירות
בניגודלנוהג

בעת השיווק,

$DN2$שבמסגרתו $DN2$מגייסים המארגנים חברים
מסגרתו
במסגרת הכנת
היתר

רכישה

מארגני קבוצות

הרווח גם כיום ,שב־
$TS1$שבמסגרתו$TS1$

עוד נקבע כי

הרוכשים,

שבקבוצות

היה הפוך״,

הרכישה

מתאר

המצב

הרכישה בקביעת

והשיכון,

בעלתהשליטה;

מקבלן הטילו

$DN2$במסגרת $DN2$קבוצות רכישה״ .הממשלה
גרת
החליטה״להנחות את שר הבינוי
$DN2$המשפטים$DN2$להכין
טים
פעילותן של קבו־
$TS1$קבוצות$TS1$
חוק להסדרת

לצרכים

״מצד

אחד על

רכישת דירות

עוד ועוד הגנות,

חלומות״.
לאנשים
משרד
שביקש
בין ההגבלות
הבינוי והשיכוןלהטיל,נכלל חיוב

בתוך  60יום

וטענה בבית המשפט כי היא״בע־
$TS1$״בעלת$TS1$
לת
$DN2$״בעלת$DN2$
הרוכשים
"כספי
רך
$DN2$הצורך$DN2$
אך לא ניתןלגביהם פירוט,לרבות
שימשו לכלל

הנימוקים

קבוצת

באמצעות

$DN2$המוסכם $DN2$ביניהם רק מעצימה את הצו־
$TS1$הצורך$TS1$
סכם
נכסים רבים בשווי כספיניכר״,

הרגיש השופט אות־
$TS1$אותשטיין$TS1$

ברכישת

הנושא

מודעתלתוכנם ותוך הפרת המו־
$TS1$המוסכם$TS1$

להחלטה למנות

הכרוכים

דירה

ביקש לפעול להסדרת
רגולציה.
באמצעות
ביולי  2010קיבלה הממשלה

מיליוני שק־
$TS1$שקלים$TS1$
עשרות

הוצאות

היטבלסיכונים

והשיכון מודע

זאת,לחברות הצט־
$TS1$הצטברו$TS1$

החברות"

שבו

הכל התחיל

לקבוצות על
שלעתים

נמוכות בעשרות אחו־
$TS1$אחוזים$TS1$

זים
$DN2$אחוזים$DN2$
ודרכים להפחתת

הסדרת
סיכונים אלה וכן
$TS1$פעילתו$TS1$
פעי־

סמך

הבטחות מחיר

מהסכום המשולם
בפועל .עוד

כללה

היוזמה

הצעה להקמת

מאגר

$DN2$פעילתו $DN2$של
מכירת זכויות ליחידות מעבר לתו
במתן צולכינוס נכסיה .עצם
לרבות
שלא
יהיה
נכון
לכן,
למותר
המכירה של אותה דירה יום לא־
$TS1$לאחר$TS1$
שוויים וזמינותם.
לעמוד
ועוד.
$DN2$בהצגת$DN2$ערבויות מצד מארגני קבוצות
גת
$TS1$בחברות $TS1$ואולם יוזמת החקיקהמעולם לא
המשךהניהול בחב־
$DN2$לאחר $DN2$יום ,ללא שהקונה השני יודע להותיר את
חר
לפחות לגבי חלק מהם ,טענו
הרכישה להבטחת השקעת הרוכ־
$TS1$הרוכשים$TS1$,
התנגדויות
יצאה לפועל בשל
$DN2$בחברות $DN2$בידי בעלתהשליטה .למותר
רות
באי כוחו של בנק מזרחי טפחות על מכירתה המוקדמת וכן קבלת
לערבות חוק מכר שבה
$DN2$הרוכשים $DN2$,ברומה
שים,
שונות שהציג באותה העת מש־
$TS1$משרד$TS1$
להרחיב באשרלהתנהלות הנפס־
$TS1$הנפסדת$TS1$
מהרוכש הראשון
מיליון שקל
ונושים אחרים ,כי הם משועבדים.
הקבלנים.
מחוייבים
המשפטים לנושא שבלמו את
רד
$DN2$משרד$DN2$
$DN2$הנפסדת $DN2$שלבעלתהשליטה ,אשר חו־
$TS1$חותמת$TS1$
דת
למינוי כונס
לנוכח זאת ,סיכם אורנשטיין ,לא
היוו אף הם טעם
ממשרדי השיכון נמסר :״בשי־
$TS1$״בשיטת$TS1$
מהלך החקיקה.
תמת
נכסים זמני על אור.
ניתןלהתעלם מהחשש שאור לא
$DN2$חותמת $DN2$על מסמכי מכר של יחידה
$DN2$״בשיטת $DN2$השיווק
טת
במשרד
מקורות
שהיא זכאיתלה ,אך טוענת שלא
על הדו״חות
לפרוע אתמלוא חובותיה.
תוכל
החדשה של מכרזי
הכספיים שה־
$TS1$שהציגה$TS1$
שעבדו
מתאפשרת
מחיר למשתכן ,לא
באותה עת והיו קשו־
$TS1$קשורים$TS1$
השיכון
ידעה על מה חתמה״.
אורנשטיין כי
$DN2$שהציגה $DN2$אור ,כתב
מכירת
את
השופט הזכיר
ציגה
התארגנות עמותות וקבוצת רכי־
$TS1$רכישה$TS1$.
אטיאם
מספרים כי
$DN2$קשורים$DN2$לנושא,
רים
הזכות לדירה בפרויקט מציצים ״קיימות תהיות באשרלנתונים
$DN2$רכישה $DN2$.מחיר למשתכן מהווה כ809 -
שה.
ניסה לדחוף את היוזמה לאחר
המבוקרים
הכספיים
שבדו״חות
לאיש השוק האפור ,שלי נרקיס,
מודעת
הממשלה
המשווקות כיום
מיחידות הדיור
שזיהה כי רוכשי הדירות באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
חשופים
בתמורהלהלוואה ,כשנגדה כבר של החברות ...כך שאיני יכול לסכנות שלהן
משרד הבינוי והשיכון
$DN2$באמצעות $DN2$קבוצות רכישה חשופים בישראל.
לדבריו ,גם
עמדה בקשת פירוק .אם יתברר להסתמך עלאלה״.
הרכישה
קבוצות
צעות
כי אור חדלתפירעון ,יש במהלך
ינהג באופן זה כל עוד זוהי השי־
$TS1$השיטה$TS1$
לסכנות רבות ,בניגוד לרוכשי
אם תוחזר לאור השליטה על
$DN2$השיטה$DN2$הנהוגה״.
טה
פרשת
אתמול
החברות ,״לא מן הנמנע שתי־
$TS1$שתימשך$TS1$
זה משום העדפת נושים.ואולם
דירותמקבלן ,שבעקבות
שהגיע
מידע
ממשרד המשפטים לאהתקבלה
״חפציבה״ נעשו מהלכים רבים
 TheMarker-Vמגלה כי כבר
$DN2$שתימשך $DN2$התופעה של
משך
טענתה של אור כי נרקיס החתים
משיכת כס־
$TS1$כספי$TS1$
מסמכים שלא היתה
הגיליון.
תגובה עד מועד סגירת
להבטחת כספם.
בהפקדות לפני זמן רב היה
שמקורם
$DN2$כספי $DN2$החברות,
פי
משרד הבינוי
אותה על
מארגן

קבוצת

הרכישה,

בדרך של שינוי חקיקה״.

מארגני קבוצות מורשים,

שיצטרכו

בתנאים מסוימים ,וכן בהצ־
$TS1$בהצגת$TS1$

בשדרה,

אור

שדרות

הידיינות

זיבוטינסקי,

גן

זהו אחד משכי הפרויקטים
הגדוליםוהבעייתיים
העיקריים,

ביותר ,לצד

1-3
בשדרותהילד

רויקט
פרויקט$DN2$

דיור

פרויקט

ושטחי

מסחר,

לעייפה
״עמוס
אף שהקרקע

$TS1$בפרויקט$TS1$
בפ־
ברמת גן .מדובר

ברחוב ז׳בוטיכסקי

שהוגדר על

בבעיות

עם  90יחידות

גם
מבפי

על

ברמת גן נמברו יותר דירות

201-401
כפרויקט ז׳בוטינכקי

שמאושר
לעייפה בבעיות
לבנייה ,וגם הוא ״עמוס

פי חוות הדעת

הראשונית

שהגיש הנאמן ,מדובר

משפטיות״.

בשררותהילד רשומהעל

שם הדיירים במבנה הישן,

דירות

אף שהתב״ע מא־
$TS1$מאשרת$TS1$

שברה

שירותים

ער כה שילמה

משפטיות״,

חוב של מיליון שקל לבעלי
עסקות
הקרקע ו36 -ביטולי

של

בפרויקט

קומות שמנהלות חב־
$TS1$חברות$TS1$

ב 180 -יחידות דיור בשנימגדלים של
הנאמן עו״ד איתן ארז,
$DN2$חברות $DN2$אור סיטי וגירני סיטי והוא מחולק לשתי
רות
עד 35

ידי

שעדיין גרים במקום ,אור כבר מכרה 12

רמת גן

חוב של 66מיליון שקל
הקרקע
לבעלי

מיליון שקל
חוב של 15
הקרקע
לבעלי

ברמת גןהכוללמגדל

אור

בעטרות,

רתוב תורגין,

רמת גן

קבוצות,

שבל

אחת

משפטיים מטעמה.

פרויקט אור כעטרות

ז׳בוטינסקי 104
הקבוצה רק  1570מערך הקרקע של

כן

קומותהכולל

3-5
שכרחוכ חורגין

 58יחידות דיור .הקרקע

כרמת גן הוא כניין

כפרויקטעדיין רשו־
$TS1$רשומה$TS1$

$DN2$רשומה $DN2$על שם
מיליון שקל נוספים במאי ,בנוסף,
לבעליה והחברה צריכה לשלם 46
שרת
הכעלים שגרים שם כיום כשני כניינים שונים
מה
אשרת $DN2$בנייה של  74דירותבלבד .כך נוצר מצב שבו שתי אחיות טענו
מיליון שקל.
שחכרת אור סיטי רכשה אותה כ 2014 -תמורת 21
מיליון שקל.
201-02
לבעלי הקרקעבז׳בוטינסקי
אור סיטי חייבת
בפני הנאמן ,שאתמול מונה למפרק הזמני של החברות שלענבל
המשפט בקשהלביטול ההסכם בשל הפרה
מוכרי הקרקע שלחו לבית
5.1מיליון שקל בגין שתי דירות ״שאינן בנמצא״.
אור כישילמו
כגין הרכישה נותרה יתרת תשלום כגוכה של כ-מיליון שקל.
לבנות .שבעה רו־
$TS1$רוכשים$TS1$,
באוד בעטרות נמכרו יותר דירות מכפי שניתן
יסודית של החוזה ,וכרגע יש צו איסור ריספוזיציה(העברה של החזקה
ב״עקיצה״ ,שכן הדירות לא קיימות והכסף ככל
הןטוענות כי מדובר
$DN2$רוכשים$DN2$,ששילמו דמי קדימה,ביטלו את העסקותועל אור סיטי לשלם
כשים,
לבעלי הקרקע כדי
או שליטהבנכס) גם
לטימיון.
הנראה ירד
למנוע מהםלמכור את הקרקע.
 6.2מיליון שקל .בנוסף ,אף שהערות האזהרה שלהמבטלים
להם כ-
לטענת אור סיטי ,המכירות הצפויות בפרויקט הן בהיקף של 09מיליון
לבעלי הקרקע שהתקשרו עם
 14דירות בפרויקט זהמיועדות
לא נמחקו בטאבו ,שבע הדירות שלהם כבר נמכרולאחרים,
שקל .חברי הקבוצה ביקשו להמשיך את העסקה ללא החברה.
אור בהסכם קומבינציה (הסכם לקבלת דירות תמורת קרקע במ־
$TS1$במקום$TS1$
מלבדם ,אור סיטינרל״ן חייבת  100אלף שקל לכל אחד מ36 -
כדילממן את הפרויקט ,מכרה אור דירה לאיש השוק האפור ,שלי
קום
מקום $DN2$תמורתכסף).לפי החלטת השופט בפרשה ,אור חייבתלבעלי
החברים בקבוצה אחרת של רוכשים ,שביטלו את העסקות לאחר
פרויקט מציצים שברחוב הושע בתל אביב.
נרקיס ,בפרויקט אחר
מיליוןשקל .בנוסף ,ישערבויות ביצוע ל 14 -הדירות
הקרקע 15
שהפרשה התפרסמה.
במהלך הדיונים בתביעות השונות שהוגשו נגד אור והחברותשבשלי־
$TS1$שבשליטתה$TS1$,
מיליון שקל ,וחובות של כ-מיליון שקל בגין מס
בסכום של 11
לוזון.
שוב
נמכרה
לנרקיס
שנמכרה
הדירה
כי
התגלה
טתה,
$DN2$שבשליטתה$DN2$,
וסגירת
רכישה
לעופר
העסקה.
בפרויקט מציצים כתב הנאמן כי השווי המדויק של הזכויות של אור
אלוף הניצחון ,רמת גן
בפרויקט אינוידוע ,ונע בין ל10 -
מיליון שקל .זכויות אלה משוע־
$TS1$משועבדות$TS1$
השניים ,רחובארלוזורוב ,רמת
הבינלאומי ,וברור כי מכירת הזכויות לא
$DN2$משועבדות $DN2$כשיעבוד ראשוןלבנק
בדות
אך

גן|

לנרקיס ,בנוסף ,ישנםהליכים
תספיק כדילכסות את החוב
מיליון שקל והסכסוך עברלבו־
$TS1$לבוררות$TS1$.
הרוכשים יוסי דינה ,שתובע מאור 25
 7.31מיליון שקל עבור זכויותבבניין,
$DN2$לבוררות $DN2$.דינהטוען ששילם עד כה
ררות.
אך הבנייה עוד לאהחלה.
מטעם אחר

הירדן,

רמת גן

חוב
חוב

של מיליון שקללפרויקט
אור מכרה  38דירותלפני
הקרקע
על הסכם עם בעלי

שחתמה

שברחוב
ארלוזרוב
בפרויקט השניים
בשלב החפירות ,מתוכננת בנייה של
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ברמתגן,

שנמצא

 45יחידות דיור .אור סיטי

מחזיקה
אחד

בשתי דירות בפרויקט,

הרוכשים טוען

כי על

שאחת מהן היא פנטהאוז ,אך

אותו הנכס,

שנמכר לו

תמורת

מיליון שקל ,שילם מקדמה של  100אלךשקל.
ליווי בנ־
$TS1$בנקאי$TS1$
ירושלים,שמלווה את הפרויקט ,לא אישר מתן
בנק
הליווי הבנקאילחברים אחרים
נקאי$DN2$לענבל אור ויש חששלביטול
קאי
מבקשת נציגות קבוצת הרכישהלהוציא את שתי
בקבוצה .כעת
הדירות של אורלמכירה כדי לחלץ את הפרויקט .כמו כן ,הנ־
$TS1$הנציגות$TS1$
נציגות $DN2$טוענת כי חברת אור סיטי חייבתלפרויקט מיליון שקל.
ציגות

פרויקטאלו
כניין עם

 3.71מיליון שקל
של
הקרקע
לבעלי

הניצחון

 21יחידות דיור.

שכרחוכ
אלון?

הניצחון 20

החכרה טוענת

כי

כרמת גן הוא

יש לה חוכותלגכייה

 5.4מיליוןשקל ,ושלוש דירות נוספות שאפשרלמכור,
כסכום של
לכעלי הקרקע ,כסך
 3.71מיליון שקל,גדולה
אך יתרת התשלום
יותר מהשווי של אותן דירות.
פרויקט תמ״א  38ברחוב הירדן ברמת גן מיועד ל 55 -יחידות
אל הנאמן הגיעו פניות רבות של רוכשים ,שהפקירו  100אלף
דיור.ואולם מבדיקת הנאמןעולה בי המשא ומתן עםכעלי הקרקע
שחוללו,
שקל ,בבקשה לבטל את העסקות שלהם ומחזיקים בצ׳קים
לא הכשיללכדי הפכם חתום.
״בפרויקט הזה נתקל הנאמן באחת הפרשיות המזעזעות ביותר במס־
$TS1$במסגרת$TS1$
נרל״ן ,הוצג
בבקשה להקפאתהליכים שהגישה חברת אור סיטי
$DN2$במסגרת $DN2$הסאגה המכונה קבוצתענבל אור:גזילת  764אלף שקל מאישה
גרת
הפרויקטכבעלפוטנציאל רווח של 30
מיליון שקל ,אף שהקרקע
כתב הנאמן .בית המשפט המחוזי ביטל
בבעלותה ואין היתר בנייה .גם רבים מ 38 -הרוכשים בפרויקט,
אינה
חסויה ורמנטית בת 76
את הסכם הרכישה של אותה חסויה ,אך הצ׳ק שהוחזר לה לא כובד.
שכל אחד מהם הפקיד  100אלף שקל ,צעדו למשרדו של הנאמן
בבקשה לבטל את העסקות,
״,

