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עו״ר טיקוצקי :״חשובלהבחין
׳רגיל׳ כי אם בפ־
$TS1$בפרויקטים$TS1$
אור אין מדובר בפרויקט יזמי
כי

בפרשתענבל

רויקטים
$DN2$בפרויקטים$DN2$
הסתבכותה של היזמיתענבל אור ,חוזרות
לאור
$DN2$הקבוצה $DN2$רוכשים למעשה חלק במגרש(בקרקע) ולא
בוצה
לסיכונים
שברכישת דירת
ועולות סוגיות הנוגעות
בפרויקטים כאלה הוראות חוק
רירות מגורים.
בפרויקט שבנייתו טרםהחלה .רכישת רירה בשלב
המכר(דירות) כלל אינןחלות .הסיכון ביחסלפ־
$TS1$לפרויקטים$TS1$
זה עשויהלהוזיל את מחירה בעשרות אלפי שקל
$DN2$לפרויקטים $DN2$כאלה טמון במצב שבו כספים של חברי
רויקטים
ממחירה הצפוי
159
901-0
ואףלמעלה מכך ,ער כדי
הקבוצה נמסרו לחברה המארגנת אך טרם שולמו
בשלבי הבניה הסופיים.
שמשו אותה
על ירהלבעל הקרקע אלא
היתרון של קניית רירה בשלב שבו טרם ניתן
לייעודים
אחרים ,כגון כפי שנטען לכאורה בפרשתענבל
לפרויקט היתר בנייה טמוןבהוזלה משמעותית
אור לכיסוי חובות אחרים של אותה חברה .במצב
של מחיר הדירה ,בהשוואה למחירה הצפוי בשלבי
רכישת הק־
$TS1$הקרקע$TS1$
כזהייאלצו חברי הקבוצה להשלים את
פרקטיקה שיווקית זו של מכירת
הבניה הסופיים.
ממקורותיהם ,על מנת
דירות בשלב מוקרם כל כך ,נובעת מצורך מימוני
למנוע אתביטול עסקת
רקע
$DN2$הקרקע$DN2$
הרכישהוחילוט הכספים ששלמו או חלק מהם״.
של היזםהמעונייןלהציג לבנקהמלווה נתוני מכי־
$TS1$מכירה$TS1$
ככלל ,חברי הקבוצה ,לדעתו של עו״ד טי־
$TS1$טיקוצקי$TS1$,
רה
$DN2$מכירה $DN2$מוקרמת על מנת לבסס את הרו״חהכלכלי שעל
במקרה כזה ״נושים בלתי מובט־
$TS1$מובטחים״$TS1$
$DN2$טיקוצקי $DN2$,ייחשבו
קוצקי,
בסיסו הוא מבקש לקבל מהבנק מימוןלפרויקט.
$DN2$מובטחים״ $DN2$של החברה המארגנת וקיים סיכון לא מבוטל
חים״
עו״ר ירון טיקוצקי מומחה בתחוםהנרל״ן אומר
שרוכשי רירות בשלב המכירה
הסכומים
כי לאיצליחו להשיב לעצמם את מלוא
המוקדמת עומ־
$TS1$עומדים$TS1$
ששילמו.
$DN2$עומדים $DN2$בפני סיכון של הפסד הכספים ששלמו כמ־
$TS1$כמקדמות$TS1$
דים
על מנתלמנוע סיכון שכזה אולצמצמו ,מומלץ
שהחברה
$DN2$כמקדמות $DN2$על חשבון מחיר הדירה ,במקרה
קדמות
היזמית לה שולמו הכספים ,תקרוס ולא תשלים את
להקפיד כי גם בפרויקטים מסוג ״קבוצת רכישה״
יופקרו כל הכספים המתקבלים מחברי הקבוצה,
הפרויקט .במקרה כזה ,אם חלילהתיקלעלהליכי
בחשבון נאמנות על שמו של עורך הריןהמלווה את
עלולים רוכשי רירות
פירוק בשל חדלותפירעון,
ובמקרים
כאלו להיחשבלנושים בלתי מובטחים
הקבוצה ,ומתוכו יבוצעו התשלומים השונים.
שהנם ׳קבוצות רכישה׳ ,שבהן חברי הק־
$TS1$הקבוצה$TS1$

רם

חדיד ושי

