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 הנכס  אישור פעולה: מכירת  בקשה ל 

 - :בית הדין הנכבד מתבקש

 , ובמסגרת זו: "(ההסכם)"  אמצורף לבקשה זו כנספח לאשר את הסכם המכר ה .1

וכן בשמה ובטעמה של   , של ההקדשמטעמו ולהסמיך את המנהל המיוחד לעשות בשמו  (א)

כל פעולה שתידרש העמותה, מתוקף היותה רשומה בפנקסי המקרקעין כנאמן ההקדש, 

 להוצאה לפועל של ההסכם.

בתור נאמן הקדש,  נכס  השל  להורות לעמותה, בהיותה רשומה בפנקסי המקרקעין כבעלים   (ב)

לשתף פעולה באופן מלא עם המנהל המיוחד בקשר להסכם, ולחתום על כל מסמך ולבצע 

 .פי דרישת המנהל המיוחד-, עלנכס ההקדשכל פעולה בקשר עם 

   לאשר למנהל המיוחד לפתוח חשבון בנק ייעודי )בנאמנות( לטובת ההסכם.  (ג)

 . לחתימת בית הדין הנכבד צווים פורמלייםבהמשך יוגשו לעיל,  האמורלשם הוצאה לפועל של 

 ,שיירכש מהכספים שיתקבלו במסגרת ההסכם ,חלופי נכסלאתר  לפעוללמנהל המיוחד  לאשר .2

על , הנכבד מנת להביא את ההסכם לרכישתו לאישור בית הדין-ולנהל משא ומתן לרכישתו על

ניב  שי( נכס 3( נכס שאינו דורש תחזוקה חריגה; ) 2( נכס בר קיימא; )1הבאות: )נות וי התכפ

 יציבות. חוקיות והכנסות להקדש 

 לפי החלופות הבאות:לאשר את שכר טרחתו של המנהל המיוחד  .3

לפסוק שכר   –ברכישת הנכס החלופי  באיתור והמיוחד ייצג את ההקדש גם  במידה והמנהל   -

 בתוספת מע"מ –המכירה והרכישה  –כל אחת מהעסקאות משווי  2%שיעור של טרחה ב

 .כדין

לפסוק שכר   –ברכישת הנכס החלופי  באיתור ובמידה והמנהל המיוחד לא ייצג את ההקדש   -

 מע"מ כדין.  המכירה בתוספת משווי עסקת 3%בשיעור של טרחה למנהל המיוחד 

 .  בנסיבות העניין לנכוןבית הדין הנכבד לתת כל הוראה אחרת שימצא  .4

 - ואלה נימוקי הבקשה:  

 בתמצית   . א

ניהל   ,מכירת הנכסהליך  להחיש את  למנהל המיוחד  שהורו    ,בית הדין הנכבדת  ובהתאם להחלט .1

 .מר אהרן בלוםל( בע"מ או 2001לבלגר השקעות ) ומנהל המיוחד משא ומתן למכירתה
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  ( 15.06.2022ט"ז סיוון תשפ"ב ) -בלאחר מעקשים ומשברים לא מעטים, המשא ומתן עלה יפה, ו .2

, כאשר הקונה נושא  ₪  14,000,000, שבו הקונה הוא מר אהרן בלום והתמורה היא  הסכםהנחתם  

 . בהיטל ההשבחה

היותר גבוה שהיה ניתן להשיג עבור   למיטב הבנתו של המנהל המיוחד, הוא הסכום ,סכום זה .3

 . , והרבה מעל שווי השוק שלוהנכס, במצבו היום

בתנאי מתלה של אישור בית הדין ומכאן הבקשה. יצוין כי לפי התנאי   ,כמובן ,ההסכם מותנה .4

 יום ממועד ההסכם. 60המתלה שבהסכם, על האישור להינתן בתוך  

המפורטות שיהיו בו את התכונות ישמשו לרכישת נכס חלופי, הכספים ככל שיינתן האישור,  .5

 .  מינימום חשיפה הקדשלעם מקסימום הכנסות , במטרה להניב לעיל

 עובדות הרלוונטיות ה  . ב 

המורכב  מצבו  הוצג בפני בית הדין הנכבד  (,  26.09.2021כ' תשרי תשפ"ב )-בבקשה למתן הוראות מ .6

הקדש  ל יםהאפשריהפעולה  יאפיקלשונות חלופות הוצגו היבטיו, של הנכס על שלל והמסובך 

 התבקש לאשר למנהל המיוחד לנהל משא ומתן למכירתו. ו  ,בנסיבות העניין

 .  בכנספחמצורפת בזה  ן הוראותהבקשה למת -

החלטת  )"  גכנספח  (, המצורפת בזה  817808/1( )בתיק  03.11.2021כ"ח חשוון תשפ"ב )-מ  הבהחלט .7

 : הורה בית הדין הנכבד כלהלן, "(ניהול מו"מ

לאחר העיון, ולאור הסיכונים הרבים להם חשוף המבנה וידועים לביה"ד  "

למנהל המיוחד לנהל ולסיים משא ומתן למכירת זכויות   ולציבור, ביה"ד מורה 

 " בירושלים. 13ההקדש בנכס ברחוב חיי אדם 

 . למכירת הנכסעם אהרן בלום משא ומתן לנהל המנהל המיוחד החל , האמורה החלטהפי ה -על .8

  , ומחלוקות שונות  , פגישות רבותדיונים רביםכלל  והמשא ומתן עימו היה ארוך ומפרך,  יצוין כי   .9

   .ועוד  שלומבנה ה, תנאים מסחריים, נוסח ההסכםבנוגע לבין היתר 

הודעת עדכון אודות  לבית הדין הנכבד המנהל המיוחד הגיש ( 12.12.2021) ח' טבת תשפ"ב-ב .10

 . דכנספח מצורפת בזה והיא התקדמות הליכי המכירה, 

להאיץ וחד מנהל המיהורה בית הדין הנכבד ל(, 26.12.2021כ"ב טבת תשפ"ב )-מ והחלטתב .11

 ". בהקדם האפשריהליכי המכירה "השלים את לו

בהקדם האפשרי, מכירתו  עלמכירת הנכס, ועצם על שהורו בית הדין הנכבד החלטות  – ודוק  .12

מסגרת הן ב –ממצבו המסוכן ומורכב של הנכס בית הדין הנכבד  בין היתר מהתרשמותנבעו 

ממצאים שהתקבלו 'מן השטח' בבדיקות שערך בית הדין  והן האמורה בקשה למתן הוראות ה

שההקדש ובית הדין הנכבד והסיכונים הממשיים בין היתר מהסכנות  –הנכבד באופן עצמאי 

 אינם מוכנים ליטול על עצמם. 
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לסיים את הליך המכירה במהירות במטרה  ומתן עם אהרן בלום,  -במשאהמשיך  המנהל המיוחד   .13

 . את מחיר העסקה אלהשי תוך ניסיון האפשרית, 

(  15.06.2022)  ט"ז סיוון תשפ"ב-בו  ,המנהל המיוחד נשאו פריפעולות  ,  לא מובטלים  על אף קשיים .14

₪, והקונה יישא בהיטל ההשבחה.   14,000,000בתמורה של מר אהרן בלום עם  הסכםהנחתם 

  60תוך שעליו להינתן  אישורו של בית הדין הנכבדבכניסתו לתוקף של ההסכם מותנה, כמובן, 

 ימים מהחתימה. 

סכום זה, למיטב הבנת הח"מ, הוא הסכום הגבוה ביותר שניתן להשיג עבור הנכס, בהתחשב  .15

 שי.  במצבו הנוכחי, והרבה מעבר לשוויו בשוק החופ 

קנייני,   – היבטיו למורכבות המיוחדת של הנכס על שלל  היאהכוונה ', מצבו הנוכחי'באומרנו  .16

גולת הכותרת היא הליקויים הבטיחותיים החמורים הקיימים  וכשמשפטי, תכנוני, רישויי ועוד, 

 של ההקדש.   המוחלט לאובדנו הלכה למעשה בנכס, שבכל רגע עלול להתחרש אסון, שיביא  

לכאורה יוכל בעתיד להניב ש קומות 6-מראהו של הנכס, המתנשא לגובה של כסור שא –ודוק  .17

 .טמטם את הלביסמא את העין וי,  פירות משמעותיים להקדש

להערכת המנהל המיוחד  ו  באופקכלל  לא נראה  בו ניתן יהיה להפיק פירות חוקיות,    'עתיד'אותו  

 –   זמן וכסף  –כרוכים במשאבים  שיהיו  הליכים  כרוך בניהול    'עתיד'ה;  לפחות  שנים  10-מדובר ב

הביא את הנכס למצבו הנוכחי, ייכנס ר שא ,קיימת היתכנות לא מבוטלת שאותו יזם; ניכרים

גרוע מכל הו; שלא יהיה ממי להיפרע לחדלות פירעון, וההקדש יימצא עצמו מול שוקת שבורה

מיט על ההקדש  יש דבר  תקופה, עלול מאן דהוא חלילה להיפגע בגוף או בנפש,    אותה במשך כל    –

 יביא לחיסולו.ואסון כלכלי 

 . הכנספח לעיונו של בית הדין הנכבד, המצורפת בזה  בידי המנהל המיוחד שמאות לנכס .18

המנהל המיוחד, לא חלו שינויים משמעותיים   ו שללדעת ,ניהול המו"מהחלטת מאז יצוין, כי  .19

של החלטות בית הדין הנכבד למכירת הנכס, שינוי , אשר יצדיקו הנכס או ההקדשנסיבות ב

 החמיר.הלך ו אף הנכס במספר היבטים מצב ייאמר כי  ובהקדם האפשרי.  

מצב  בתור נאמן הקדש. ב הנכסיצוין, כי העמותה רשומה בפנקסי המקרקעין כבעלים של עוד  .20

 ההסכם. את לפעול בבואנו להוציא זה, עלולות להתעכב פעולות רישומיות הכרחיות דברים 

  – את כלל הסמכויות בקשר למכירת הנכס  להעניק למנהל המיוחד  יש  ויאושר ההסכם,    ככלכך,   .21

במקביל,    .הוצאה לפועל של ההסכםשם  ל  , לכל דבר ועניין  –   הן בשם ההקדש והן בשם העמותה

 לרבות חתימה על כל מסמך ,ולהסכם נכסמכירת הללעמותה לשתף פעולה בקשר להורות יש 

   . ו של המנהל המיוחדפי דרישת-לע, שיידרש
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 נכס חלופי  . ג

על  לרכישת נכס חלופי, הסכם בהכספים שיתקבלו לייעד את צורך יש  ככל והמכירה תאושר, .22

הנצחת זכרו של ההקדש ו מנת שהכספים לא 'יאבדו' לגורמים כאלה או אחרים, ויובטח קיומו 

 המקדיש.  של 

בלי סכנת אבדון מרחפת מעליו   יהיה 'בר קיימא',שיש לפעול לאתר נכס חלופי,  בהתאם לכך, .23

ויהיה נכס אשר יניב  , שיהיה בעל עלויות תפעול ותחזוקה לא חריגים בגין תביעות נזיקיות,

 חוקיים ויציבים. פירות להקדש 

ת עם  יבטיח את קיום איתן של ההקדש, וימנע את הצורך להתמודד שניבעל תכונות אלו, נכס  .24

 מצבים מורכבים, שההקדש ונציגיו אינם כשירים או בקיאים להתמודד עימם. 

ולנהל משא ומתן לרכישתו, כדי להביא הסכם כאמור,  נכס חלופי  לאתר  יש  בנסיבות האמורות,   .25

 רכישה לאישורו של בית הדין הנכבד. 

 ת המנהל המיוחד שכר טרח . ד

, הייתה מן המורכבות שנתקל בהן המנהל המיוחד בקריירה  כאןלאשרה מבוקש העסקה ש .26

 שלו. ארוכת השנים  המקצועית 

לא זו בלבד, נוסף לשירותים משפטיים שהעניק המנהל המיוחד להקדש, הוא גם היה אחראי  .27

לשאת ולתת לגבי התנאים המסחריים בהסכם, קיבל החלטות מנהליות ומסחריות, שהטילו  

 ת הכבדה. עליו, בין היתר, את האחריו 

כלל פגישות, דיונים,  ו, ומייגע, כאמור לעיל, היה ארוך שניהל המנהל המיוחד המשא ומתן .28

 .  ידי המנהל המיוחד וצוותו-על שעות רבותשהצריכו השקעה של  , רבים מחשבות והתייעצויות

הטרחה שיש לפסוק למנהל המיוחד עבור העסקה נשוא  על שכר עובדה זו, צריכה להשפיע  .29

 ההסכם. 

כרו של כונס שרה מכן, לגבי שכר הטרחה הראוי בנסיבות העניין, ניתן ללמוד 'גזרה שווה' מית .30

עומד  , שכרולפי הנוהג. פירוק שיתוף במקרקעיןאזרחי בידי בית המשפט -מתמנה עלהנכסים 

מחיר העסקה  גובה ב ,בין היתר ,בהתחשבבסופו של דבר נקבע והוא , 10%-6%על טווח של 

 .הותבמורכבו

כונס נכסים בפירוק  משכר  פחות  על  אף  המנהל המיוחד מוכן להעמיד את שכר טרחתו  עם זאת,   .31

 החלופות הבאות: את ציע מוכאמור, ף במקרקעין שיתו

לפסוק שכר   –ברכישת הנכס החלופי  באיתור וייצג את ההקדש גם  במידה והמנהל המיוחד   (א)

בתוספת מע"מ  –המכירה והרכישה  –כל אחת מהעסקאות משווי  2%שיעור של טרחה ב

 .כדין
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לפסוק שכר טרחה  –דה והמנהל המיוחד לא ייצג את ההקדש ברכישת הנכס החלופי במי (ב)

  מע"מ כדין.  בתוספת לבדה, משווי עסקת המכירה 3%למנהל המיוחד בשיעור של  

 לסיכום  . ה 

להביא הצליח, לאחר הרבה 'דם ויזע',  ו,  פעל בהתאם להוראות בית הדין הנכבדהמנהל המיוחד   .32

ולהענקת הסמכויות הנדרשות להוצאתו   הסכם לשם קבלת אישורו את הל בית הדין הנכבד א

 לפועל. 

אשר יבטיחו את קיומו  תכונות  כספים שיתקבלו במסגרת ההסכם, יש לרכוש נכס חלופי, על פי  ב .33

 . , כמפורט לעילהנצחי

 .  זו בקשה  לשלאור האמור לעיל, מתבקש בית הדין הנכבד להורות ולאשר כאמור ברישא  .34

   .וניםיע הטשל בעל פה להשלמה מזומן מוכן ו, המנהל המיוחד שיידרשככל  .35

 (. 27.06.2022סיוון תשפ"ב )ח כ", היום

 

 דעואל פלאי, עורך דין 
 המנהל המיוחד 

 

  הסכם המכר. א
  .לניהול משא ומתן 26.09.2021ם מיובקשה  ב
  .אישור ניהול מו"מ – 03.11.2021מיום החלטה  ג
  הליכי המכירה. –הודעת העדכון  ד
  השמאות. ה
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תוכן עניינים
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9 הסכם המכר א

65 בקשה מיום 26.09.2021 לניהול משא ומתן ב

129 החלטה מיום 03.11.2021 - אישור ניהול מו''מ ג

131 הודעת עדכון הליכי מכירה ד

136 שמאות חתומה ה
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27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

זיהויים נוספים

גוש שומה 30064 חלקה 9

סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מולק 597.54 עיריית ירושלים

גבולות

דרך ללא מוצא פרטית צפון

המוכר דרום

דרך ציבורית מזרח

בעבר המוכר וכעת איציק ריזקה מערב

יישוב

ירושלים

הערות רשם המקרקעין

באב אל עמוד

המספרים הישנים של החלקה

ספר ירושלים (מ) 71 דף 119

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

תיקונים שונים בהערה 12/07/2010 16347/2010/1

החלק בנכס בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

בשלמות 16919/2004/2 הערה בדבר הקדש   

הקדש "סאלם בן יוסף אלשייח ואברהם בן חיים נדף"
בהתאם להחלטת ביה"ד הרבני האזורי י-ם תיק מס' 900001357-44-4 מ

יום 27.6.2004

הערות:

בעלויות

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

580011732 עמותה  הועד הכללי לקהילת 
התימנים בירושלים

הקדש  06/09/2004 16919/2004/1

החלק בנכס

בשלמות

הערות:   נאמן הקדש

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 11

א חפסנ
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27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים

הערה לפי תקנה 27(א) 
וסעיף 126 לחוק

06/09/2004 16919/2004/3

      
מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

513178574 חברה   חברת בלגר השקעות 
(2001) בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 02/07/2006 13258/2006/1

בגין חוזה הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/04/2010 7905/2010/1

סכום

₪ 1,848,000

בגין התחיבות לרישום משכנתא לבלום אהרן ודינה
דירה מס' 1 קומה 1

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/04/2010 7905/2010/2

סכום

₪ 925,000

בגין התחיבות לרישום משכנתא לדיאמנט חיה פרומט, ומשה דוד
דירה מס' 4 קומה 1

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

024615429 ת.ז  בלום אהרון הערת אזהרה סעיף 126 12/07/2010 16347/2010/2

בגין הסכם הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

059294363 ת.ז  דיאמנט משה דוד הערת אזהרה סעיף 126 12/07/2010 16347/2010/3

בגין הסכם הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

303183503 ת.ז  פרל נתן נטע הערת אזהרה סעיף 126 10/08/2010 19106/2010/1

201043262 ת.ז  פרל הענדל

עמוד 2 מתוך 11 17



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

בגין הסכם הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/08/2010 19106/2010/2

סכום

₪ 792,000

בגין התחייבות לרישום משכנתא לפרל נתן נטע והענדעל הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית המשפט לענינים 
מקומיים ירושלים

צו הריסה  29/11/2012 25835/2012/1

ת.פ. 7444/2012 מיום 19/11/2012 הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

59780833 ת.ז  עו"ד כהן אמיר צו ניהול ע"י כונס נכסים 26/02/2014 5166/2014/1

לשכת הוצל"פ ירושלים תיק מס' 0312360-13-3
מיום 19.2.2014

הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית המשפט השלום 
ירושלים

צו עקול  31/03/2015 7750/2015/1

תיק תא"ק 6630-03-15 מיום 19.3.15 הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לשכת הוצאה לפועל 
ירושלים

צו עקול  31/08/2015 21769/2015/1

תיק מס': 522535-07-15 הליך: 0000000001 מיום 6.8.2015 הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

059780833 ת.ז  הערה על מינוי כונס נכסים עו"ד כהן אמיר 03/03/2016 5538/2016/2

תיק הוצל"פ לשכת ירושלים, תיק  03-17370-13-5  , מיום 22.02.2016 הערות:

פרל נתן נטע על ההערה של: 

פרל הענדל
      

עמוד 3 מתוך 11 18



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עו"ד אמיר כהן הערה על מינוי כונס נכסים 14/03/2016 6555/2016/2

תיק הוצל"פ לשכת ירושלים,  מס'  34-10722-12-6  ,  מיום    01.03.2016 הערות:

דיאמנט משה דוד על ההערה של: 
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

206670093 ת.ז  בלום מלכה צביה הערת אזהרה סעיף 126 04/12/2017 31743/2017/1

החלק בנכס

369 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 5 חדרים בשטח של 102 מ"ר חניה בקומה 0 בשטח 38 מ"ר     יחידה מס':  19  
קומה:  4  

כיוונים: דרום

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

314768508 ת.ז  פפנהיים חנה הערת אזהרה סעיף 126 04/12/2017 31748/2017/1

החלק בנכס

171 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 7 חדרים בשטח של 160 מ"ר+מחסן בשטח של 120 מ"ר במפלס 2-   יחידה 
מס':  1415  קומה:  3  כיוונים: דרום

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

057790024 ת.ז  בן שושן אמנון הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31763/2017/1

החלק בנכס

622 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  חניה בשטח 236 מ"ר     קומה:  1-  כיוונים: 

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

208810366 ת.ז  ברנדסדורפר שרה הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31777/2017/1

206568388 ת.ז  ברנדסדורפר שלמה

עמוד 4 מתוך 11 19



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

החלק בנכס

456 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 6 חדרים בשטח של 130 מ"ר+חניה תת קרקעית במפלס 0 בשטח של 43 ש"ח    
יחידה מס':   17 קומה:  4+  כיוונים: דרום

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

304934953 ת.ז  בלום מרדכי דוד הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31793/2017/1

החלק בנכס

385 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 6 חדרים בשטח של 146 מ"ר    יחידה מס':   16 קומה:  4  כיוונים: צפון

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

205454218 ת.ז  בלום אברהם יונה הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31838/2017/1

החלק בנכס

735 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 8 חדרים בשטח של 177 מ"ר+ מחסנים בקומת מרתף מפלס 2- בשטח 102 מ"ר 
מסומן 12,13     יחידה מס':  12,13  קומה:  3  כיוונים: מזרח,צפון

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

201043262 ת.ז  פרל הענדעל הערת אזהרה סעיף 126 06/12/2017 31947/2017/1

303183503 ת.ז  פרל נתן נטע

החלק בנכס

171 / 10000  

בלגר השקעות  (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  חניה בשטח של כ- 65 מ"ר   יחידה מס':  4  קומה:  0  

הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 5 מתוך 11 20



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

304934953 ת.ז  בלום מרדכי דוד הערת אזהרה סעיף 126 13/12/2017 32364/2017/1

החלק בנכס

179 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:   חניה בשטח של 68 מ"ר   יחידה מס':  3  קומה:   0 כיוונים:

הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט השלום ירושלים צו עקול  29/08/2019 28397/2019/1

בגין צו מיום 21/03/2019 בתיק תא"ק 72726-02-19 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים (גביה)

22/09/2019 30909/2019/1

סכום

₪ 251,609

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים (גביה)

22/09/2019 30909/2019/2

סכום

₪ 223,293

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים (גביה)

26/09/2019 31501/2019/1

סכום

₪ 393,319

פרל הענדל על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לשכת הוצאה לפועל 
ירושלים

צו עקול  18/12/2019 39881/2019/1

תיק הוצל"פ 501291-06-16 מיום 17.10.19 הערות:

עמוד 6 מתוך 11 21



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

10/11/2020 31271/2020/1

סכום

₪ 381,057

תיק 513178574 מתאריך 10/11/2020 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

12/11/2020 31690/2020/1

סכום

₪ 454,058

תיק 201043262 מתאריך 12/11/2020 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

12/11/2020 31704/2020/1

סכום

₪ 251,798

תיק 206670093 מתאריך 12/11/2020 הערות:

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

15/11/2020 31873/2020/1

סכום

₪ 254,332

תיק 304934953 מתאריך 12/11/2020 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

055348437 ת.ז  פלאי דעואל הערה על מינוי מנהל מיוחד 06/12/2020 35027/2020/1

עמוד 7 מתוך 11 22



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

תיק בית הדין הרבני אזורי ירושלים תיק 1223079/1 לתקופה של שנה מיום 16.09.2020  הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס רכישה ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

29/12/2020 38191/2020/1

סכום

₪ 290,780

תיק 206568388 מתאריך 28/12/2020 הערות:

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

07/02/2021 4200/2021/1

סכום

₪ 946,106

תיק 057790024 מתאריך 07/02/2021 הערות:

בן שושן אמנון על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

22/04/2021 12848/2021/1

סכום

₪ 482,275

תיק 201043262 מתאריך 22/04/2021 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

07/06/2021 19006/2021/1

סכום

₪ 305,268

תיק 206568388 מתאריך 07/06/2021 הערות:

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

16/06/2021 20640/2021/1
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27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

סכום

₪ 276,186

תיק 304934953 מתאריך 16/06/2021 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

17/06/2021 20668/2021/1

סכום

₪ 409,373

תיק 513178574 מתאריך 17/06/2021 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

11/07/2021 24368/2021/1

סכום

₪ 275,970

תיק 206670093 מתאריך 11/07/2021 הערות:

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

09/08/2021 29095/2021/1

סכום

₪ 502,774

תיק 201043262 מתאריך 09/08/2021 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

590041406 הקדש סאלם בן יוסף  
אלשייח ואברהם בן חיים 

נדף

הערה על נכסי הקדש ציבורי 02/11/2021 40711/2021/1

מקרקעין אלו נרשמו כנכסי הקדש ציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים כמשמעותם בחוק הנאמנות 
התשל"ט -1979.

הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 9 מתוך 11 24



27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

17/11/2021 43639/2021/1

סכום

₪ 429,809

תיק 513178574 מתאריך 17/11/2021 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

21/12/2021 49062/2021/1

סכום

₪ 523,980

תיק 201043262 מתאריך 21/12/2021 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

05/01/2022 832/2022/1

סכום

₪ 329,978

תיק 206568388 מתאריך 05/01/2022 הערות:

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

03/03/2022 10623/2022/1

סכום

₪ 300,400

תיק 206670093 מתאריך 03/03/2022 הערות:

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

15/05/2022 21347/2022/1

סכום

₪ 554,192

תיק 201043262 מתאריך 12/05/2022 הערות:
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27/06/2022
כ"ח סיון תשפ"ב

שעה: 13:45

תאריך

144960 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

16/05/2022 21751/2022/1

סכום

₪ 350,128

תיק 206568388 מתאריך 16/05/2022 הערות:

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

12/06/2022 26017/2022/1

סכום

₪ 316,741

תיק 304934953 מתאריך 12/06/2022 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד

סוף נתונים

הרישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא מוסדרים, מהווה ראיה לכאורה לתוכנו
נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים

 ( 1175096/1- 1/1)     *   45 החלטה:מזהה ספרור  
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 817808/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    

 לפני כבוד הדיינים: 

 הרב מנחם האגר, הרב יעקב מ' שטיינהויז, הרב חיים ו' וידאל 

 עזריאל מנצור  המבקשים: 
 אברהם קרואני 

 יעל אכלופי 
 דוד שרעבי 

 מלכיאל צובלי 
 נתנאל מנצור 

 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 זמני

050329804 
022110654 
000650242 
011171170 
000650515 
999013429   

 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 
 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 

. 
 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 
 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 

. 

     נגד 
 בירושלים לקהילת התמני  המשיבים: 

 
 מנהל מיוחד עו"ד דעואל 

 חוברה יוסף  
 שלמה שרעבי 
 עזריאל צדוק 
 יחיאל רחבי 

 דרכון
 

 זמני
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז

 ועד העדה 
 

999010373 
054496658 
042002741 
033486390 
052628229 

 )ע"י ב"כ עו"ד רויטל לורברבוים 
 ועו"ד משה לורברבוים( 

 )ע"י ב"כ עו"ד דעואל פלאי( 
 )ע"י ב"כ עו"ד משה לורברבוים( 

 ה לורברבוים( )ע"י ב"כ עו"ד מש
 )ע"י ב"כ עו"ד משה לורברבוים( 
 )ע"י ב"כ עו"ד משה לורברבוים( 

 הקדשות, הקדשות הנדון:

 החלטה

 13משא ומתן למכירת זכויות ההקדש בנכס ברחוב חיי אדם בפנינו בקשת המנהל המיוחד לקיים 
  .("היזם")בע"מ או למר אהרון בלום ( 2001)השקעות  לבלגר בירושלים

ביה"ד מורה למנהל   ,וידועים לביה"ד ולציבור  ולאור הסיכונים הרבים להם חשוף המבנה  לאחר העיון,
   . בירושלים 13משא ומתן למכירת זכויות ההקדש בנכס ברחוב חיי אדם לנהל ולסיים  המיוחד

  

 (. 03/11/2021) כ"ח במרחשון התשפ"בניתן ביום 

 

         
 הרב חיים ו' וידאל  הרב יעקב מ' שטיינהויז  הרב מנחם האגר 

  

  
 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי משה ביטון
 10:30 03/11/2021נחתם דיגיטלית ע"י הרב יעקב מ' שטיינהויז בתאריך 

ג חפסנ
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נספח ב

בקשה מיום 26.09.2021 לניהול 
משא ומתן

עמ' 65
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666825/2תיק   בית הדין הרבני האזורי בירושלים   
 

   

 לפני כבוד הדיינים:

 
 אב"ד, הרב יעקב מ' שטיינהויז, הרב חיים ו' וידאל   - הרב מנחם האגר 

 

בקשר    הקדש "סאלם בן יוסף אלשיך ואברהם בן חיים נדף"  בעניין:
  1015)ספר    9חלקה    30064גוש    -   13רחוב חיי אדם  לנכס ב 

 הקדש ה  ( 7920דף  
   

 055348437עורך דין דעואל פלאי, ת"ז   ובעניין:
ושות' הכהן  רוזנברג  ושות',  אגמון  עוה"ד   ממשרד 

הפועל ספורט  אגודת  דרך  ירושלים 1  מרחוב   , 
 מנהל המיוחד ה  . law.co.il-deuel@agmonדוא"ל: ; 5607607-02טל': 

   
   

 הממונה על ההקדשות  ובעניין:
 מיחידת הרישום הפיקוח על ההקדשות הדתיים  

 , ירושלים 4רח' עם ועולמו 
 073-2629385, פקס:  076-8894818טלפון: 
 rachels@rbc.gov.ilדוא"ל: 

 
 

יחידת הרישום    
 והפיקוח 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטעם מנהל המיוחד   הוראות למתן    בקשה 
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 מטעם המנהל המיוחד    למתן הוראות בקשה  

 בית הדין הרבני הנכבד מתבקש בזאת להורות ולאשר למנהל המיוחד, כמפורט להלן:  

(  2001בלגר השקעות )בירושלים ל  13ברחוב חיי אדם  לקיים משא ומתן למכירת זכויות ההקדש בנכס   (א

 .  "(היזם בע"מ או למר אהרון בלום )"

 ימצא בית הדין הנכבד לנכון בנסיבות העניין. י להורות כל הוראה ש (ב

 :  פתח דבר 

 דין, ממספר היבטים: - כעורך  עבודתו  שנות  בכל  המיוחד  המנהל  נתקלהם  בההקדש מן המורכבים    מצב

  כסכנה   הנכס  את  המציבים,  ביותר  חמורים  בטיחות  ליקויי   הוא  בהם  שהמוקדהפיזי של הנכס,    מצבו -

  אך.  שלואסון פרטי או המוני במשמרת    יארעההקדש בראשו, אם חלילה    דם!  אדם   לחיי   ממשית

הוא  היזם  ההקדש לא יכול לפעול לפי ראות עיניו ולעשות את הנדרש כדי לסלק את הסכנות, שכן  

 . הנכס  של  הארי   בחלקו  המחזיקאשר  

מסוכנת;    חמורים  הליקויים  - ודוק - החשמל  מערכת  ההיבטים:  כל  ;  ההנדסה  בתחוםבכמעט 

 ;  אחריות  מסיר  הפרויקט  את  שליווה  שנטען   המהנדס  גם  כאשר  -   קונסטרוקטיבית

 שקלים.    ליוני י במחשוף לתביעת ענק    להיותההקדש  עלול  יארע אסון,    חלילה -

המשפט    הסכם - בבית  הליך  ולנהל  לבטלו  המיוחד  המנהל  את  והביא  והסתבך,  הלך  הקומבינציה 

ההסכם לביטול  הולכים    שיארךהליך    - המחוזי  רק  המשפטיים  ההליכים  לפחות.  שנים  מספר 

ומסתבכים, כאשר גם חלק מדיירי המבנה הגישו לאחרונה תביעה נגד ההקדש, למנוע את ניתוק  

  שהמבנה  שעה  -   זאת  וכל,  ארוכים,  פשוטים  לא,  אלו  משפטיים  יםהליכאספקת החשמל המסוכנת.  

 .  אדם  לחיי   ומידית  אמיתית  סכנה  הוא

  נרשמו אולם,  ורישומית: ההקדש אמנם רשום כבעלים, ולטובת בלגר "רק הערת אזהרה".    קניינית -

ברור  . לא ומקורביו לבני משפחתו ,הארי הוא לבלום ן הערות אזהרה למספר רב של גורמים, שחלק

 -  וקיימת סבירות כי נעשו עסקאות "מפוקפקות" על חשבון ההקדש, כגון   -   מה טיבן של הערות אלו

לבנייה )ולא דירות(, ואלה מסבכים עוד יותר את הנושא.    קרקע  יחידות' לבני משפחתו  מכרהיזם '

ורים  ים כדירות מג שכמו כן, ייתכן וישנן הערות על שטחי חניות וכו' כאשר בפועל השטחים משמ 

 או למוסד.  

   תמוהובאופן    –העצמאי  החינוך  כגון למכון    –משפחתו של בלום מכרו זכויות לצדדים רביעיים    בני  -

. כל זאת, לפני שההקדש  אותם צדדיםיירשמו הערות אזהרה לטובת  שלמדי, העמותה לא התנגדה  

  זכות   לרשום  הסכימה  העמותה  כי,  נוסיף  כך  על.  ינציהבהקומהתמורה בגין הסכם  מלוא  קיבל את  

באופן שאין לתאר את מארג הזכויות במקרקעין, רישום שיסבך  ,  שור- כהן   רונן   לטובת)!(    קניינית

( עד שיהיה כמעט בלתי  במושעא בעלות  אף  )אלו  אישר לאחרונה רישום של זכויות  הנכבד  ובית הדין  

 אפשרי להשלים את הפרויקט.  

הקומות    2, וגם  קומות  6-בפועל יש במבנה לא פחות מכאשר    ,קומות  2- ל  רק  בניה   היתר  יש:  רישויית -

   .פניו בנייתן אינה תואמת את ההיתר כלל וכלל- שכביכול בהיתר, על

 -   : ואלה נימוקי הבקשה
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 : מבוא 

כפי שפורטו בשטר ההקדש עליו חתמו המקדישים זי"ע הרב שלום בן יוסף   –מטרות הקדש חיי אדם   .1

ז"ל   נדאף  חיים  בן  אברהם  והרב  ז"ל  והעדנים    –אלשיך  התימנים  לילדי  תורה  תלמוד  החזקת  הינן 

תמיכה בעניי   –פסק פעילותו של תלמוד התורה  י דה ותי בירושלים )"כיסוי המיסים וההוצאות"(, ובמ

 היהודים התימנים והעדנים בירושלים. 

אין דרך חוקית  במצבו הפיזי והתכנוני  איננו פעיל מזה עשרות שנים, והקדש  היות ותלמוד התורה ב .2

במבנה   תורה  תלמוד  לקיים  בהקדש  ובטיחותית  השאה  הקיים  להיות  צריכה  ההקדש  של  מטרתו   ,

 בנזקקים מבני העדה   וא  (ב"וכיו  מורי עורי  י )שתימני    מקסימלית של הכנסותיו בכדי לתמוך בתלמוד תורה

 .)ככל ולא קיים תלמוד תורה תימני(

ב את מירב  זקק בית הדין הנכבד הינה מהו אפיק הפעולה שיני מבקש המנהל המיוחד שי ה אליה  י הסוגי  .3

 מפירותיה ימומשו מטרות ההקדש. ההכנסות להקדש, הכנסות אשר יהפכו לקרן ש

 בפני בית הדין הנכבד עומדות שתי חלופות: לשיטת המנהל המיוחד,   .4

)מר בלום(  ניהול הליכים משפטיים מורכבים מול היזם  החזקת הנכס על כל הכרוך בכך תוך  המשך   (א

)כגון  בבתי דיירי המבנה שחלקם פתחו בהליכים משפטיים נגד ההקדש(    -   ומול צדדים שלישיים 

ב לפעול  ו,  המשפט שונות,  מנהליות  רשויות  בתוך    שאיפה מול  הסכם    4להגיע  לביטול  שנים 

.  היזם הנוכחי   שייכנס בנעלי קבלן  /יזםלאתר  , כדי שניתן יהיה  הקומבינציה, סילוק היזם מן הנכס

בפנקסי   אזהרה  הערות  נרשמו  להם  גורמים  מול  נוספים  מורכבים  הליכים  יידרשו  מכן,  לאחר 

יות(, כדי "לנקות" את נסח  קטיב י המקרקעין, והליכים מול רוכשים מהיזם )עסקאות אותנטיות ופ

ולאחר השקעה של מיליוני ,  לכל הפחות  שנים  שמונהבתוך    שבהמשך,  כל זאת, במטרה,  הרישום.

חזקה בדירות  יקבל  ההקדש  הפרויקט יושלם ושקלים, הכול לפי הערכתו הזהירה של המנהל המיוחד,  

 . ויוכל ליהנות מפירותיהן   לו  המגיעות

כפי  למנהל המיוחד , בהמשך להצעה אותה הגיש הקבלןבשלב זהמכירת זכויות ההקדש בנכס כבר  (ב

 .שיפורט להלן 

 יש לשקול לעומק עובר לקבלת החלטה.  יתרונות וחסרונות אותן   נושאתל חלופה  כמטבע הדברים,   .5

בסופו של יום    סיכוי מסוים שהיא תותיראמנם  קיים  , ותיאורטיתהיתכנות  יש אמנם  לעיל    א'  לחלופה .6

  כך שבחישוב   ,בולטיםחסרונות    'לא מעט'מ, אלא שהיא סובלת  יותר בעתידרב  מספר דירות  בידי ההקדש  

   . ונפרט את ההיבטים השונים להלן.הכללי שכר המצווה אינו עומד כנגד הפסדה

 : משפטיים   הליכים 

שאינו  בעתיד  ם  שנים ארוכות ולהסתיי ים להימשך  צפוי ש ארוכים,  ההליכים  מיצוי הזכויות כרוך בניהול   .7

 נראה לעין.

כי   .8 מן הנמנע  לא  זה, אך  כבר בשלב  "הפתעות" מצד  ניתן  ישנם הליכים שידועים  לעוד  בלום  לצפות 

קיימים במועד זה, וגם את  הבנכס. מן הראוי להציג בתמצית את ההליכים העומדים ואחרים  גורמים  ו

 כלהלן:   שבוא יבואו,שניתן לצפות    ואל

תביעה   - הגיש  המיוחד  להצהיר  בבית המשפט המחוזי  המנהל  בית המשפט  הסכם  בו התבקש  כי 

)כתב התביעה לביטול הסכם והבקשה לסעד זמני, מצורפים ומסומנים    הקומבינציה עם היזם כדין

שנים, שלאחר מכן ייתכן שהצד המפסיד    3-4  הליך זה, להערכת המנהל המיוחד, צפוי להימשך כ.  (א

 להגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון, הליך שעלול להימשך עוד מספר שנים.  יהיה רשאי  
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מיום   המחוזי  המשפט  בית  החלטת  על  הנכבד  הדין  בית  את  לעדכן  יש  זה,   24.08.2024בהקשר 

ומסומנת   מצורפת  החשמל    שבעקבות  (,ב)ההחלטה  מהנדס  של  דעתו  בחוות  חמורים  ממצאים 

העביר    - , קבע כי אלא ניתן לסמוך על היזם, ועל כן  בית המשפט לגבי הליקויים בנכסידי  - עלשמונה  

מעשית,    , בסד זמנים בלתי אפשרי את כובד האחריות לתיקון הליקויים על ההקדשבית המשפט  

 !  יקונים )המוערכים במאות אלפי שקלים(וקבע כי על ההקדש לשאת כמימון ביניים בעלויות הת

המיוחד   במתכונתהלביטול  פועל  המנהל  אולם  הנוכחי   ההחלטה  חיה  ,  לתיקון כעת  האחריות 

יוער כי מאז ההחלטה, המנהל המיוחד מבקש לפועל לסיכול הסכנות החמורות  .  על ההקדש  הליקויים

ק  פכן שמסור הלא חוקי והמסבנכס, וזאת באמצעות ניתוק הזנת החשמל לבניין, וניתוק הגנרטו

וזאת עד לתיקון הליקויים החמורים והבטחת שלומם של הדיירים והבאים  וחשמל מס כן לנכס, 

בתי  בשעריו. אולם, כפי שיובא להלן, המנהל המיוחד נתקל בהתנגדות נחרצת של בלום. בלום פונה ל

ובקשות לצווים    ות סרקכפי שיפורט להלן, בהגשת תביע  ,אחריםבאמצעות  , בעצמו או  המשפט

וזמניים, בין היתר לאסור על   )צווים שניתנו    ניתוק החשמלארעיים    ים, מצורפבהליך זהבמבנה 

  (.ג  יםומסומנ

חינוך העצמאי. מכון ל, וה19בתו של בלום, שוכר בן    –דיירים במבנה  שלושה  תביעה שהוגשה על ידי   -

לדעת המנהל המיוחד מדובר בתביעת סרק, בה מתבקש סעד עיקרי בדמות רישום הערת אזהרה  

לטובת המכון, ומתן צו מניעה קבוע לאי אספקת "מוצרים חיוניים" למבנה, כדוגמת חשמל ומים.  

ין  המנהל המיוחד את תגובתו וממת  , אליה הגיש הוגשה בקשה לסעד זמני ההליך העיקרי במסגרת 

להחלטת בית המשפט. על פניו, הליך זה הוא שימוש ציני של בלום בדיירים במבנה, כדי להמשיך  

; בקשה לסעד זמני מצורף  ד)תביעת הדיירים מצורפת ומסומנת לספק את החשמל המסוכן למבנה 

 אין צפי על משך הזמן שיימשך הליך זה.   (.הומסומנת  

להישאר - נלחם  בלום  עתידיים:  הליכים  ידו.   לגבי  וסילוק  ההסכם  לביטול  להתנגד  ונחרץ  בנכס, 

מבוקשו הוא להותיר את המצב הנוכחי, בו הוא ממשיך לגרוף עשרות אלפי שקלים כל חודש מדמי  

הפעולות   את  דרך  בכל  לעכב  נוספות  מתוחכמות  דרכים  למצוא  צפוי  בלום  כנו.  על  שכירות, 

להיות  הראשונה שבהכשהמתחייבות בנכס,   צריכה  הן  צפוי להמשיך  בלום  .  במבנה  חשמלניתוק 

להטריד את בתי המשפט בהליכים חדשים לבקרים, פעם באמצעות דיירים ופעם הוא ולא מלאך,  

 דורש מההקדש משאבים רבים.    –וכידוע כל הליך שכזה  

 ., ואף למעלה מעשורצפויים להימשך שנים ארוכות, במספר חזיתות,  בהתאם לכך, ההליכים .9

 :  הקניינית   הסוגייה 

יכניס ראשו למיטה החולה. בר דעת ש יזם  אין  הנוכחי    וובמצב,  ביותר  סבוך  בנכסהזכויות    ארגמ .10 לא 

,  בלוםרובן לטובת    –  מהערות שנרשמו לצדדים שלישייםהרישום  נסח    'ניקוי ' פעולות מורכבות לנדרשות  

 .  וומקורבי   בני משפחתו

בין להוכיח  ההקדש    עב  ת  י י  במסגרתם  ,  היזםשל    "פירוק חברה"הליכי    ויידרשלצורך כך, לא מן הנמנע ש .11

 פיקטיביות.   עסקאותהערות האזהרה יסודן במשחלק  היתר  

לרשום  מבקש  ה  רוכש דירה מהיזם,  שור,- רונן כהן מר  את ההליכים המתנהלים עם  יש לציין בזאת גם   .12

רישום    .הנכבד  הדין   מביתעל כך    ראשוני   סעד  קיבל  ואףבעלות,  רישום  לרבות  זכות קניינית,  לטובתו  

ההקדש  זכויות  על  של ממש  עלול להמיט אסון  ,  המצב הקנייני סבך עוד יותר את  י ,  הזו  תבע זכות קניינית  

 השלמת הפרויקט. האפשרות לולסכל את  

 :  התכנונית   הסוגייה 

מורכב. אין צורך להכביר במילים, אולם    –מבדיקות שערך המנהל המיוחד, גם המצב התכנוני בנכס   .13
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 מספר נקודות כדי לסבר את האוזן: 

 התיר קומת מגורים אחת בלבד )שש יח"ד(, מעל קומת חנייה.   2008היתר הבנייה משנת   -

מ"ר מההיתר; מאוכלסות    2,000  - כוקומות נוספות    4בפועל קיימות חריגות בנייה למכביר: נבנו   -

 שלוש 'קומות'; קומת החנייה ו'חלל טכני' הפכו לשימושים עיקריים.  

 . 01.12.2021על הנכס מרחף צו הריסה שייכנס לתוקף ביום   -

 . 2020גם הבנוי בפועל על פניו, אינו תואם את נספח האדריכלים של תכנית המתאר שאושרה ב   -

הליכי הרישוי )היתר בנייה( תקועים עוד בשלב ראשוני. נדרשות פעולות רישומיות מקדימות בנכס    -

 )לדוגמה: תצ"ר(, כדי שניתן יהיה לקדם הוצאת היתר בנייה.  

 ועוד.  -

על הנכס והבנוי בו, יש לשכור את שירותיהם של אנשי מקצוע, בין היתר  על מנת ללמוד באופן פרטני   .14

 אדריכל, שיחוו דעתם על הבנוי, האפשרויות להכשרת השרץ, משך הזמן לביצוע וכיו"ב.

 הליכים אלו, שלכאורה נדרשים לשם איתור קבלן חלופי, מורכבים ויימשכו זמן מה.  .15

 :  הבטיחותית   יה י הסוג 

והוא מהווה כמצבו הנוכחי  בנכס ליקויי בטיחות חמורים  .  ביותר כעתחמור  הנושא הכאמור לעיל, זהו   .16

 לא פחות.    .סכנה אמיתית, מידית וממשית לחיי אדם

עם שני שנאים    לעמוד מתח גבוה  המבנה  קרבת  ; הסכנות הן במספר מישורים: מערכת החשמל במבנה .17

ברים ושבים בקרבת המבנה; היעדר אישור  הנדסאיות, לרבות נפילת אבני חיפוי על עו ליקוייםפעילים; 

 קונסטרוקציה למבנה; ועוד.  

ליקויי החשמל הן בבחינת סכנה ממשמשת ובאה. מומחים, בעלי מקצוע והרשויות  את האוזן,    לסברכדי   .18

 השונות שבחנו את הנכס הגיעו למסקנה חד משמעית: הנכס מהווה סכנה של ממש לחיי אדם!  

חברת חשמל ניתקה את הזנות החשמל למבנה ; רשות החשמל הוציאה צו הפסקה לגנרטור, וקובעת כי   .19

הוא לא בטיחותי; המשטרה, אליה הגיש המנהל המיוחד תלונה, הודיעה כי מדובר במקרה חמור; עיריית  

 ירושלים פועלת להוציא צו איסור שימוש במבנה ועוד.  

רטים לעיל אנם מכוסים בביטוחים מתאימים, ובמצבו של הנכס  חשוב ביותר לציין כי הסיכונים המפו .20

 בטח אותו.  ללא תהיה חברת ביטוח שתסכים  אין ו

בא לנו", ויארע אסון בנכס, מלבד הפגיעה החמורה בחיי אדם ובשלמותם,    -   חלילה חלילה "אשר יגורנו .21

שאין שום הצדק שיפול על כתפי ההקדש, ההקדש יהיה חשוף לתביעות בסדרי גודל משמעותיים, של  

 עשרות מיליוני שקלים, ללא כיסוי וללא ביטוח כלשהו.  

להקדש,    ךא יארע אסון בנכס, השיימנהל המיוחד עושה כל שביכולותיו )ולמעלה מכך( כדי שחלילה ל .22

 .  והמנהל המיוחד במשמרתו של בית הדין הרבני 

 :  הכלכלית   הסוגייה 

מהסוגיות האמורות לעיל, נמצאנו למדים כי מימוש זכויות ההקדש בדרך זו, יעלו להקדש בדמים מרובים   .23

 עד להשגת המטרה.  
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. נהל פרויקט, שכר טרחת עורכי דין מימון ההליכים המשפטיים, לרבות מומחים, בעלי מקצוע, מפקח, מ .24

 אלה עלולים להגיע למאות אלפי שקלים.  

תיקון ביצוע פעולות למנוע את הסכנות החמורות בנכס. על פי הערכה ראשונית שקיבל המנהל המיוחד,   .25

₪. לכך יש להוסיף עבודות נוספות    700,000  - הליקויים במערכת החשמל בלבד, יגיעו לסדר גודל של כ

 סה, הקונסטרוקציה ועריכת ביטוחים.  בתחום ההנד 

 שכרם בצידם.    -   הסדרת ההיבטים הקניינים המורכבים .26

, צוותו והפועלים מטעמו בהליכים המשפטיים  לכל אלו יש להוסיף את שכר טרחתו של המנהל המיוחד .27

, כאשר  שעות עבודה  דלהשקיע עמל, יזע, ובעיקר הרבה מאו  ו, שיידרש)עורכי דין העוסקים בליטיגציה(

עד היום כבר הושקעו בהקדש זה לבדו מאות שעות עבודה של המנויים לעיל )בקשה לאישור שכר טרחה  

 .  תוגש בנפרד(

 :  ' א   חלופה   לסיכום 

 ומצה  בריב  כרוכה,  ביותר  הפשוטה  ולו,  הנכס  והצלת  לייצוב  פעולה  כל :  ומתבהרת  הולכת  התמונה .28

 ומלחמת התשה משפטית העולה דמים מרובים, תרתי משמע.  

ייתכן אפוא כי התשומות שיושקעו בהגעה את היעד הנכסף, השלמת הפרויקט וקבלת דירות, לא עולים   .29

וההקדש עלול לצאת קרח    שקלים  ליוני י למ  להגיעעשויות  המצרפיות    העלויותעל התמורה בסופית.  

 מכאן ומכאן.

 למעשה ניתן לקבוע באופן די ברור כי "אין הצר שווה בנזק המלך".  .30

 :  לסיום

לרכוש את חלקו של  היזם  הציע  , בה  פגישה עם המנהל המיוחדהיזם  יזם    30.08.2021ביום  לאחרונה,   .31

 . ₪  ני ליוי מ   17- ל  15שבין  ההקדש בסכום  

לדעתו של המנהל המיוחד, בנסיבות המיוחדות של ענייננו, לא ניתן לדחות הצעה שכזו על הסף, ולשיטתו   .32

 .  הצעהאת הלבחון בכובד ראש  מן הראוי  

לקבל את לדרוש  המנהל המיוחד    להתפשר על זכויות ההקדש בנכס, ובכוונתכל כוונה  אין  יובהר כי   .33

כדיר 'ספיחיו',  כל  מוכנות לאכלוס  התמורה המלאה של ההקדש על  והן  ות שהבנייה שלהן הסתיימה 

 בהתאם להוראות הדין.  

האינטרסים   .34 מפת  של  מעמיקה  שבחינה  סבור  המיוחד  המנהל  זאת,  עם  ההקדש  יחד  הזכויות    –של 

ההצעה  יש לבחון את    –, כמפורט לעיל  מול התשומות הנדרשות בדרך להשגתן אל  המגיעות להקדש  

להפיק את המירב עבור  אפשרות  כדי למצות את ה  ,בכובד ראש  ולנהל משא ומתן המונחת על השולחן  

 מבלי להכביד עליו הוצאות כבדות לאורך שנים ארוכות שאחריתן מי ישורנה.ההקדש  

 , מתבקש בית הדין הנכבד להורות כאמור ברישא לבקשה זו. כן - על- אשר .35

 ים לשמחה! מועד

 דעואל פלאי, עורך דין  
 מנהל מיוחד להקדשות עדת התימנים 

 
 .לבקשה  צרופות

 
 .  הליקויים  לתיקון זמניהסכם הקומבינציה ובקשה לסעד  לביטולהתביעה  כתב א
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 .2021 במאי 27תאריך חתימה: 

 

 

  בירושליםהמחוזי בבית המשפט 

 בעניין:

 הקדש סאלם בן יוסף אלשיח ואברהם בן חיים נדף

 

  055348437עורך דין דעואל פלאי, ת"ז באמצעות  

 מתוקף תפקידו כמנהל מיוחד להקדש

ממשרד עוה"ד  ע"י עו"ד רוני מונק ו/או אח'
מרחוב דרך   ושות'אגמון ושות', רוזנברג הכהן  

-02; טלפון: ,ירושלים 1אגודת ספורט הפועל 
office@agmon-; דוא"ל: 6076075

law.co.il 

  

 התובע
 

 ד  –ג  –נ       

 513178574ח"פ  , בע"מ (2001)  בלגר השקעות

; ,ירושלים 33מרח' יפו  ע"י עו"ד יצחק דהן
; 02-6236972; טל': 02-6236970פקס: 
  dahanlaw@gmail.comדוא"ל: 

 תהנתבע

 

 

 

 כתב תביעה
 

 (159, פסק דין הצהרתי )(139פינוי או סילוק יד ) –מקרקעין (, 131חוזים ) :ונושאה סוג התביעה
 

מחיקת הנכס ומקומבינציה בוטל כדין, סילוק יד הנתבעת    הסכםאישור כי  :  ושווי נושא התובענה  הסעדים
 הערות אזהרה שנרשמו על שמה

 

 2007-בתי המשפט )אגרות(, תשס"זלתקנות  3, בהתאם לסעיף ₪10 לפי פרט  1,153: אגרת בית המשפט

 אין הליכים דומים בנושא. : להםהליכים נוספים בקשר למסכת עובדתית דומה שהתובע הוא צד 
 

 הזמנה לדין
הגיש   הקדש סאלם בן יוסף אלשיח ואברהם בן חיים נדףהואיל ו,  "מבע(  2001בלגר השקעות )  חברת  לכבוד

נגדך, את מוזמנת להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו.  הכתב תביעה ז
, 2018-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 130לבך, אם לא תגישי כתב הגנה אזי לפי תקנה  תלתשומ
 הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך. להקדשתהיה 

1074

mailto:office@agmon-law.co.il
mailto:office@agmon-law.co.il
mailto:dahanlaw@gmail.com


- 2 - 

 

 כתב תביעה
 תמצית הטענות

 בעלי הדין .א

שהינו הינו הקדש דתי , 1 התובע(, ההקדש)להלן:  הקדש סאלם בן יוסף אלשיח ואברהם בן חיים נדף .1

(. הנכס)להלן:  9חלקה  30064גוש בירושלים,  13 חיי אדםהשוכן ברחוב מקרקעין נכס הבעלים של 

תלמוד לשמש למטרות שונות לטובת הקהילה התימנית והעדנית ובראשן  1937הנכס הוקדש בשנת 

 . רה לילדי היהודים התימנים והעדנים בעיר ירושליםתו

 . 1כנספח  מצורף ומסומן 9חלקה  30064גוש נסח המקרקעין ב -

לנכסי   דלמנהל מיוח  16.9.2020ביום  על ידי בית הדין הרבני האזורי בירושלים  מונה  ,  עו"ד דעואל פלאי .2

שבניהולו  –( דהווע)להלן:  580011732הועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים, ע"ר ההקדשות של 

הקדשות, דתיים ואזרחיים, שהוקדשו על ידי מקדישים שונים לטובת הקהילה התימנית בכלל  25

 (.המנהל המיוחד)להלן:  לרבות הנכס הנדוןובירושלים בפרט, 

עסקת ההקדש בהתקשרה עם  ש  יזמיתהינה חברה  ,  (בלגר)להלן:   ( בע"מ2001בלגר השקעות )הנתבעת,   .3

תתכנן ותבנה על חשבונה בניין מהזכויות בנכס, החברה    60%-בתמורה ל  הלפי  ,2004שנת  בקומבינציה  

. (ההסכםאו  הסכם הקומבינציה)להלן: הוראות הדין לבהתאם להיתר בניה ו על המקרקעיןמגורים 

 (. בלום)להלן: ממניות בלגר  50%-ב שמחזיקבלום אהרן חברת בלגר מנוהלת על ידי מר 

 .2כנספח חברת בלגר מצורף ומסומן נסח  -

 תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה  .ב

עניינה של תביעה זו הינו בראש ובראשונה, מניעתו של אסון המשמש ובא עקב התנהלותה הרשלנית  .4

בד בבד עם הגשת התביעה הגיש   ,והנפשעת של בלגר, והבטחת שלומם של הדיירים בנכס ושכניו. לפיכך

כונס מינויו של מקרקעין ולבבלגר על ידי  למניעת העבודות המבוצעותארעי התובע בקשה לסעד זמני 

 בטיחות המבנה, וביטוחו. נכסים זמני לצורך הסדרת 

הוראות את בלגר הרקע להגשת התביעה הינו הפרות חוזרות ונשנות של כפי שיפורט בהרחבה להלן,  .5

במועד, כישלונה להשלים את הפרויקט וביניהן  ,הסכם הקומבינציה שנחתם בין הצדדיםהדין ואת 

 . בטיחות הדיירים בולהבטיח את ולהכשיר עבירות בניה נרחבות במקרקעין 

חוזרות ארכות  , לפנים משורת הדין,בלגרל ןשנים ארוכות נהג התובע באיפוק ובסבלנות, ונת .6

 והזדמנויות אינסוף לתקן את הפרותיה. 

כי מעבר לאי  פעולות שביצע המנהל המיוחד עם מינויו התברר בעקבותהגיעו מים עד נפש.  לאחרונה .7

מצב הנכס והאופן שבו מנוהל הפרויקט על  ,והתמשכותו הבלתי סבירה של הפרויקט חוקיות המבנה

, בניגוד לדין, למרות שאין בלגרשאוכלס על ידי  – ומיידית לדיירי הנכסידי בלגר מהווה סכנה ברורה 

  ., ולעוברי אורחלעובדים בו –למבנה  4טופס 
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לעצור באופן מוחלט את העבודות, לטפל בדחיפות בליקויי מבלגר  המנהל המיוחד משכך דרש .8

הבטיחות, לדאוג לביטוח כדין של הנכס, ולהציג בפניו מתווה הגיוני להסדרת עבירות הבניה ולסיומו 

שניתנה  הומשפקעה הארכה החוזית האחרונ, משדרישות המנהל המיוחד לא נענו של הפרויקט.

בהתאם על ביטול ההסכם התובע  הודיע ,להשלמת הפרויקט ולהסדרתו החוקית של המבנה לנתבעת

  .לזכותה שבדין

לעתור לבית משפט נכבד זה  התובע ץלקבל עליה את הדין ולפנות את הנכס, נאלבלגר סירבה שמ .9

ולמחוק את הערות האזהרה שעל שמה בנכס  לסלק את ידה של בלגר, להכריע כי ההסכם בוטל כדין

 לאפשר השלמת הפרויקט והסדרתו החוקית בהקדם.על מנת 

 המבוקש הסעד  .ג

וכתוצאה , , ליתן צו הצהרתי כי ההסכם בוטל כדיןבית המשפט הנכבד מתבקש לקבל את התביעה .10

 משנה קבלנים וקבלני ,, עובדיםמי מטעמה או –בלגר של  להורות על סילוק ידהמביטול ההסכם 

 .שבוטל מכוח ההסכם הנתבעת בנכס שםשנרשם על כל שיעבוד משפטי  ועל הסרת ,מהנכס

 העובדות המקנות סמכות לבית המשפט הנכבד  .ד

" )תקנה במקום המעשה או המחדל שבשלו תובעיםלפי החלופה של "  לבית המשפט הסמכות המקומית .11

הסעד . מצוי בירושלים נשוא התובענהנכס והמאחר  (2018-)א( לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט7

וכל יתר הסעדים טפלים לו ונגררים   ,ולפיו יאושר כי ההסכם בוטל כדין  הצהרתיהעיקרי המבוקש הוא  

לבית המשפט ולפיכך , שכתוצאה מביטול ההסכם יקבל ההקדש את הנכס חזרה לידיועל מנת  אחריו

יהודה טובי נ'   27-77ע"א  ; ר' גם  1984-התשמ"ד,  חוק בתי המשפט( ל3)א()51סעיף  )  הסמכות העניינית

 678( 1, פ''ד סו)עוז נ' דניאל סטר-ששון בר 3749/12רע"א , (1977) 561( 3, פ"ד לא)שמעון רפאלי

חברה לפיתוח יפו העתיקה בעמ נ' עדה פרופרטיס גרופ   2732-09-12תא"ק )הרצליה( , (1.8.2013)

  .((23.4.2013) בע"מ

 
 פירוט הטענות

 ות שלעניין  עובד .ה

טרם נפנה לתאר את השתלשלות העניינים נציין כי עד לאחרונה נוהלו נכסי ההקדש באמצעות גורם  .12

מונה לאפוטרופוס ההקדש, עד שלפני מספר חודשים מונה על ידי בית הדין הרבני ר שאמטעם הוועד 

 .בירושלים, עו"ד פלאי, כמנהל מיוחד להקדש

 .3כנספח שטר ההקדש הרבני מצורף ומסומן  -

 .4כנספח מינוי עו"ד דעואל פלאי כמנהל מיוחד בהקדש מצורף ומסומן  החלטת -

 הקבלן והארכות הרבות שניתנו יאיחור – השתלשלות אירועים
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. במסגרת ההסכם וחברת בלגר השקעות בע"מ הקדשבין ה הקומבינציה סכםהנחתם  29.1.2004ביום  .13

המקרקעין שיתחלק בין על חדש בנה בנין מגורים תתכנן ותהרוס את המבנה הקיים ות בלגרנקבע כי 

 .(40%( ובין ההקדש )60%בלגר )

 .5כנספח מצורף ומסומן  29.1.2004מיום  הסכם הקומבינציה -

חודשים ממועד החתימה על  12לקבלת היתר תוך  תכניות יגישכי הקבלן  במסגרת ההסכם נקבע .14

 כולו  הבניין  בנייתאת    ישליםו  חודשים ממועד הגשת הבקשה,  18בתוך    הבניה  היתראת  יוציא    ,ההסכם

 .ההיתר קבלת ממועד חודשים 24 תוך

. אך ואת חלק ואת בניית הנכס ותעביר לידיבלגר הייתה כי בתוך כחמש שנים תשלים  הקדשציפיית ה .15

טרם  ,ההסכםשנים לאחר חתימת  17-ציפיות לחוד ומציאות לחוד, ובפועל עד היום, למעלה מ

שוב ושוב ושוב את הוראות בלגר הסתיימה בניית הנכס )ואף אינה נראית בפועל(, ובתווך הפרה 

 ההסכם. 

חודשים.  12רק בשלב הראשון, והוא הגשת בקשה להיתר בתוך    בלגרעמדה  בפועל  אם נדייק, נראה כי   .16

 לה. החלה מסכת ייסורים, הפרות ועיכובים שאין שניה כפי שיראה להלן, ומכאן 

 בנייה ללא היתראיחור בהוצאת היתר בנייה, ו :2-1מספר  ותהפר

כפי שהסתבר בדיעבד בקשה להיתר בניה, בלגר חודשים בודדים לאחר החתימה על ההסכם הגישה  .17

בביצוע עבודות בניה אסורות, והוצא כנגדה צו הפסקת  עוד בטרם מתן ההיתר הראשון החלה בלגר

 עבודות מנהלי וצו הריסה. 

ניתן היתר בניה להקמת ,  05.03.2008ביום  חודשים כמתחייב מההסכם,    18לאחר כארבע שנים ולא  רק   .18

 "(. ההיתרידות דיור )"יחשש מבנה בן שתי קומות, הכולל 

 בנייה בניגוד להיתר הבניה :3מספר )חוזרת ומתמשכת( הפרה 

 24-קומות ו  7מבנה מפלצתי בן  בלגר  בנתה  במקום לפעול על פי היתר הבניה שהוציאה בעצמה,    בפועל, .19

 הפרה גסה וחמורה של ההסכם. תוךו ,, ללא אישוריםיח"ד בניגוד להיתר הבניה ולתב"ע

עשתה דין לעצמה והחליטה  מהפרויקט,, ככל הנראה מתוך רצון לגרוף רווח רב יותר בלגרבדיוק כך,  .20

כל זאת , שהגישה לבינוי שהותר במסגרת היתר הבניה מעברמ"ר  1,920-ו קומות 4 ולבנותלהוסיף 

רשויות המס והעירייה )מיסוי מקרקעין, מע"מ   עם  הסתבכות  תוךבניגוד להסכם, ללא אישור התובע, ו

יצוין כי . "רכמלכ ומעמד לשלילת והביא לוועד משמעותי נזק שגרם באופןו, וחובות היטל השבחה(

הנתבעת אף שינתה את ייעוד השטחים בתוך המבנה, בניגוד להיתר ולתכנית, והשתמשה בשטחים 

 שיועדו לחניות כדירות מגורים ומחסנים.

 .6 כנספחמצורף ומסומן  דו"ח דוד גולן, אפוטרופוס ההקדש דאז -

( בלוםהורשע מנהלה של בלגר, מר אהרון בלום )להלן:  19.11.2012ביום בעקבות חריגות הבנייה,  .21

 מסיבית שלא כדין במקרקעין. בנייהבפלילים, בבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, בגין 
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 .7 נספחכ, מצורף ומסומן 19.11.2012מיום  7444/12בהליך פרוטוקול הדיון, הכרעת וגזר הדין  -

ת הכרעת הדין הסכימו הצדדים לצמצם את צו הפסקת עבודה במקרקעין כעולה מהפרוטוקול, במסגר .22

למנות , וזאת בכפוף לכך שבלום מתחייב: "לפעול לחידוש רישיון היתר הבניה, 2010שניתן עוד בשנת 

להמציא אישור קונסטרוקטיבי לבטיחות )לגבי מצב קומות מחדש אחראי לביצוע ואחראי לביקורת, 

ן, יציבות פיגומים וכו', לבצע חסימת מעבר לקומות העליונות באמצעות נוספת שנבנו(, יציבות אב

 . מ("ר –." )ההדגשה הוספה קירות בלוקים

בגזר הדין נקבע כי בלום יתאים את הבנייה לתוכניות ולהיתרי בנייה החלים באזור, לרבות בדרך של  .23

כי במסגרת תקופה זו, ניתנה , ו01.07.2014הריסת המבנה. עוד נקבע כי צו ההריסה ייכנס לתוקף ביום  

למר בלום ארכה לקבל היתר בניה )חרף הריסה(. למען הסר ספק הובהר, כי במידה ועד למועד כניסה 

לתוקף של צו ההריסה לא יהיה היתר בניה, לא תינתן לו ארכה נוספת לקבלת היתר בניה ולדחיית 

 ההריסה. 

סמה את המעבר לקומות העליונות )הקומות בלגר מעולם לא עמדה בכל התנאים דלעיל, כך למשל לא ח .24

בהן מתבצעות כעת עבודות בנייה ללא היתר( בקירות בלוקים )ומובן שאין שום חסימה של אתר הבנייה 

הזה בבלוקים(. בנוסף, משלא ניתן היתר בניה )גם עד עצם היום הזה(, נכנס צו ההריסה לתוקף, אולם, 

שיכה בעבודות הבנייה בנכס בכל עת, בניגוד לדין לא זו בלבד שהמבנה לא נהרס, אלא שבלגר המ

 , וכמובן תוך הפרתו של הסכם הקומבינציה.וצווים

 הוגש נגד בלום כתב אישום נוסף בגין חריגות הבנייה )תו"ב 2018שנת  כי ב ונאמרנקדים את המאוחר,   .25

לחוק  210הורשע מר בלום פעם נוספת, עתה בעבירה לפי סעיף  18.10.2020(, וכי ביום 8493-07-18

נגזר דינו של בלום, גם הפעם בהסכמת   12.04.2021ביום  (.  2017-, התשע"ז116)כנוסחו לפני תיקון מס'  

התאמה להיתר   הצדדים. נקבע כי בלום ישלם קנס, ואילו מועד כניסתו לתוקף של צו הריסת הבנייה או

בפרוטוקול הדיון ציינה המאשימה כי לא התבקש מאסר על תנאי מאחר .  01.12.2021בניה, ידחה ליום  

אין זה  ".בניין לקווי בבקשה נמצא זה בשלב בפני שהציג כפיובלום נמצא בהליכי הכשרת העבירה ו"

באופק. לפני למעלה משנה המקום להרחיב בעניין, אך ראוי לציין כי בפועל, היתר הבנייה אינו נראה 

וזו נדחתה, בנימוק כי  -השלב הראשוני בהליך הוצאת היתר בניה  -הגישה בלגר בקשה למידע להיתר 

קיים פער משמעותי במדידות השטחים והליך התאמה של המדידות, עתיד להיות הליך מורכב ולעיתים 

 ממושך. 

 .8כנספח מצורף ומסומן  (12.4.2021) מדינת ישראל נ' בלום 18-07-8493תו"ב גזר דין  -

 תשלום הפיצויים המוסכמים בגין האיחור-איאי סיום העבודות במועד ו :6-ו 5, 4מספר  ותהפר

לסיים את הבניה ולאכלס את הבניין בתוך שנתיים ממועד ההיתר. בלגר בהתאם להסכם התחייבה  .26

 למועד זה., ולמסור לתובעת את הדירות השייכות לה עד 2010קרי עד לפברואר 

שנים . לאחר  בלגרכפי שהתחייבה    כמובן שבניית הדירות לא הסתיימה ואלו לא נמסרו לתובעת במועד .27

 הגיעו הצדדים להבנות בדבר פיצוי כספי שיינתן לתובעת עבור האיחור במסירת הדירות של דיונים
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החל מחודש  $3,000תשלם לתובע פיצוי חודשי בסך שבלגר נקבע  11.1.2012יום מבתוספת להסכם ו

 (. התוספת להסכם)להלן:  2010מרץ 

 . 9כנספח מצורף ומסומן  11.1.2012התוספת להסכם מיום  -

בהתאם  וזו לא שילמה את הפיצוי הכספי כהרגלה בקודש, אף תוספת זו לא כובדה על ידי הנתבעת .28

לאכיפת ההסכם  נגד בלגר (40277-03-13ת"א תביעה ) הגיש התובע 20.3.2013ביום  ,לפיכך .לתוספת

  ולקבלת הפיצוי הכספי.

בלוח  ₪ בגין הפיגור 134,500לשלם להקדש סך של ה בלגר ניתן פסק דין ולפיו חויב 23.6.2013ביום  .29

 . 2012משנת  הפיצויים החודשיים כפי שהוסכם בתוספת להסכם בתשלוםוהמוסכם הזמנים 

 .10 כנספחמצורף ומסומן  23.6.2013מיום  40277-03-13א "פסיקתא בת -

 וזו ,בלגרלא נרשמה התרגשות אצל  החלוט הדין פסק על אףנאמנה למנהגה בהליכים הפליליים,  .30

התובע  ץנאל, לכך אי. שנפסק הפיצוי את מהשיל ולא המשיכה להתעלם ולהפר את התחייבויותיה

 7.6.2016תוקף של פסק דין ביום  קיבלש הצדדיםבהסכם פשרה בין  מהשהסתיי נוספת תביעה להגיש

 .(הפשרה הסכם)להלן: 

 .11כנספח מצורף ומסומן  29463-05-16בת"א  7.6.2016פסק הדין מיום  -

 אי השלמת הליכי הרישוי וסיום הבניה במועד :7הפרה מספר 

ההיתרים, לקבלת עבודות הבנייה ולסיים את ארכה לקבלן ם כי תינתן כהוס השניפסק הדין במסגרת  .31

והבנייה  ,היתר בניה תתקבלו מתאימה תב"ע שרוא, תוחצי מעת מתן פסק הדיןבתוך שנתיים כך ש

בנוסף . , בהתאמה7.1.2020-ול 7.1.2019-עד ל , קריתוך שלוש וחצי שניםב י בלגרעל ידתושלם 

 בגין לשלם פיצויים חודשייםו נפסקו לעברשכספי החיובים  את םשלל בלגר הבהסכם הפשרה התחייב

אחר הוראות   בלגרככל שלא תמלא  נקבע כי  להסכם הפשרה    8בסעיף  .  האיחור הנמשך במסירת הדירות

 . הקומבינציה הסכםיבוטל ההסכם כפי שקיבלו תוקף בפסק הדין, 

ממילא לא סיימה את העבודות לא הוציאה היתר בניה, ו  ,בהתחייבויותיה  הלמרות זאת, בלגר לא עמד .32

היתר הבניה אינו נראה באופק, ,  מעת מתן פסק הדין  שנים  ארבע וחציולמרות שחלפו זה מכבר  במועד,  

 . מתאים היתרקבלת משיכה בעבודות ללא מובלגר 

לפנים משורת הדין ועל מנת לאפשר , םמעיקר יםבטל והקומבינציה ההפשר על אף שבמצב זה הסכם .33

)ככל הנראה, בין  בפסק הדיןשארכות מספר לביצוע ההתחייבויות לבלגר את השלמת הבנייה, ניתנו 

נחתם הסכם למתן ארכה  19.02.2019ביום כך, . היתר, עקב תחושת הוועד כי הוא תקוע ותלוי בבלגר(

דים על הסכם נוסף למתן ארכה ביום ושוב חתמו הצד. 30.10.2019לקבלת היתר הבנייה עד ליום 

 . בלגרדא עקא, באופן לא מפתיע גם בארכות הנ"ל לא עמדה . 15.12.2019

 .12כנספח מצורף ומסומן  19.2.2019הסכם הארכה מיום  -

 .13כנספח מצורף ומסומן  15.12.2019הסכם הארכה מיום  -

להשלמת התמונה יצוין כי קבלת היתר בניה למבנה, השלמת הפרויקט והכשרת הבניה אינם נראים  .34

)מס' קומות    6בנייה של  המאפשרת    נקודתית תב"ע  באופק. ראשית, בלגר אמנם פעלה לאחרונה לקדם
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מקווי הבניין ומצורת הגג  אף. עם זאת, הבנייה שנעשתה חורגת 10.2.2020(, שאושרה ביום 645366

ובעיקר בגין הסבת שטחי שירות לשימוש של שטחים עיקריים, באופן שלא ניתן  נקבעו בתב"עש

 להכשיר גם באמצעות בקשה להקלות או שימושים חורגים.

 .14 כנספח פיםומצור ניםמסומ בצירוף צילום המבנה 101-0645366נספח הבינוי לתב"ע מס'  -

ים תיק בקשה למתן היתר בניה שמספרו פתחה בלגר בעירית ירושל 20.4.2020ביום מלבד זאת,  .35

סוג הבקשה: "בנית מחסנים, תוספת בניה/ הרחבה לבנין קיים, בניית מרפסת, ממ"ד,  2020/5577

מחלקת הרישוי דחתה בקשה זו בהסבירה כי קיימת סטייה תוספת יח"ד באמצעות תוספת בניה". 

ס בפנקסי המקרקעין, ויש החורגת מן המותר בין השטח במדידה שהוגשה בבקשה לבין שטח הנכ

להסדיר זאת טרם הגשת בקשה חדשה, לדוגמא באמצעות הגשת תצ"ר )שידוע כהליך ארוך ומורכב(. 

מאז ועד היום לא קידמה בלגר את פתיחת תיק ההיתר, ונראה כי זה אינו צפוי להתקבל בעתיד הנראה 

 . לעין

 .15 כנספחמצורף ומסומן  19.4.2020בעיריית ירושלים מיום  מחלקת המידע והמיפויהחלטת  -

 סיכום ביניים  . ו

 :כיוםהשורר בנכס זהו המצב  .36

 ;אין היתר בנייה בתוקף .א

  ;מ"ר מהיתר הבניה ומנוגד לתב"ע 2000-המבנה הקיים חורג בכ .ב

 ; ףחלהמועד החוזי להשלמת הבניה והכשרת החריגות  .ג

 ;של בלגר הורשע פעמיים בפלילים בגין חריגות הבניהבלום  .ד

שנים,  9-התחייבה להסדיר לפני למעלה משבלגר מעל המבנה מרחף צו הריסה, בגין חריגות  .ה

 4ואין שום אינדיקציה, ודאי לא ערובה, כי ניתן יהיה להכשירן ולהוציא היתר בנייה וטופס 

 ;בעתיד הנראה לעין

וחמור מכל כפי שיפורט להלן: המבנה מאוכלס במשפחות ומוסדות חינוכיים ללא אישור  .ו

 יכלוס, ותוך סיכון חיים ממשי עקב ליקויי בטיחות חמורים. א

   מפגעי בטיחות והיעדר כיסוי ביטוחי .ז

בהפרה חמורה של הוראות ההסכם  בלגרעוד נמצאת נוסף על חריגות הבנייה והימשכות העבודות,  .37

ו על אף שלא ניתן סהמחייבות שהקבלן יפעל בהתאם לחוקי בטיחות בבנייה: דירות במבנה אוכל

( או אישור חיבור לתשתיות חשמל ומים; איכות הבנייה לא נבדקה 4למבנה אישור אכלוס )טופס 

המהווים סכנה  ידים לאשלא תקניים ושאינם עמוהמבנה כולו עשוי לקרוס; נעשה שימוש בחומרים 

 ; וישנו חשש להתחשמלות במבנה ומחוצה לו.לחיי אדם

הגדילה  ,4וללא טופס  למרות שהנכס מהווה אתר בנייה פעילולצד הפרות המשיבה את ההסכם  .38

]למען הסדר הטוב, יש לציין כי הוועד, שניהל את ההקדש שיכנה בבניין משפחות. ו לעשות המשיבה

)שככל הנראה נבעו בעיקר משיקולים כלכליים, נוכח הפרות חוזרות של  ותי, מסיבוםאותה עת, הסכי

בלגר לשלם למבקש פיצוי חודשי עליו התחייב במסגרת הליך משפטי(, לקבל את החזקה בשתי דירות 

1680



- 8 - 

 

במבנה. יחד עם זאת, המנהל המיוחד בוחן היום מה ניתן לעשות על מנת לפנות את השוכרים הדרים 

 לאל ידו להצילם מן האסון, חלילה ויארע[. בהן, כדי לעשות כל ש

לא זו מצב המבנה אינו מתאים למגורים וההימצאות בו ולידו מהווה סכנה חמורה; למותר לציין כי  .39

, ליושבי הבניין תברואתיתמפגעי מים חמורים המהווים סכנה ישנם  סביבתובבלבד, אלא שבמבנה ו

 כמו כן הנתבעתבסכנת התחשמלות;  נכסרים בחוטי חשמל חשופים שיכולים להעמיד את הדולצידם 

לא התקינה מחסומים וקירות בטיחות למניעת ולא נוקטת באמצעי בטיחות לאבטחת העבודה בגובה;  

מהווה הפרה , 4 ללא טופס פעולות אלה, ובפרט שיכון דיירים בנכספגיעה בהולכי רגל בסמוך לבניין. 

, 12.12.2012יום  מ  ר הבניההית  אישור חידוש  לתנאי  16סעיף  ור'  )  נוספת של ההסכם ושל הוראות הדין

 . (16כנספח מצורף ומסומן 

מונה  16.09.2020ביום לאחר מינויו והחל לפעול בנדון. סמוך להפרות אלו  עהמנהל המיוחד התווד .40

צורך בדיקת מצבם המשפטי, התכנוני והפיזי של נכסי הקדשות למנהל מיוחד על ידי בית הדין הרבני  ה

מבדיקות ראשוניות שערך, הצטיירה בפניו תמונה מדאיגה ביותר, ו (הוועדידי -שנוהלו עד אז על)

 שצריכה להדיר שינה מעיני כל. 

המנהל המיוחד ערך ביקור במקרקעין, ואף שלא התאפשרה גישה לכל חלקי הקרקעין   03.11.2020ביום   .41

דירות המגורים(, נוכח הוא במצבם הפיזי ותשתיתי הירוד של המקרקעין, דהיינו: מבנה  –)ובעיקר 

מאוכלס במשפחות ללא אשור אכלוס, המהווה אתר בניה פעיל, בו על פניו ליקויים בטיחותיים 

חמורים, שאף מי שאינו מומחה בטיחות )כמנהל המיוחד( מבין כי השהייה בו מהווה סכנת חיים. כך, 

וחומר שלא חסימה באמצעות -למשל, המנהל המיוחד הצליח לעלות בנקל ללא מכשול או מעצור )קל

ול בלוקים( אל גג המבנה, אותו מצא ללא מעקה או גדר, בסכנה חמורה לנפילה. המנהל המיוחד לא יכ

 היה שלא לדמיין ילד קטן עולה לגג המבנה ואירוע שמסתיים באסון של ממש. 

המנהל המיוחד ביקש להשלים את ביקורו ביתר חלקי המקרקעין בהקדם, ופנה לבלום לצורך תיאום  .42

. בֲאַמְתלֹות שונות ומשונותשל מר בלום ת יונתקל פעם אחר פעם בהתחמקומועד סיור. אולם הוא 

וף הפעולה, פנה המנהל המיוחד אל בית הדין הרבני בבקשה להורות לבלגר ובלום לנוכח היעדר שית

לקבלן ולמנהלו מר אהרן הורה בית הדין הרבני " 01.12.2020לשתף פעולה לעריכת סיור. ואכן, ביום 

 .בלום לאפשר למנהל המיוחד מר דעואל פלאי סיור בכל חלקי הנכס"

 .17 נספחכ, מצורפת ומסומנת 22.11.2020ם בקשת המנהל המיוחד לבית הדין הרבני מיו -

 .18 נספחכ, מצורפת ומסומנת 1.12.2020החלטת בית הדין הרבני מיום  -

נמשכו.  אולם גם החלטת בית הדין הרבני לא סייעה, וההתחמקויות וההתעלמות מצד בלום ובלגר .43

 הנדסה ובטיחות" –"לבטח לפיכך, המנהל המיוחד נאלץ לפעול באופן עצמאי ופנה אל חברת הנדסה 

( אל אגף רישוי הבנייה כדי שזו תפעל 24.12.2020( לעריכת סקר בטיחות, ובמקביל פנה )ביום  "לבטח)"

 להסרת הסכנות במבנה, אף באופן של פינוי המבנה מיושביו.

 נערך סיור עם אנשי המקצוע של לבטח, גם בו לא הייתה גישה לכל חלקי המקרקעין.  17.01.2021ביום   .44

בסיור זה נדהם המנהל המיוחד לגלות כי נוספה למבנה קומה נוספת )קומת הגג(, שלא הייתה קיימת 

בסיורו הקודם, וכן שהושלמו עבודות החיפוי החיצוני במבנה, כך שעולה בבירור שבלגר המשיכה 

1781
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ממשיכה בעבודות הבנייה בניגוד לדרישות המנהל המיוחד וההקדש, להיתר הבניה, לצווים מנהליים ו

 ושיפוטיים ולכל דין. 

התאפשרה כניסה , 20.01.2021בסיור משלים, בו השתתף מהנדס החשמל בלבד, אשר התקיים ביום  .45

התקבלה   24.01.2021יום  בואכן,    מסכני חיים.  ליקויי חשמל חמוריםבה  , ונמצאו  לאחת הדירות במבנה

ר שא(, הבטיחות סקרטיוטת סקר בטיחות )חשמל, קונסטרוקציה, בטיחות אש וכללית( )להלן: 

מדובר במבנה מסוכן שמעמיד את הנכס גדוש ליקויי בטיחות חמורים, וש  החששות וקבעהאת    האישש

 .דייריו והבאים בשעריו ובסביבתו בסכנת חיים

 .19נספח כמצורף , 24.01.2021יום סקר בטיחות מטעם לבטח מ תטיוט -

( אל 21.01.2021עם הערכת חומרת הממצאים שעלו בסיור, המנהל המיוחד פנה באופן מידי )ביום  .46

 מחלקת הרישוי ברשות המקומית לבקש את התערבותם ללא דיחוי. 

 . 20כנספח אל מחלקת הרישוי מצורפת ומסומנת  21.01.2021פניית המנהל המיוחד מיום  -

סיור עם בלגר. לאחר מאמצים רבים נאותה לבסוף  במקביל, המנהל המיוחד המשיך בניסיון לתאם .47

, לקראת הסיור, שלח המנהל המיוחד 25.01.2021בלגר לערוך סיור משותף בכל חלקי הנכס. ביום 

ודרש ממנה בין היתר הבהרות ותוכניות פעולה לתיקונם המיידי של כל  לבלגר את סקר הבטיחות

 לטיפול בליקויים והמועדים לביצועם.ליקויי הבטיחות, לרבות פירוט הפעולות שתבוצענה 

  .21 כנספח, מצורף 25.01.2021מיום  לבלגר"ל מהמנהל המיוחד דואהודעת  -

תחילה חובה על בלגר כי שב על העקרון המנהל המיוחד בו  הסיור בנכס,התקיים  26.01.2021ביום  .48

 (2)עבודות השל הפסקת מידית ( 1': )שילוש הקדוששלושה נושאים מהותיים, בבחינת 'הב לטפל

. המנהל המיוחד את כל הסכנות בנכסשיכסה קיום ביטוח הולם ( 3הסדרת הליקויים הבטיחותיים; )

ְלּתֹותנאי  יאהסדרת נושאים אלו ההדגיש במפורש כי  ן -בִּ  נכס.דיון אחר בנוגע ללכל , והם קודמים ַאיִּ

הפנתה את המנהל המיוחד אל 'מנהל הבטיחות באתר' מטעמה,   בעניין מפגעי הבטיחות שהתגלו, בלגר .49

שהודיע למנהל המיוחד כי ישיב בכתב בהקדם לממצאי סקר הבטיחות. אולם, בחלוף שלושה חודשים 

 אין.  -ומחצה, חרף מספר הבטחות של בלגר, מענה בכתב מממונה הבטיחות או בלגר 

במהלכה המנהל המיוחד דבק  שלקראתה כמו גםנערכה פגישה נוספת בין הצדדים,  02.02.2021 ביום .50

בעמדתו העקרונית ש'חיי אדם' כפשוטם קודמים לכל. בפגישה הובהר חזור ושנו, כי כל עניינו ומרצו, 

 בשלב זה, הם אך ורק להסדרת שלושת הנושאים האקוטיים. 

 .22ספח כנכוח בלגר, מצורף -באעם )עליו חלקה בלגר( ותכתובת  2.2.2021סיכום הפגישה מיום  -

הסדרת ליקויי להפסקת העבודות,  לפנים משורת דין, המנהל המיוחד נתן לבלגר הזדמנות נוספת לפעול   .51

, הבטיחות והביטוח )ולהצגת מתווה ברור להכשרת חריגות הבניה, לסיום הפרויקט ולמסירת הדירות(

ת הביטוח. אולם הואילה בטובה בלגר להעביר התייחסותה, וזאת רק לסוגיי 03.03.2021אך רק ביום 

מכסה אך ורק את עבודות הפנים בארבע עיון ב'אישור קיום ביטוח' שנשלח על ידי בלגר העלה כי היא 

כוללת סייגים רבים נוספים. יש מקום להניח שחברת הביטוח , ו)שנבנו ללא היתר( הקומות העליונות

כי המבנה בו הן מבוצעות אותן היא מבטחת מבוצעות ללא היתר בנייה, והעבודות אינה מודעת לכך ש
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בהתאם לכך, בו ביום .  מאחריותהצפויה להתנער  אישור. לא מן הנמנע, שבבוא היום היא  ללא  מאוכלס  

  .מקרקעיןבשכי הביטוח שהומצא רחוק מלכסות את הסיכונים לבלגר המנהל המיוחד הודיע 

 . 23 כנספחמצורף ומסומן  3.3.2021פוליסת הביטוח שהומצאה ביום  -
 .24 כנספחמצורף ומסומן  3.3.2021מנהל המיוחד לבלגר מיום תשובת ה -

נוכח ההפרות היסודיות של ההסכם, בין היתר, חלוף המועד להכשרת המבנה וסיום , אלהבנסיבות  .52

מספר לא מבוטל של הזדמנויות, משנוכח המנהל   לאחר שניתנו לבלגרתהליך הרישוי והשלמת הבניה, ו

המיוחד כי אין בכוונת בלגר לשתף פעולה אפילו עם דרישותיו הבסיסיות ביותר, הודיע המנהל המיוחד 

 על ביטול ההסכם.  25.03.2021לבלגר ביום 

 .25 נספחכמצורף  25.3.2021מיום לביטול ההסכם מכתב המנהל המיוחד  -

י היא דוחה את הודעת הביטול, תוך שהיא מודיעה כי היא מוכנה "לפנים יצוין, כי בלגר הודיעה כ .53

 .משורת הדין" )כלשונה( להיפגש כדי לנסות לקדם את הפרויקט

 . 26 נספחכמצורפת  13.4.2021מיום בלגר  כוח-אבמכתבו של  -

ימנע , כדי לנסות להפנה בלום אל המנהל המיוחד בבקשה להיפגש עימו 19.04.2021בעקבות כך, ביום  .54

מהליכים משפטיים. גם כאן, שב המנהל המיוחד והבהיר ברחל בתך הקטנה כי תנאי לכל דיון אחר 

התקיימה פגישה  אין. באופן אירוני, –לגבי הנכס הוא הסדרה של שלושת הנושאים המרכזיים, בלתם 

אליה הצטרפו גם 'ממונה  – 05.02.2021דווקא מספר ימים לאחר אסון מירון, בתאריך  –בין הצדדים 

הבטיחות' מטעם בלגר ומי שהוצג על ידי בלגר כאדריכל מטעמה להכשרת החריגות במקרקעין. גם 

בפגישה זו, הובהר כי בטרם תישקל האפשרות לחזרת המבקש מהודעת הביטול, על בלגר להסדיר את 

 ת במבנה, ולקיים ביטוח הולם. ליקויי הבטיחו

רק הוא מכסה גם , אך "מורחב" אישור על קיום ביטוחהמציאה למנהל המיוחד בלגר לאחר הפגישה  .55

עמדת המנהל המיוחד כי ביטוח זה איננו . המצויים בנכס וממנוסיכונים הכבדים ביחס ל'טיפה בים' 

על מנת לבחון אליה פנה    ,צת הביטוחיועבתשובת  מקבלת משנה תוקף  מספיק הובהרה באופן מידי, וזו  

כאמור עד היום, לא העבירה בלגר  .שהוצג במסמך שהוצג על ידי בלגר כיסוי הביטוחהאת היקף 

 התייחסותה לליקויי הבטיחות. 

 .27כנספח , מצורף 2.5.2021קיום ביטוח "מורחב" מטעם בלגר מיום אישור  -

 .28כנספח , מצורפת 2.5.2021תשובת המנהל המיוחד מיום  -

 . 29 נספחכ, מצורפת 20.05.2021בר סלע, מיום -יועצת הביטוח, עו"ד אריאלה שגיא תשובת -

מספר ימים לאחר הפגישה, בשיחה טלפונית שהתקיימה בין המנהל המיוחד לבין בלום, סירב הלה  .56

 .בדבר הביטוחלהתחייב כי ייפסקו העבודות בנכס וכן לא התייחס לדרישת המנהל המיוחד 

נוסיף ונציין כי עם ביטול ההסכם ולאחר שכלו כל הקיצים, פנה לאחרונה המנהל המיוחד שוב אל  .57

מית, כעת אל מהנדס העיר, בתקווה כי ממנו תבוא הישועה, לסייע בפעולותיו של המנהל הרשות המקו

 שנה על תילה, ללא פיקוח ובקרה.  15-המיוחד להסיר את סכנת המוות העומדת מזה למעלה מ

 . 30כנספח , מצורפים 18.5.2021-ו 9.5.2021הימים פניות המנהל המיוחד למהנדס העיר מ -
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כמנהגה, שוב אינה משתפת פעולה, אינה מתחייבת להפסיק את העבודות, בלגר נוהגת אם נסכם:  .58

קיום ביטוח  ימתעלמת מהטענות החמורות שהועלו בסקר הבטיחות, ואין היא מציגה אישור

 . יםמתאימ

 ,והבאים בשעריומבנה  את דרי ה  המעמידבלגר  על ידי  המקרקעין    החזקתמהאמור לעיל עולה כי המשך   .59

אך מתעלמת מהן, אינה מסדירה את ליקויי שהיא עצמה יצרה  ערה לסכנות  גר  בלבסכנת חיים ממשית.  

שיקולים שאינם יכולים להיות מתוך  , ככל הנראהאת הבניהמתנגדת להתחייב להפסיק הבטיחות ו

אלא שהמשיבה אף מתעלמת מהוראות הדין ומצווים שיפוטיים,  ,בצע כסף גרידא. לא זו בלבדאלא 

 .כל העתממשיכה להפרת את ההסכם ו

איחור בהוצאת היתר, בנייה בלא היתר, בנייה בחריגה  –, ולנוכח ריבוי ההפרות ויסודיותן משכך .60

אי סיום הבנייה בזמן, אי תשלום פיצויים מוסכמים בגין האיחור בסיום הבנייה, המשך מהיתר, 

דרי הבניין ששוכנו בלא אישור איכלוס תוך התארכות הבנייה, בנייה תוך יצירת סכנת חיים ממשית ל

ולנמצאים בסמוך למבנה, ואי הסדרת ביטוח הולם למבנה ולעבודות  שהמבנה מהווה אתר בנייה פעיל

לעמוד על ביטולו באמצעות לא נותר לתובע מנוס אלא וביטל התובע את ההסכם כדין  –הנעשות בו 

 תביעה זו. הגשת

 הסעדים הנתבעים  .ח

 ל כדיןאישור שההסכם בוט

 –הפרה את הסכם הקומבינציה והסכמי פשרה שונים שנולדו מכוחו בלגר מכל האמור לעיל ברי כי  .61

, ומעמידה לתובעת זכות לבטל את החוזיות הלהתחייבויותי מנוגדת הינההתנהלות בלגר שוב ושוב. 

להסכם  22.3, 22.1 15.1 ,14.2 10.2, 10.1, 8.2, 7.4, 7.1 בהתאם לסעיפיםבין היתר, ההסכם, 

הפרות אלו הינן  )המביא לבטלותו של הסכם הקומבינציה(.להסכם הפשרה  8 הקומבינציה; וסעיף 

הפרות יסודיות של ההסכם המקנות לנתבעת זכות לבטלו ביטול מיידי. זכות אותה מימש לבסוף 

 .בלגרמהתנהלות  עשל התוב ו, לאחר שנקעה נפש25.3.21התובע ביום 

לעיל( אי קבלתו היתר בניה או סיום הבניה  11)נספח  להסכם הפשרה 8סעיף בהתאם ל יתרה מכך, .62

ללא צורך בהודעת ביטול  לביטול ההסכםבעצמה התובע מביאה  מאתמבלי שנתקבלה ארכה נוספת 

מיום יום, יבוטל הסכם הקומבינציה  60, כלשונו של פסק הדין: "לא תוקנה ההפרה בתוך מצד התובע

בהתאם   ((.15.5.2018)  93  פסקה,  אילנה עזאמי נ' רמי עזאמי  44966-09-14א )מרכז(  "תו  )השו  "29.1.04

אף על פי כן, לפנים . 15.12.2020לפסק הדין פקע המועד המוסכם האחרון לקבלת אישור הבניה ביום 

 משורת הדין, הודיע התובע על ביטול ההסכם. 

את הדין שנמשכו שנים ולא הופסקו אף לנוכח ההתראות הרבות של  בלגרההפרות החמורות של  .63

התובע, הינן יסודיות. נעלה מכל ספק כי כל בעל מקרקעין סביר לא היה מתקשר בחוזה קומבינציה לו 

ידע מראש כי הקבלן עתיד להפר את ההסכם באופן המעמיד את באי המבנה בסכנת חיים יומיומית, 

 .להביא לביטול ההסכם במבנה שאף בכוחם שהתגלו ביםהר ליקויי הבנייהזאת לצד ו
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 בלגרוכך גם הפרות  עבירה פלילית וחושפת את התובע למעשים פליליים, יםמהוו בלגרשל ה מעשי .64

וליקויי הבטיחות החמורים מעמידים את ההקדש בפני סכנה לתביעות נזקין אזרחיות, ועלולות להסב 

שנים גורמת נזקים   17-הפרויקט כשלעצמה, למעלה מ  הפסדים כספיים אדירים. אף התמשכות  תובעל

ה אילו ידע שהתנהלות בלגרלתובע, וברי כי התובע או כל אדם סביר, לא היה מתקשר בהסכם עם 

 תגרום להתמשכות כה ארוכה של הפרויקט. 

שמסתבר שלא הייתה לה כל  בניגוד גמור להתחייבויותיו החוזיות, בפנינו התנהלות חמורה של בלגר .65

נאות דברת נ' מעליות  345-89ע"א השופט חשין בכב'  , ראה דבריכוונה לעמוד בהן לכתחילה

 :שכאילו נכתבו לעניינו (1992) 360, 350( 3, מו)ישראליפט י. מ. ש. אילן נהול והשקעות בע"מ

שקבלנים  -ופעה זו הדים רועמים בפסיקה ולת -"רעה חולה היא במקומותינו 

נוטלים על עצמם חבויות אלו ואחרות, הגם שיודעים הם כי לא יוכלו לעמוד בהן 

אלא בעזרת שמים, ומכל מקום, כי יקשה עליהם במאוד מאוד לעמוד בלוח 

הזמנים שקבעו לעצמם. ואולם ברצותם למשוך את ליבם של קונים בכוח, 

ם קונים בכוח, בלשון העם "יהיה בסדר", עומסים ובאומרם אל ליבם ואל אות

הם על שכמם נטל זמנים שאין ביכולתם לעמוד בו... ובבוא יום פקודה, יום בו 

אין הם עומדים במשא הכבד, מוצאים קבלנים תירוצים וטעמים לרוב, מדוע 

החטאת לא לפתחם הוא רובץ אלא לפתחיהם של אחרים. דומה, כי רק מיצוי 

מידנו על רגלינו ויוליכנו קוממיות על דרך הישר; וכך נאמר: הדין אפשר שיע

 "."והמפר ישלם -זו כל התורה כולה  -הסכמים יש לכבד 

 207/76נטען כי ההפרה הפכה ליסודית במרוצת הזמן )ראו לדוגמא: ע"א , ולמעלה מן הצורך, לחלופין .66

לעיל כהפרות שאינן יסודיות  נתבעתאף אם נראה בכל הפרות ה((. 1977) 085( 2, לא )הרשקו נ' וכטר

, הרי שהודעת הביטול הגיעה לאחר פניות רבות של המנהל המיוחד אשר הושבו ריקם ולא )ולא כך(

 . הרי שביטול ההסכם נעשה כדיןאת הארכות שניתנו לה,  בלגרמשלא ניצלה  הביאו לתיקון ההפרות

די בהודעת התובע להביא לביטול מוחלט וללא  )א( לחוק החוזים תרופות,7בהתאם לסעיף  יוער כי .67

 כי יאושר שאכן ההסכם בוטל כדין.   הקדשסייגים של ההסכם. אף על פי כן, מטעמים עסקיים מבקש ה

 כסמהנ בלגר יד סילוק

 בלגראין ל, באשר מהנכס וכל הבאים מטעמה בלגרסילוק יד  לשמתבקש סעד משבוטל ההסכם כדין  .68

לחוק  16בהתאם לסעיף בנכס לאחר ביטול הסכם הקומבינציה. ולהחזיק כל זכות להמשיך לעבוד 

בעקבות   משפקעה זכותה של בלגר להחזיק בנכס מכוח הסכם הקומבינציה  1969-המקרקעין, השתכ"ט

-ש )י"תמ; (1977) 465, 455( 3, פ''ד לא)קפה נ' לוי 127/77ע"א )ר'  חזרה לתובע ו, עליה למוסרביטולו

 . ((14.2.2019) מ' ח' נ' י' ח' 27480-07-15( ם
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 תצהיר 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי אם  055348437ז מס'  "אני הח"מ, עו"ד דעואל פלאי, נושא ת 

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כלהלן:  

ואברהם בן    ךמנהל המיוחד של הקדשות ועד עדת התימנים, לרבות הקדש סאלם בן יוסף אלשיהאני   .1

נשוא  מקרקעין  בעל ה. ההקדש הוא ("ההקדש")  1937, שמשטר ההקדש עולה כי נוסד בשנת חיים נדף

(. מוניתי לצורך בדיקת  "מקרקעיןה") 9, חלקה 30064ברחוב חיי אדם בירושלים, גוש המצוי התביעה 

מיום   בירושלים  האזורי  הרבני  הדין  בית  בצו  ההקדשות  נכסי  של  והפיזי  התכנוני  המשפטי,  מצבם 

 י.  מתיק בית הדין הרבנ, וקיבלתי לידי את המסמכים 16.9.2020

אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת ההקדש לצו מניעה זמני וצו למינוי כונס נכסים זמני נגד בלגר   .2

 .(בלגר -והבקשה  :להלן בהתאמה( בע"מ )2001השקעות )

כל ידיעה או כוונה המיוחסות בתצהיר זה להקדש נובעות מידיעתי האישית או מכהונתי כמנהל מיוחד   .3

ידי גורמים מקצועיים בהקדש  של ההקדש או מעיון   על  לי  במסמכים רלוונטיים או ממידע שנמסר 

 לרבות על ידי יועצים משפטיים.

בלגר  קומבינציה   הסכם  נחתם  29.1.2004  יוםב .4 לבין  ההקדש  לפיו  בין    זכויותמה  60%  תמורת , 

  מערכם  40%  המהוות  דירות  מבקשל  יימסרו  שבוחדש על המקרקעין    מבנה  בלגר  בנהת  ,מקרקעיןב

 .  (1 נספחכ לבקשה מצורףבתיק בית הדין הרבני,   שאותר  )ההסכם,"( ההסכם") המקרקעין של הבנוי

בפועל,    .("ההיתר")  דיור  ידותיח  ששובן שתי קומות    מבנהניתן היתר בניה להקמת    ,05.03.2008  ביום .5

 .  "(המבנה)"  היתרהמ"ר מ 2,000-כקומות ו מספרשל  חריגהב מבנה, בהינף אחד, בלגר הקימה

  המשפט   בבית  , בפלילים"(  בלום)"של בלגר, מר אהרון בלום    מנהלה  והורשע  נשפט  19.11.2012ביום   .6

 . בנייה שלא כדין במקרקעין בגין, (7444/12)הליך  בירושלים מקומיים לעניינים

  לתוכניות   המבנהאת    תאיםי  לום בנקבע כי    ,2  נספח כ  לבקשה   המצורפים ,  הדין  גזרוב  הדין  הכרעתב .7

  לעמוד  בלום  שעל  תנאים   נקבעו  וכן ,  המבנה  הריסת  של   בדרך  לרבות ,  באזור  החלים  בנייה  ולהיתרי

לקבל    ארכה  לבלום  נהניתמועד זה    עדו,  01.07.2014. עוד נקבע כי צו ההריסה ייכנס לתוקף ביום  בהם

 .  (הריסה ףל)ח היתר בניה
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לקומות העליונות    המעברחסמה את    לא  ,למשל  ,כך  . שנקבעולא עמדה בתנאים    בלגרידיעתי,    למיטב .8

כניסת צו ההריסה    חרףבלוקים. בנוסף,    בקירות)הקומות בהן מתבצעות כעת עבודות בנייה ללא היתר(  

 .  במקרקעיןהמשיכה בעבודות הבנייה   בלגרו נהרס לא  המבנהלתוקף 

(, וביום  8493-07-18)תו"ב    במקרקעיןהוגש נגד בלום כתב אישום נוסף בגין חריגות הבנייה    2018  שנתב .9

 (.  2017-, התשע"ז116לחוק )כנוסחו לפני תיקון מס'  210הורשע בלום בעבירה לפי סעיף   18.10.2020

  התאמה   או  הבנייה  הריסת  צוכי תוקפו של    נקבעו   קנס  לתשלום  בלום  של  דינו  נגזר  12.04.2021  ביום .10

  לבקשהמצורף     ,בלום'  נ  ישראל  מדינת  8493-07-18 דין תו"ב  גזר)  01.12.2021  ליום דחהנ  בניה להיתר

 .(3 כנספח

  התאפשרה   לא  אך,  יפרח  יהודה  ומר  בדל  אלנתן"ד  עו ,  מטעמי  נציגים  במקרקעין  ביקרו  03.11.2020  ביום .11

על    בו  שיש,  פעיל  בניהמהווה אתר  ה,  מאוכלס  מבנהנוכחו למצוא    הם  .קרקעיןמה   חלקי  לכל  גישה  להם

  שהיה אל גג המבנה,    לעלות  כלשהי  מניעה   להםהייתה    לאפניו ליקויים בטיחותיים חמורים. כך, למשל,  

 מעקה או גדר.   ללאעת  אותה

ת  יופעם אחר פעם בהתחמקו   נתקלתי   ברם,  בכל חלקי המקרקעין  לבלום לצורך תיאום מועד סיור  פניתי .12

מר בלום לא יצר קשר באופן אישי עם המנהל  ;  , כלהלן: דחיית מועד הסיור פעם אחר פעםבלום  של

בלום    מרהמיוחד אלא רק באמצעות בנו; מר בלום לא הסכים למנות נציג מטעמו לצורך עריכת הסיור;  

; ואף דרישת  בנייה  היתר  הטעונותעבודות    במקרקעין  מבוצעות נמנע ממתן התחייבות מפורשת כי לא  

  לנציגי בלגר בין המנהל המיוחד    תכתובתה)  הושבה ריקם.  –המנהל המיוחד לקיים עמו שיחה טלפונית  

 (.4  נספחכלבקשה  תמצורפ 11.11.2020 עד  09.11.2020מיום 

ור  השתתף בסי ל בלוםלו   לבלגראל בית הדין הרבני בבקשה להורות    פניתישיתוף הפעולה,   העדר  לנוכח  .13

עמי במקרקעין ולאפשר לי גישה חופשית לכל חלקיו, ולהמציא אלי את כל המידע והמסמכים הנוגעים  

 להסכם.  

  מר   המיוחד  למנהל  לאפשר  בלום  אהרן  מר  ולמנהלו   לקבלן"  הרבני  הדין  בית  הורה  01.12.2020  ביום .14

ולהסכם    הנכס  חלקי  בכל  סיור  פלאי  דעואל לעיסקה  הקשורים  המסמכים  כל  את  לידיו  ולהמציא 

 . "הקומבינציה 
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  סקר  לעריכת(  "לבטח ")  בע"מ  ובטיחות  הנדסה  לבטחאל    יתיפנ   ,עזרהבית הדין הרבני לא    החלטתמש .15

ש  24.12.2020ביום    יתי פנ   ובמקביל ,  בטיחות כדי  הבנייה  רישוי  אגף    הסכנות להסרת    פעליאל 

 .במקרקעין

  המקרקעין  חלקי  בכל   סיור  לערוך  מלבטחהבטיחות    למהנדסלאפשר    מבלגרביקשתי    11.01.2021  ביום .16

הבקשה    אולם  ,מסמכים שונים הנוגעים לבנייה המתבצעת בהם, כדי להבטיח את שלום הציבור   ולקבל

 (.  7נספח כ  לבקשה, מצורף 11.01.2021)מכתבו של המנהל המיוחד מיום נענתה לא 

תהיה כל התקדמות בזירות אחרות לפני    לאבלגר כי    כוח-לבא הבהרתי  12.1.2021  מיום  נוספת בשיחה .17

 הבטחת בטיחות וביטוח המבנה.  

לבטח,    סיור  ערכתי  17.01.2021  ביום .18 של  המקצוע  אנשי  חלקי    גםשעם  לכל  גישה  הייתה  לא  בו 

  י בסיור   קיימת  הייתה  שלא(,  הגג)קומת    נוספת  קומה  למבנה  נוספהכי    גיליתיבסיור זה    .המקרקעין

 עבודות החיפוי החיצוני במבנה.    הושלמושהקודם, וכן 

  התאפשרה מהנדס החשמל בלבד,    השתתף  בו,  לעריכת סקר בטיחות  20.01.2021מיום    משלים  בסיור .19

   .חמורים חשמל ליקויי  בההחשמל מצא  מהנדס ו, במבנה  הדירות  לאחת  כניסה

  למחלקת   פניתי  21.01.2021  ביום,  של מצבם הבטיחותי של המקרקעין  הראשוניים  הממצאים  קבלת  עם .20

 . דיחוי ללא  התערבותם את לבקש המקומית  ברשות הרישוי

(  וכללית  אש  בטיחות,  קונסטרוקציה)חשמל,    בטיחות  סקר  טיוטת  מלבטח  התקבלה  24.1.2021  ביום .21

חשמל מסוכנת וסכנת התחשמלות, קיימת סכנה לשוהים במבנה    תשתית  קבעהש(  "הבטיחות  סקר")

,  24.01.2021סקר בטיחות מיום  )סכנה ממשית לעוברי אורח  ומהיבט בטיחות אש ובטיחות כללית,  

 . (8כנספח  לבקשה ףמצור

, ובסופו של דבר נקבע סיור ליום  מקרקעיןהבכל חלקי  , המשכתי לנסות לתאם סיור עם בלגר במקביל .22

26.01.2021  . 

הבהרות ותוכניות פעולה    ,בין היתר  ,ממנה  תיאת סקר הבטיחות ודרש   לבלגר  תישלח,  25.01.2021  ביום .23

בליקויים   לטיפול  שתבוצענה  הפעולות  פירוט  לרבות  הבטיחות,  ליקויי  כל  של  המיידי  לתיקונם 

 והמועדים לביצועם. 
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  לפיו   ,העקרון  עלבלום    בפני   חזרתי  וסופ בש,  במקרקעין  בלגר  עם  סיור ההתקיים    26.01.2021  ביום .24

( הסדרת  2)  ;עבודותהשל    מידית( הפסקת  1)  :הבאים  נושאיםה  בשלושתתחילה חובה על בלגר לטפל  

כי הסדרת   דגשתי. המקרקעיןב( קיום ביטוח הולם שיכסה את כל הסכנות 3הליקויים הבטיחותיים; )

ְלּתו  יאנושאים אלו ה ן-תנאי בִּ  . מקרקעיןל  נוגעב אחר  דיון לכל  ַאיִּ

מענה   אולם, הבטיחות  לסקר' מטעמה, שהודיע כי ישיב בכתב  אתרבהפנתה אל 'מנהל הבטיחות  בלגר .25

 .  )עד עצם היום הזה( התקבל לא –  בלגר או הבטיחות   ממונה אתבכתב מ

נוספת  01.02.2021  יוםב .26 פגישה  הצדדים  נערכה    שלושת את    להסדירבלגר    על  כי  הבהרתי  בה ,  בין 

 . לעיל  24בסעיף  הנושאים

  הוצג ש  כפי  הביטוחכי    לבלגר  הודעתיביום    בו   .'ביטוח  קיום'אישור  בלגר    העבירה  03.03.2021  ביום .27

 .  מספק  אינו

מצורף    25.3.2021ההסכם מיום    לביטול)מכתב  הודעת ביטול ההסכם    לבלגרנשלחה    25.3.2021  ביום .28

 .  (14כנספח  לבקשה

 . את הודעת הביטול דוחה היא כי הודיעה  בלגר .29

 .  להיפגש  בבקשה בלום יאלי פנה  19.04.2021 ביום .30

בלגר ומי   טעםמ בטיחותה ממונה גם, מצדה של בלגר, השתתפו בה פגישה  התקיימה 02.05.2021 ביום .31

תישקל    הבהרתי  ,זו  בפגישה  גם.  במקרקעיןהחריגות    להכשרת  מטעמהכאדריכל    שהוצג בטרם  כי 

  בטיחות ה  יי ו ליק  את  להסדיר את עבודות הבנייה,    להפסיק בלגר    על   , הביטול  הודעת מ  ההאפשרות לחזר 

 .  הולם ביטוחולקיים  במבנה

אולם  "מורחב"  ביטוח  קיום  על  אישור  המציאה  בלגר  הפגישה  לאחר .32   02.05.2021מיום    הבתשוב, 

ביטוח "מורחב", מצורף    אישור)  מספק  איננו  שהוצג  ביטוחה  כי  הבהרתי  ;   16  כנספח  לבקשהקיום 

 (. 17 כנספח לבקשה, מצורפת שהוצג לביטוח תשובתי

  הביטוח   אתלבקשתי    ניתחהעמה עמדתי בקשר והיא    ביטוחהתקבלה עמדת יועצת    20.05.2021ביום   .33

 .  (18 כנספח לבקשהיועצת הביטוח, מצורפת  התייחסות)  בו הכלולים והכיסויים  בלגר ידי  על שהוצג
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שהתקיימה    מספר .34 טלפונית  בשיחה  הפגישה,  לאחר  סירב    ביני ימים  בלום,    כי  להתחייב  בלוםלבין 

 . הביטוח בדבר ילדרישת   התייחס לא  וכןמקרקעין  ב העבודות ייפסקו

  לסייעאל הרשות המקומית, כעת אל מהנדס העיר,    שוב  פניתי ,  ההסכם  ביטול   עםכי    צייןאו  וסיףא .35

לבקשה    מצורפות,  18.5.2021-ו  9.5.2021)פניותיי למהנדס העיר מהימים    הסכנה להסיר את    יי בפעולות

 . (19 כנספח

אציין לבסוף, כי למיטב הבנתי, מדובר במקרה מובהק בו יש ליתן את הסעדים הזמניים שבבקשה, הן   .36

הנתמכת בראיות מהימנות למכביר, והן משום שמאזן הנוחות    –כפי שהוגשה    –מפני שהמדובר בתביעה  

וחד ברור  באופן  הזמניים-נוטה  הסעדים  מתן  לטובת  כמבוקמשמעי  נכסים  כונס  מינוי  ובמיוחד  ש  , 

עומד קבלן עבריין, מפר סדרתי של הסכמים, שבעזות מצח רומס ברגל גסה כל  הרי מצד אחד   :בבקשה

ת לחיי אדם ולנזקים כלכליים  ודין כדי ליצור עובדות בשטח, ובדרכו אינו שת לבו לסכנות ברורות ומידי

, חסר  עיןמקרקהפיכים שעלולים להיגרם לצדדים שלישיים, ומן הצד האחר, עומד בעלים של  -בלתי

אונים לחלוטין, מול שוקת שבורה, שהיא חלק מבנה מאוכלס שעל פניו אינו ראוי לאכלוס וחלק מבנה  

 אחר, שכול כולו, מן המסד עד הטפחות, הולך ונבנה ללא היתר. 

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. 

  

 עו"ד דעואל פלאי  
  

 אישור 

 

הופיע בפני עו"ד דעואל פלאי, המוכר לי    31/05/2021עו"ד, מאשר בזה כי ביום  ,  באדלאלנתן  אני הח"מ,  

אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים  

 בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 
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החלטת בית המשפט מיום 
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החלטות וצווים בהליך 
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תביעת הדיירים לאספקת 
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בקשה לסעד זמני בתביעת 

 הדיירים 
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נספח ג

החלטה מיום 03.11.2021 - אישור 
ניהול מו''מ

עמ' 129
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 מדינת ישראל
 בתי הדין הרבניים

 ( 1175096/1- 1/1)     *   45 החלטה:מזהה ספרור  
 02-6232396:  ירושליםפקס בית הדין   www.rbc.gov.il אתר אינטרנט  *; 5889מענה אנושי   ; 531-501-1700, טל' מענה קולי בדיבור –מרכז מידע  

 

  

 817808/1 תיק ב"ה

 ירושלים   אזוריה בבית הדין הרבני    

 לפני כבוד הדיינים: 

 הרב מנחם האגר, הרב יעקב מ' שטיינהויז, הרב חיים ו' וידאל 

 עזריאל מנצור  המבקשים: 
 אברהם קרואני 

 יעל אכלופי 
 דוד שרעבי 

 מלכיאל צובלי 
 נתנאל מנצור 

 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 זמני

050329804 
022110654 
000650242 
011171170 
000650515 
999013429   

 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 
 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 

. 
 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 
 )ע"י ב"כ עו"ד איתן צחי( 

. 

     נגד 
 בירושלים לקהילת התמני  המשיבים: 

 
 מנהל מיוחד עו"ד דעואל 

 חוברה יוסף  
 שלמה שרעבי 
 עזריאל צדוק 
 יחיאל רחבי 

 דרכון
 

 זמני
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז
 ת"ז

 ועד העדה 
 

999010373 
054496658 
042002741 
033486390 
052628229 

 )ע"י ב"כ עו"ד רויטל לורברבוים 
 ועו"ד משה לורברבוים( 

 )ע"י ב"כ עו"ד דעואל פלאי( 
 )ע"י ב"כ עו"ד משה לורברבוים( 

 ה לורברבוים( )ע"י ב"כ עו"ד מש
 )ע"י ב"כ עו"ד משה לורברבוים( 
 )ע"י ב"כ עו"ד משה לורברבוים( 

 הקדשות, הקדשות הנדון:

 החלטה

 13משא ומתן למכירת זכויות ההקדש בנכס ברחוב חיי אדם בפנינו בקשת המנהל המיוחד לקיים 
  .("היזם")בע"מ או למר אהרון בלום ( 2001)השקעות  לבלגר בירושלים

ביה"ד מורה למנהל   ,וידועים לביה"ד ולציבור  ולאור הסיכונים הרבים להם חשוף המבנה  לאחר העיון,
   . בירושלים 13משא ומתן למכירת זכויות ההקדש בנכס ברחוב חיי אדם לנהל ולסיים  המיוחד

  

 (. 03/11/2021) כ"ח במרחשון התשפ"בניתן ביום 

 

         
 הרב חיים ו' וידאל  הרב יעקב מ' שטיינהויז  הרב מנחם האגר 

  

  
 העתק מתאים למקור 

 , המזכיר הראשי משה ביטון
 10:30 03/11/2021נחתם דיגיטלית ע"י הרב יעקב מ' שטיינהויז בתאריך 
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הודעת עדכון הליכי מכירה

עמ' 131

130



 

 666828/2תיק   בית הדין הרבני האזורי בירושלים 
 

   

 לפני כבוד הדיינים: 

 
 אב"ד, הרב יעקב מ' שטיינהויז, הרב חיים ו' וידאל   -   הרב מנחם האגר 

 

בקשר לנכס    "סאלם בן יוסף אלשיך ואברהם בן חיים נדף"   הקדש  בעניין: 
 הקדש ה  ( 7920דף    1015)ספר    9חלקה    30064גוש    -   13רחוב חיי אדם  ב

   

 055348437עורך דין דעואל פלאי, ת"ז   : ובעניין 
 ממשרד עוה"ד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות' 

 , ירושלים 1 מרחוב דרך אגודת ספורט הפועל 
 . law.co.il-deuel@agmonדוא"ל: ; 5607607-02טל': 

מנהל  ה 
 המיוחד 

 ההליך  גריידי ואח' נ' הועד הכללי לקהילת התימנים ואח'   הרב  : ובעניין 

 על ההקדשות   הממונה  ובעניין: 
 מיחידת הרישום הפיקוח על ההקדשות הדתיים  

 , ירושלים 4רח' עם ועולמו 
 073-2629385, פקס:  076-8894818טלפון: 
 rachels@rbc.gov.ilדוא"ל: 

 
יחידת  
הרישום  
 והפיקוח 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעת עדכון מטעם המנהל המיוחד 
 חסוי

 ( 09.12.2021בהתאם להחלטה מתאריך ה' טבת תשפ"ב ) 
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 הודעת עדכון מטעם המנהל המיוחד 
 חסוי

 ( 09.12.2021בהתאם להחלטה מתאריך ה' טבת תשפ"ב ) 

והחלטתו מתאריך ה'  , (01.12.2021תאריך כ"ז כסלו תשפ"ב )בהתאם להחלטת בית הדין הנכבד מ

לדווח לבית הדין הנכבד על מצב התקדמות הליכי  מתכבד המנהל המיוחד  (,  09.12.2021טבת תשפ"ב )

 ; המכירה של ההקדש

 –שיהיה בהגדרה חסוי  –כי ייפתח תיק נפרד במערכת בתי הדין רות כן מתבקש בית הדין להו-כמו

 ; להגשת הודעות עדכון מטעם המנהל המיוחד מעת לעת

 :  דלקמןכ לוהכ

(, ערך המנהל המיוחד 03.11.2021החלטת בית הדין הנכבד מיום כ"ח חשון תשפ"ב )בסמוך לאחר   .1

חסוי באופן   היהי בין הצדדים המשא ומתן תוכן כי הוסכם בה , עם מר בלוםבמשרדו פגישה 

 . יםמשפטי כיםבמסגרת הליאת הצדדים ולא ישמש  –מוחלט 

סכום ההצעה    ןבו צוי 'נייר עבודה',  מנהל המיוחד  ל, בלום העביר  האמורה  כפי שהוסכם בפגישה  .2

העבודה  נייר . ₪ 11,000,000-עומדת על כ ה הצע הנייר, הפי -. עלוואופן חישוב ת הנכס לרכיש

 . להודעת עדכון זאת מצורף כנספח

מטעם  מקרקעין  הממונה על ההקדשות, מקדמים התקשרות עם שמאי  והמנהל המיוחד  במקביל,   .3

 . לנכס  לעריכת חוות דעת שמאית  התחיל במלאכתוהוא עתיד לבימים אלה  השמאי הממשלתי, ו

את שוויו של הנכס נכונה  העריךיוכל לכדי ש מנהל המיוחד דרושה לקבלת חוות דעת שמאית  .4

 בלום.מושכל עם  ויהול משא ומתן יעיל  צורך נל  – על היבטיו המורכבים )פיזי, תכנוני ומשפטי(    –

יפנה לבית בפני כת"ר ו ה המנהל המיוחד יעדכן את בית הדין הנכבד עם קבלת השמאות, יציג .5

 .מנת לקבל הוראות מתאימות להמשך המשא ומתן-עלהנכבד הדין 

במקביל למשא ומתן ביקש המנהל המיוחד מבלום, כי ישית לבו לליקויים הבטיחותיים יצוין, כי   .6

החמורים הקיימים בנכס, כדי שבינתיים חלילה לא יקרה אסון, לא זכה לכל שיתוף פעולה מצדו  

בעניין זה למרות הבטחות חוזרות ונשנות, ולכן המנהל המיוחד פועל ללא לאות מול הרשויות  

 השימושים המסוכנים בנכס.מנת להפסיק את -על

- , על(09.12.2021, בהמשך להחלטת בית הדין הנכבד מתאריך ה' טבת תשפ"ב ) למען הסדר הטוב .7

, מתבקש בית הדין  להורות על חיסיון לפני כל הודעת עדכוןבקשות חוזרות הגשת לחסוך מנת 

יחול חיסיון  עליו  להליכי המכירה,  בתי הדין  הרבני להורות למזכירות לפתוח תיק נפרד במערכת  

 יעמוד לעיני בית הדין הנכבד בלבד. הוא ומוחלט 

 (.12.12.2021)  תשפ"ב  ' טבתחהיום,  

 דעואל פלאי, עורך דין  
 מיוחד  ה מנהל  ה 
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בנין הקדש התימנים רח חיי אדם ירושלים
הערכת שווי נכסי הקדש על פי תבע חדשה 

שטחים בתבע

 שטח כולל בתבעמתחת לכניסה קובעתמעל כניסה קובעת

שירותעיקרישירותעיקרי

1,517.52                 324.1466              982.422,890                    

חישוב שטח  פלדלת להקדש

1,517.52 שטח עיקרי

   324.14דים"שירות ממ

כ"סה  1,841.66

     66.20עיקרי מתחת לכניסה

שטח פלדלת להקדשחלק הקדש

                  1,907.8640%763.14כ שטח פלדלת"סה

 מחיר מכירה

ר"למ ₪       23,663מחיר מכירה למגורים כולל מעמ  

ר"למ  ₪ 22,995  עסקאות במחיר 6בוצעו   

   צמוד למדד מחירים לצרכן22,995מחיר נקבע לפי 

ר"למ ₪       20,225מחיר ללא מעמ  

 הערכת היטל השבחה 

ר"למ

7,500                      

נתונים להוון

%5ריבית 

            5שנים

1.276                      

שטחי פלדלת למכירה

שטח הקדשתאור

 מחיר ללא 

מעמ

מחיר בניכוי 

כ מהוון"סהכ להיום"סההיטל השבחה

    2,931,630             3,741,585          20,225       118520,225קומה 

    4,815,608             6,146,072          12,725       248320,225קומה 

30קומה 

       947,169             1,208,855          12,725       49520,225קומה 

76311,096,512           8,694,407    
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שטחי שירות מתחת לקומה קובעת

שטח להקדשאחוז הקדש שטחי שירות בתבע

982.42                    40%393            

שטח הקדששטח כולל בתבעתאור

 מחיר ללא 

מעמ

מחיר בניכוי 

כ מהוון"סהכ להיום"סההיטל השבחה

       577,695                737,301            3,691         3,691        200                    2499.39קומה     -  

    1,928,676             2,461,534          12,725       20,225        193                    1483.61קומה     -  

393.20   3,198,835             2,506,371    

  11,200,778           14,295,347 זכויות ההקדש על פי תבע

נזקים והוצאות חריגות שההקדש חייב

                40%800,000               2,000,000קנס עיריה

                100%400,000                  400,000ר "תיקון תצ

13,095,347           10,260,547  

0קומה 

יש לבצע שינוי יעוד

15%ערך הקומה נמוך ב

ר לפני השבחה"שווי מסכום להפחתההפחתהמחיר בסיסי

20,225   15%3,033.72       17,191                  

                    7,500בניכוי היטל השבחה

9,691                    

מהווןכ"סה מחירשטחתאור

             1,093,422     1,395,514         01449,691קומה 

           11,353,969   14,490,861כ שווי נכס "סה

₪           11,353,969 שווי הנכס לרכישה

ר חניה על פי תכנית התבע"מחיר למ

            484שטח חניון בתכנית

17מספר חניות

ר"מ              28 שטח לחניה

     105,000מחיר חניה בירושלים

          28 שטח לחניה

      3,691.0ר חניה"מחיר למ
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שמאות חתומה
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זיהויים נוספים

גוש שומה 30064 חלקה 9

סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מולק 597.54 עיריית ירושלים

גבולות

דרך ללא מוצא פרטית צפון

המוכר דרום

דרך ציבורית מזרח

בעבר המוכר וכעת איציק ריזקה מערב

יישוב

ירושלים

הערות רשם המקרקעין

באב אל עמוד

המספרים הישנים של החלקה

ספר ירושלים (מ) 71 דף 119

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

תיקונים שונים בהערה 12/07/2010 16347/2010/1

החלק בנכס בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

בשלמות 16919/2004/2 הערה בדבר הקדש   

הקדש "סאלם בן יוסף אלשייח ואברהם בן חיים נדף"
בהתאם להחלטת ביה"ד הרבני האזורי י-ם תיק מס' 900001357-44-4 מ

יום 27.6.2004

הערות:

בעלויות

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

580011732 עמותה  הועד הכללי לקהילת 
התימנים בירושלים

הקדש  06/09/2004 16919/2004/1

החלק בנכס

בשלמות

הערות:   נאמן הקדש

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים

הערה לפי תקנה 27(א) 
וסעיף 126 לחוק

06/09/2004 16919/2004/3

      
מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

513178574 חברה   חברת בלגר השקעות 
(2001) בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 02/07/2006 13258/2006/1

בגין חוזה הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/04/2010 7905/2010/1

סכום

₪ 1,848,000

בגין התחיבות לרישום משכנתא לבלום אהרן ודינה
דירה מס' 1 קומה 1

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/04/2010 7905/2010/2

סכום

₪ 925,000

בגין התחיבות לרישום משכנתא לדיאמנט חיה פרומט, ומשה דוד
דירה מס' 4 קומה 1

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

024615429 ת.ז  בלום אהרון הערת אזהרה סעיף 126 12/07/2010 16347/2010/2

בגין הסכם הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

059294363 ת.ז  דיאמנט משה דוד הערת אזהרה סעיף 126 12/07/2010 16347/2010/3

בגין הסכם הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

303183503 ת.ז  פרל נתן נטע הערת אזהרה סעיף 126 10/08/2010 19106/2010/1

201043262 ת.ז  פרל הענדל

עמוד 2 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'
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בגין הסכם הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/08/2010 19106/2010/2

סכום

₪ 792,000

בגין התחייבות לרישום משכנתא לפרל נתן נטע והענדעל הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית המשפט לענינים 
מקומיים ירושלים

צו הריסה  29/11/2012 25835/2012/1

ת.פ. 7444/2012 מיום 19/11/2012 הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

59780833 ת.ז  עו"ד כהן אמיר צו ניהול ע"י כונס נכסים 26/02/2014 5166/2014/1

לשכת הוצל"פ ירושלים תיק מס' 0312360-13-3
מיום 19.2.2014

הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית המשפט השלום 
ירושלים

צו עקול  31/03/2015 7750/2015/1

תיק תא"ק 6630-03-15 מיום 19.3.15 הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לשכת הוצאה לפועל 
ירושלים

צו עקול  31/08/2015 21769/2015/1

תיק מס': 522535-07-15 הליך: 0000000001 מיום 6.8.2015 הערות:

בלום אהרון על ההערה של: 
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

059780833 ת.ז  הערה על מינוי כונס נכסים עו"ד כהן אמיר 03/03/2016 5538/2016/2

תיק הוצל"פ לשכת ירושלים, תיק  03-17370-13-5  , מיום 22.02.2016 הערות:

פרל נתן נטע על ההערה של: 

פרל הענדל
      

עמוד 3 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עו"ד אמיר כהן הערה על מינוי כונס נכסים 14/03/2016 6555/2016/2

תיק הוצל"פ לשכת ירושלים,  מס'  34-10722-12-6  ,  מיום    01.03.2016 הערות:

דיאמנט משה דוד על ההערה של: 
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

059178988 ת.ז  כהן-שור רונן הערת אזהרה סעיף 126 25/10/2016 23944/2016/1

בלגר השקעות (2001) בע"מ פרטי המתחייב:

בגין התחייבות מיום 27.7.2016
דירה בת 6 חדרים בשטח 150 מ"ר בתוספת שתי מרפסות חיצוניות.

יחידה מס' 1 קומה 1 כיוונים: צפון מזרח

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

206670093 ת.ז  בלום מלכה צביה הערת אזהרה סעיף 126 04/12/2017 31743/2017/1

החלק בנכס

369 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 5 חדרים בשטח של 102 מ"ר חניה בקומה 0 בשטח 38 מ"ר     יחידה מס':  19  
קומה:  4  

כיוונים: דרום

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

314768508 ת.ז  פפנהיים חנה הערת אזהרה סעיף 126 04/12/2017 31748/2017/1

החלק בנכס

171 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 7 חדרים בשטח של 160 מ"ר+מחסן בשטח של 120 מ"ר במפלס 2-   יחידה 
מס':  1415  קומה:  3  כיוונים: דרום

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

057790024 ת.ז  בן שושן אמנון הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31763/2017/1

עמוד 4 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'
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החלק בנכס

622 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  חניה בשטח 236 מ"ר     קומה:  1-  כיוונים: 

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

208810366 ת.ז  ברנדסדורפר שרה הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31777/2017/1

206568388 ת.ז  ברנדסדורפר שלמה

החלק בנכס

456 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 6 חדרים בשטח של 130 מ"ר+חניה תת קרקעית במפלס 0 בשטח של 43 ש"ח    
יחידה מס':   17 קומה:  4+  כיוונים: דרום

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

304934953 ת.ז  בלום מרדכי דוד הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31793/2017/1

החלק בנכס

385 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 6 חדרים בשטח של 146 מ"ר    יחידה מס':   16 קומה:  4  כיוונים: צפון

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

205454218 ת.ז  בלום אברהם יונה הערת אזהרה סעיף 126 05/12/2017 31838/2017/1

החלק בנכס

735 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  דירה בת 8 חדרים בשטח של 177 מ"ר+ מחסנים בקומת מרתף מפלס 2- בשטח 102 מ"ר 
מסומן 12,13     יחידה מס':  12,13  קומה:  3  כיוונים: מזרח,צפון

הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 5 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

201043262 ת.ז  פרל הענדעל הערת אזהרה סעיף 126 06/12/2017 31947/2017/1

303183503 ת.ז  פרל נתן נטע

החלק בנכס

171 / 10000  

בלגר השקעות  (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:  חניה בשטח של כ- 65 מ"ר   יחידה מס':  4  קומה:  0  

הערות:

על כל הבעלים
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

304934953 ת.ז  בלום מרדכי דוד הערת אזהרה סעיף 126 13/12/2017 32364/2017/1

החלק בנכס

179 / 10000  

בלגר השקעות (2011) בע"מ פרטי המתחייב:

התחייבות מיום 19.6.2017

תיאור הנכס:   חניה בשטח של 68 מ"ר   יחידה מס':  3  קומה:   0 כיוונים:

הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט השלום ירושלים צו עקול  29/08/2019 28397/2019/1

בגין צו מיום 21/03/2019 בתיק תא"ק 72726-02-19 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים (גביה)

22/09/2019 30909/2019/1

סכום

₪ 251,609

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים (גביה)

22/09/2019 30909/2019/2

סכום

₪ 223,293

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

עמוד 6 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים (גביה)

26/09/2019 31501/2019/1

סכום

₪ 393,319

פרל הענדל על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לשכת הוצאה לפועל 
ירושלים

צו עקול  18/12/2019 39881/2019/1

תיק הוצל"פ 501291-06-16 מיום 17.10.19 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

10/11/2020 31271/2020/1

סכום

₪ 381,057

תיק 513178574 מתאריך 10/11/2020 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

12/11/2020 31690/2020/1

סכום

₪ 454,058

תיק 201043262 מתאריך 12/11/2020 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

12/11/2020 31704/2020/1

סכום

₪ 251,798

תיק 206670093 מתאריך 12/11/2020 הערות:

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

עמוד 7 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

15/11/2020 31873/2020/1

סכום

₪ 254,332

תיק 304934953 מתאריך 12/11/2020 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

055348437 ת.ז  פלאי דעואל הערה על מינוי מנהל מיוחד 06/12/2020 35027/2020/1

תיק בית הדין הרבני אזורי ירושלים תיק 1223079/1 לתקופה של שנה מיום 16.09.2020  הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס רכישה ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

29/12/2020 38191/2020/1

סכום

₪ 290,780

תיק 206568388 מתאריך 28/12/2020 הערות:

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

07/02/2021 4200/2021/1

סכום

₪ 946,106

תיק 057790024 מתאריך 07/02/2021 הערות:

בן שושן אמנון על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

22/04/2021 12848/2021/1

סכום

₪ 482,275

תיק 201043262 מתאריך 22/04/2021 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

עמוד 8 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לשכת הוצאה לפועל ראשון 
לציון

צו עקול  02/06/2021 18352/2021/1

תיק בימ''ש/הוצל''פ מס' 5227630619, הליך מס' 0000000014, מיום 01/06/2021 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

07/06/2021 19006/2021/1

סכום

₪ 305,268

תיק 206568388 מתאריך 07/06/2021 הערות:

ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

16/06/2021 20640/2021/1

סכום

₪ 276,186

תיק 304934953 מתאריך 16/06/2021 הערות:

בלום מרדכי דוד על ההערה של: 

בלום מרדכי דוד
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

17/06/2021 20668/2021/1

סכום

₪ 409,373

תיק 513178574 מתאריך 17/06/2021 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

11/07/2021 24368/2021/1

סכום

₪ 275,970

תיק 206670093 מתאריך 11/07/2021 הערות:

בלום מלכה צביה על ההערה של: 
      

עמוד 9 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

09/08/2021 29095/2021/1

סכום

₪ 502,774

תיק 201043262 מתאריך 09/08/2021 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

590041406 הקדש סאלם בן יוסף  
אלשייח ואברהם בן חיים 

נדף

הערה על נכסי הקדש ציבורי 02/11/2021 40711/2021/1

מקרקעין אלו נרשמו כנכסי הקדש ציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים כמשמעותם בחוק הנאמנות 
התשל"ט -1979.

הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

17/11/2021 43639/2021/1

סכום

₪ 429,809

תיק 513178574 מתאריך 17/11/2021 הערות:

חברת בלגר השקעות (2001) בע"מ על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

21/12/2021 49062/2021/1

סכום

₪ 523,980

תיק 201043262 מתאריך 21/12/2021 הערות:

פרל הענדל על ההערה של: 

פרל הענדעל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מס שבח ירושלים הערה לפי סעיף 11א(2) 
לפקודת המסים (גביה)

05/01/2022 832/2022/1

סכום

₪ 329,978

תיק 206568388 מתאריך 05/01/2022 הערות:

עמוד 10 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 
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ברנדסדורפר שלמה על ההערה של: 

סוף נתונים

הרישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא מוסדרים, מהווה ראיה לכאורה לתוכנו
נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

עמוד 11 מתוך 11

23/01/2022
כ"א שבט תשפ"ב

שעה: 16:06

תאריך

18616 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס השטרות
ספר: ירושלים (ח.מ.)      מס': 1015      דף: 7920 
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