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 מבוא –קבוצות רכישה פרק ראשון: 

מספר מסלולים אפשריים בדרך לבעלות על דירת מגורים. אפשרות אחת היא קיימים 

ית, שבה יזם רוכש קרקע, מקים עליה את הדירות המיועדות עסקת רכישת הדירה המסורת

למכירה ומוכר אותן לרוכשים. אפשרות אחרת היא אדם פרטי שרוכש קרקע ובונה עליה את ביתו 

קבוצת רכישה דומה לרכישת קרקע ובניה עצמית כאמור, אלא רכישת דירה באמצעות בעצמו. 

כשים יחד את הקרקע ולאחר מכן מקימים שהיא מתאפיינת בהתארגנות של אנשים רבים אשר רו

 בפרויקט חלקו את מקבל יחיד כל הליךהת של בסופו , כאשרבבניה עצמיתיחידות הדיור יחד את 

בשנים האחרונות  הפכה"קבוצת רכישה",  רכישה באמצעות. יותר או אחת מגורים דירת –

עולה כי  1,משפטיםערך על ידי אגף תכנון, מדניות ואסטרטגיה במשרד ה. ממחקר שנלנפוצה

   . ( מסך התחלות הבניה היו של קבוצות רכישה9.11%כעשירית ) 1119-1111בשנים 

 

ן או יזם מקבל םימגור דירת ברכישת המדובר שאין כיווןשמ ,כבר בתחילת הדברים שגיוד

-ג"התשל(, דירות) המכר חוק – ועניינם בהגנת הרוכש דירות מוכרי על החלים הייחודיים הדינים

, חלים אינםככלל, , 1933-ה"תשל(, דירות רוכשי של השקעות הבטחת)( דירות) המכר וחוק, 1931

 הישראלי בדין כללכ מוסדרת אינה רכישה קבוצת באמצעות ההתקשרות ,למעשה. זה במקרה

2.ייחודי באופן
בהם חברי קבוצות רכישה השקיעו את כספם שה התפרסמו מקרים בעת האחרונ 

בות שונות, בלא הכסף ובלא יכולת להמשיך את פעילות הקבוצה במטרה בקבוצה אך נותרו, מסי

בהיבטי  ייחודית הסדרה נדרשת האם לבחון הצורךהעלו את להגיע לבעלות על דירה. מקרים אלה 

 .לכך הראויה ההסדרה מהי – כןש וככל, עסקאות של זה סוגהגנה על ציבור המתקשרים ב

 

 ליועץ המשנה בראשות משרדי בין צוות יםלהק החליטה שרת המשפטים האמור רקע על

 לקבוצות הנוגעים השונים המשפטיים ההיבטים את בחןשי (אזרחימשפט ) לממשלה המשפטי

 הדין את להסדיר מטרה מתוך זאת. לנכון שימצא ככל, בחקיקה הנושא הסדרת על וימליץ, רכישה

 ציבור על והגנה, סאגי מחד פעילותן של ראוי המשך שיאפשר באופן רכישה קבוצות על החל

, המשפטים משרד: הבאים מהגופים נציגים ללכ הצוות. גיסא מאידך באמצעותן המתקשרים

הצוות  .ישראל ובנק הצרכן להגנת הרשות, המיסים רשות, והשיכון הבינוי משרד, האוצר משרד

קיים מספר ישיבות, אשר לחלקן הוזמנו נציגים מתחומים שונים העוסקים בנושא קבוצות 

כישה. במסגרת העבודה שנעשתה, שמעו חברי הצוות מארגנים של קבוצות רכישה בעלי ניסיון הר

רב בתחום, עורכי דין מהשוק הפרטי העוסקים בנושא, נציגי בנקים, נציגי התאחדות בוני הארץ, 

נציגי התאחדות הנאמנים בשוק ההון וכן חברים בקבוצות רכישה. כמו כן, במהלך עבודתו פרסם 

יתונות "קול קורא" שהזמין את הציבור להעביר את הערותיו והצעותיו בתחום קבוצות הצוות בע

 הרכישה ובחן את עשרות ההערות שהתקבלו במסגרת זו.

                                                           
1
 והוא מצורף כנספח לדוח  זה.  11/5/13ממצאי המחקר נערכו ביום  
2

ישנה הסדרה  בכל הנוגע למיסוי קבוצות הרכישה.   1911 -יצוין כי בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה (, התשכ"ג   

ידם בדרך של קביעת נהלים.  אולם בשונה מחוק המכר -ניתן עלכך גם, הבנקים הסדירו  בנוגע לאופן המימון ה

החל על רכישת דירה ומטרתו הגנה על רוכשי דירות, אין דין שמטרתו הגנה על ציבור  1931-)דירות( תשל"ג

 המצטרפים לקבוצות רכישה, למעט הדינים הכללים כמו דיני החוזים, השליחות והנאמנות. 
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להלן יפורט הרקע לפעילותן של קבוצות רכישה, מאפייניהן והסוגיות שנבחנו ונדונו 

 .מהסוגיות לגבי כל אחתיוצגו המלצות הצוות  לאחר מכןבמהלך עבודת הצוות. 

 

 

 אופן הפעילות של קבוצות רכישה  8.8

קט פרטיים לרכישת קרקע ובניית פרוי קבוצות רכישה הן כאמור התארגנות של אנשים

הקבוצה היא האחראית לביצוע כל הפעולות בדרך למימוש הפרויקט  3.משותף עליה מגורים

למת הליכי התכנון, ובכלל זה איתור הקרקע, צירוף משתתפים נוספים, רכישת הקרקע, הש

קבוצת הרכישה . (קבלן, אדריכל, מהנדס וכו') והתקשרות מול אנשי מקצוע לצורך הבניה עצמה

ורכבת ממספר גדול של חברים שרובם ככולם אינם בעלי ידע ומומחיות ממהסוג הנפוץ כיום 

 צההקבובשם  פעולותהשמבצע את ב יוזם את גיבוש חברי הקבוצה וושלר בתחום הנדל"ן, ומי 

 ,בתמורה לשכ"ט את בנק מלווה, מציאת קבלנים ואנשי מקצוע ועוד(,י)כגון רכישת הקרקע, מצ

  ."המארגן"( –)להלן יקרא  הוא הגורם המארגן

 

 :בפרויקט בהיבט מידת מעורבותו של המארגןעיקריים בשוק קיימים שני מודלים 

ות זה, המארגן אמנם במודל פעיל – "קבלת מפתח"ניהול וליווי עד מודל ראשון הוא של 

אינו צד להסכם השיתוף אך הוא מתחייב באופן פורמאלי לנהל את הפרויקט מתחילתו ועד סופו 

מטעם הנציגות ובפיקוחה, תמורת שכר הטרחה שנקבע. לפי הסכמי השיתוף המקובלים, נשמר 

 כמו גם )כפי 4(,ככלל כוח ההכרעה בהחלטות משמעותיות בידי הקבוצה )באמצעות נציגותה

שינויים במחיר הסופי, עיכובים במועד המסירה, : שיפורט להלן( הנשיאה בסיכונים האפשריים

 שינויי תכנון ועוד. 

לפי שיטה זו, המארגן  – מעורבות רק עד שלב רכישת הקרקעהמודל השני מתאפיין ב

הסכם השיתוף והסכם רכישת הקרקע,  הקרקע ומכין את מסגרת ההתקשרויות:מאתר את 

מסיים  , המארגןווק את הקבוצה ולאחר חתימת החברים על ההסכמים האמוריםמפרסם ומש

את תפקידו והקבוצה נותרת להתנהל בעצמה בכל יתר שלבי הפרויקט. לעיתים המארגן מתחייב 

 לסייע לקבוצה לאתר חברת ניהול לשם ליווי הקבוצה בהמשך הפעילות. 

 

ות רכישה כפי שעלה מהתיאור נתאר להלן את מהלך הפעולות המקובל והשכיח של קבוצ

שמסרו המוזמנים השונים בישיבות הצוות וממסמכים שהגיעו לידי הצוות הכוללים הסכמי 

כי לא כל קבוצות הרכישה "מתנהגות"  יצוין ועוד. רכישה  של קבוצות ים פרסומקבוצות רכישה, 

                                                           
3

להתארגנות של קבוצות רכישה להקמת פרויקט של משרדים ו/או מסחר אולם  בשנים האחרונות אנו עדים גם 

הצוות לא עסק בהתארגנויות מסוג זה ולכן המלצות הצוות רלוונטיות לקבוצות רכישה המתארגנות למטרת בניית 

 פרויקט מגורים.
4

המתקבלות על ידי בפועל, כפי שיפורט להלן, במודל זה המארגן מעורב מאוד בכל שלבי הפרויקט ובהחלטות  

 הקבוצה באמצעות נציגיה.  
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, את רכישה פועלת קבוצת לפיהעל פי השלבים המתוארים להלן, אך על מנת לבחון את שיטת 

, מוצגים השלבים המאפיינים את מרבית בהן נדרש שינוייתרונותיה וחסרונותיה ואת הנקודות 

 העסקאות כמודל ההתייחסות. 

 

שבה ניתן יהיה להקים את  איתור קרקעהשלב הראשון בפעילותן של קבוצות רכישה הוא 

 :נעשה באחת משתי דרכים עיקריותאיתור הקרקע הפרויקט. 

הגעה להסכמות עם בעלי הקרקע  וכן הגורם המארגןהקרקע על ידי איתור  אדרך אחת הי

מנת לוודא כי -פעמים רבות, על. בנוגע להמתנתם עד להתארגנות הקבוצה לצורך רכישת הקרקע

האפשרות לרכוש את הקרקע תעמוד בתוקפה עד להתארגנות וגיבוש הקבוצה כפי שיפורט להלן, 

במסגרתו רוכש המארגן אופציה לרכישת ש כם אופציהחותמים המארגן ובעל הקרקע על הס

בה אמורה קבוצת הרוכשים להתארגן, במחיר שנקבע ולפי ש ,המקרקעין בתקופת הזמן שנקבעת

, ככל שהקבוצה תתגבש בתוך תקופת האופציהפי הסכם -עלהתנאים שנקבעו בהסכם האופציה. 

האופציה שככל  .על הסכם המכרהזמן שנקבעה, המארגן יעביר לקבוצה את האופציה וזו תחתום 

נגרמו מתחייב לשאת בעלויות שבדרך כלל המארגן , כלשהי בתקופה שנקבעה לא תתממש מסיבה

 .ע"י הצדדיםבהסכם  נקבעשלבעל המקרקעין, ככל שנגרמו, כפי 

ו חתימה על הסכם אופציה רק לאחר ורכישתה את איתור קרקע מסוימ דרך אחרת היא

וזהו גם לעיתים המצג  יש רצון לפעול ביחס לקרקע מסוימתלמארגן ב ולר אמנם .הקבוצה ארגון

כל זיקה  למארגן ולקבוצה עדיין איןבחלק מהמקרים , אך שמוצג לחברי הקבוצה הפוטנציאליים

)בין  לבעל הקרקעמחיר להציע הצעות מארגן קניינית אליה. לאחר התארגנות הקבוצה יפעל ה

ם של רמ"י ובין אם בהתחרות מול אחרים על רכישת ווקייבמכרז ממש על קרקע של המדינה בש

 קיים חוסר וודאות לגבי זכייתה של הקבוצה בקרקע.   ברי כי במצב המתואר .קרקע פרטית(

 

 

איתור של קרקע ללא כריתת הסכם,  חרכריתת הסכם אופציה או לאלאחר בשלב הבא, 

קיצות בנוגע להיקף השטחים ויכין ס אפשרויות התכנון בקרקענה המארגן לאדריכל שיבחן את פו

לבניה, אופי הבניה וכן מספרן ושטחן המשוער של יחידות הדיור )ככל שמדובר בקרקע למגורים( 

 חלק מהמארגנים מכינים בשלב זה גם מפרט טכני ראשוני של הדירות שיבנו.שניתן להקים. 

ופן שיאפשר בקרקע זמינה לבניה מבחינה קניינית ותכנונית, בא תמיד מדובריצוין כי לא 

בחלק מהקבוצות, הקרקע שמאתר המארגן הוצאת היתרים בתקופה קצרה. בדיוני הצוות עלה כי 

ל תכנית היא קרקע שלא חלה עליה תכנית המאפשרת הוצאת היתרים ללא צורך באישורה ש

מנת  ולכן יש צורך בהליך תכנוני סטטוטורי נוסף על(, כנית מפורטתת -)להלן בדו"ח זה נוספת

אילוצים או  בשל, ככללרכישת קרקע ללא תכנית מפורטת נעשית,   .יהיה להוציא היתרשניתן 

 מתוך תקווה ליהנות מההשבחה העתידית בערך הקרקע ככל שאכן תהיה כזו. 

 

שיאמוד את כלל  שמאי-דו"ח כלכלי הכנתהצעד הבא שנוקטים חלק מהמארגנים הוא 

 עלויות הקמת הפרויקט על שלביו השונים.
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. בחלק מהמקרים מדובר בקבוצות קטנות גיבוש הקבוצההשלמת ה, מגיע שלב לאחר אל

, שגיבושן נעשה על בסיס היכרות או רקע משותף. מדובר הקבוצה בעלות מכנה משותף בין חברי

בקבוצות הומוגניות יחסית, למשל קבוצות של אנשי צבא, עובדי הייטק, קבוצות בעלות רקע 

קבוצות קטנות בעלות . וש הקבוצה נעשה "מפה לאוזן", שבהן גיבדומה ועוד דתי-חברתי

רוב קבוצות הרכישה הפועלות  ,פי הנראהכ המאפיינים האמורים היו נפוצות יותר בעבר, אולם

היום הן קבוצות גדולות, שמספרן יכול להגיע למאות רוכשים, ומאופיינות בהטרוגניות של 

שיטות ידי הגורם המארגן באמצעות החברים בהן, כאשר גיבוש הקבוצה נעשה בדרך כלל על 

  חברות יזמיותשיווק והפרסום שננקטים על ידי שיטות הל ןבמהות ותשיווק ופרסום שדומ

במקרים רבים תוך ציון , בד"כ תיאור של גודל הדירות ומחירן המשוער לותוכול למכירת דירות

 של הדירות בפרויקט באותו אזור לבין המחיר המשוערשל דירות מגורים הפער בין מחירי השוק 

 .ועוד

 

ובטרם החתימה על הסכמי השיתוף עצמם, נהוגה  של הקבוצה גיבושכחלק משלבי ה

"בקשה להצטרף לקבוצת על את המבקשים להצטרף לקבוצה  לפיה המארגן מחתיםפרקטיקה 

מצהיר המבקש כי הוא מעוניין להצטרף לקבוצה ולחתום על הסכם השיתוף  במסמך זה, .רכישה"

קופת הזמן שנקבעה בבקשה, לעיתים תוך התחייבות מצד המארגן "לשמור" לו את הדירה בתוך ת

ללא התחייבות כלשהי לשמירת מקום ולעיתים , הספציפית שהוא מעוניין לקבל בסוף התהליך

. חתימה על בקשה כאמור, מלווה בדרך כלל בתשלום של בקבוצה והותרת שק"ד בנושא למארגן

. במרבית המקרים נקבע או "דמי רצינות" "דמי הצטרפות"המכונים  5,ויותרשקלים עשרות אלפי 

בתקופת הזמן  ףעל הסכם השיתו כי במקרה שאותו אדם יחתוםבטופס בקשת ההצטרפות 

מכל   – )לפי חלק מהחוזים אך אם לאופרויקט, , הכספים יקוזזו כנגד יתרת התשלומים בשנקבעה

)למעט במקרים של  לא יוחזרו לו כספים אלה דווקא מסיבה הקשורה במבקש( סיבה שהיא, לאו

 . (לחברי הקבוצה הכסף מושב בד"כומתפרקת, ואז  מכרז כשהקבוצה לא זכתה

 

הסכם לאחר גיבוש הקבוצה, נדרשים חברי הקבוצה לחתום על שני הסכמים מרכזיים: 

 .הסכם לרכישת הקרקעבין חברי הקבוצה ו השיתוף

 

האסיפה " :בהסכמיםאשר מכונים ) בוצהחברי הקכלל הנחתם בין  כם השיתוףהס

, ואת חברי הקבוצהכל אחד ממכלול ההתחייבויות והזכויות של  אתלמעשה מסדיר  ,("הכללית

מנת להגיע למטרה על מסדיר את כל ההיבטים הדרושים ההסכם . קבוצתית-ההתנהלות הפנים

 – ידה על שם בעליהורישומה של כל יחפרויקט עד לסיומו בקבלת היחידות ההמשותפת של ביצוע 

 ,ראשית: לרוב כוללים הסכמי השיתוף התייחסות למספר רב של פרמטרים .חבר הקבוצה

, ומאפייני ,הפרויקט תיאור ובכלל זהמשתתף לקבל לפי ההסכם מתוארת התמורה שצפוי כל 

                                                           
5
 ₪. 111,111באחד החוזים שהגיעו לידי הצוות התשלום בשלב זה היה של  
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 כל של הפרויקט ושללרבות אומדן עלויות  6על ידי כל אחד מהחברים, ושנבחר תיאור היחידות

הוראות ב עוסקההסכם  שנית,; ותשריט ראשוני של הפרויקט וכן מפרט טכני מהיחידותאחת 

מעמדה קבוצה וסמכויותיהם, ב בעלי התפקידיםקביעת  :אופן קבלת ההחלטותלהנוגעות 

 , סמכויות הנציגותהחברים אופן בחירת נציגות, ת של החבריםותפקידה של האסיפה הכללי

סוגי ההחלטות שיובאו לאישורה של ו ם חברי הקבוצה,ם לבצע בשוהפעולות אותן הם רשאי

 קביעתם ודרך בחירתם שלהוראות לעניין בהסכם השיתוף נקבעות  ,שלישית; האסיפה הכללית

)מנהל הנדסי, יועץ משפטי, רואה חשבון, אדריכל,  לקבוצה אנשי המקצוע שיתנו את שירותיהם

כל  התחייבותו שלת הוראות הנוגעות לנקבעו ,רביעיתהאפשרות להחליפם; לרבות  ,(ועוד קבלן

. ת הוראות לעניין ריביות והצמדההקבועים במועדם, לרבו התשלומיםכל חבר לשלם את 

פירוט ההתחייבויות  נקבעות הוראות נוספות הנדרשות לצורך פעילות הקבוצה: ,חמישית

ראות הושלב ההתקשרות עם הבנק המלווה,  – להתקשרות עם הבנק המלווה שיבחר הנוגעות

יב שאז בד"כ הוא מתחין אשראי כספי למימון אותו משתתף )הבנק לא יאשר מתבו מצב ש לעניין

(; הוראות לעניין הפרת ההסכם למכור את זכויותיו לפי ההסכם ולשאת בהוצאות המכירה

מנגנון הכרעה בסכסוכים )למשל בוררות(; התייחסות לאפשרות  ;והתרופות והסעדים שיחולו

בתום  ותהוראות לעניין מסירת היחיד; זכויות לפי ההסכם לצדדים שלישיים רלהעביר או למכו

הוראות שיכללו  ות בנוגע לרישום הבית כבית משותף;וחברת ניהול; הורא בחירת ועד בית ;הבניה

 תקנון הבית המשותף ועוד.ב

 

לבין בעל הקרקע, כאשר כל חבר רוכש  חברי הקבוצהבין  חתםנ ההסכם לרכישת הקרקע

לקו היחסי בקרקע, בהתאם להסכם השיתוף. כפי שעלה בדיוני הצוות, רכישת הקרקע את ח

וללא מימון של גורם חיצוני )כפי שיפורט  לל באמצעות ההון העצמי של החבריםנעשית בדרך כ

בשלב של הבניה עצמה(, אם כי בחלק מהמקרים מגיע )בד"כ על ידי בנק( החיצוני להלן, המימון 

ככל שהרכישה מהווה מימוש של הסכם האופציה עליו חתם  ב הרכישה.נדרש מימון עוד בשל

המארגן מול בעלי הקרקע, הוא מכיל בחלק מהמקרים, כחלק ממחיר הקרקע, גם רכיב של שכ"ט 

 האופציה". סחורלמארגן עבור "

 

במרשם המקרקעין הבעלות של חברי  נרשמתלאחר רכישת הקרקע , במרבית המקרים

 ., כל אחד לפי חלקוהמעידה על עסקת המכר ה לטובתםהקבוצה, או הערת אזהר

 

עד שלב רק במאמר מוסגר נציין כי בקבוצות שבהן המארגן פועל במודל של מעורבות 

 רכישת הקרקע, מקבל המארגן את שכר טרחתו בשלב זה ויוצא מהתמונה. 

 

 נטילת הלוואות לצורךלבנק מלווה  פוניםהקבוצה חברי  לאחר גיבושה של הקבוצה,

 מתחייב . בטרםאישיות שישמשו לעמידה ביתר הוצאות הפרויקט ובמרכזן רכישת שירותי הבניה

                                                           
6

בחלק מהמקרים ההסכם קובע כי חלוקת היחידות תתבצע בהמשך, בהתאם למנגנון הנקבע בהסכם השיתוף )למשל  

מים שהגיעו לידי הצוות, עולה כי גם במקרים שבהם הגרלה, או מספר הגרלות לפי מספר סוגי יחידות(. מעיון בהסכ

 ההסכם מפרט את מאפייניה של כל יחידה, מיקומה, שטחה והשטחים הנלווים לה, נאמר ככלל, כי התיאור אינו סופי. 
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 על לפרויקט בנוגע בדיקות של שורה ידו על נערכות ,רכישה קבוצת של בנייה פרויקט ללוות הבנק

וזאת במטרה לבחון את היתכנות הפרויקט ויציבותו. לשם כך, עורך הבנק "דוח היבטיו  מכלול

מכין המארגן בראשית ההליך ומוזכר בהסכם לעיתים מדן שונפרד ובאופן עצמאי מהא)ב אפס"

 הדירות שווי מול אל היבטיו כל על הפרויקט של המשוערת העלות במסגרתו נבחנת ,השיתוף(

 העלויות מכלול בחשבון נלקחות האפס ח"דו במסגרת .ממנו הצפוי והרווח הגמר במועד הצפוי

 המארגן שכר, התכנוניים בהיבטים הקשורות עלויות, הקרקע מחיר כולל הפרויקט של הצפויות

ואת ההתאמה בינם לבין מספר  בפרויקט התכנוניים ההיבטיםעוד בודק הבנק את . ב"וכיו

 הקבועים בו המנגנוניםו השיתוף הסכםהבנק בודק גם את הרוכשים וההתחייבויות שניתנו להם. 

 מנגנוני, תכנוניות בעיות, זמנים בלוחות עיכוב, ביותתקצי חריגות, בביצוע כשלים להתמודדות עם

, שצבר והמוניטין בתחום לו שיש הניסיון, המארגן זהותעוד נבדקת . ועוד, הקבוצה מן הוצאה

 בקרקע הזכויותמועדי התשלום למארגן. הבנק מוודא עוד כי ו שיעור הרווח היזמי שהוא נוטל

  .לטובתם אזהרה הערת נרשמה הפחות לכל כי או, הקבוצה חברי שם על נרשמו

הוא  ,"רמת המאקרו"החלק השני של הבדיקה שמבצע הבנק, לאחר בחינת הפרויקט ב

 חבר כל של המימון יכולות ובכלל זה פרטנית של כל אחד מהחברים בקבוצהשלב הבדיקה ה

 החברים אחדבמידה ש. הפרויקט במסגרת ההדדית הערבות את לצמצם מנת על וזאת, בקבוצה

דרוש את החלפתו כתנאי לקבלת מימון עשוי להבנק , הבנק שמציב בקריטריונים דעומ לא

)היכולת להוציא חבר מהקבוצה בשלב זה לפי דרישת הבנק מוסדרת בהסכם השיתוף כאמור 

 לעיל(. 

 

בבנק פרטי על שמו לאחר חתימת הסכם המימון הבנקאי, כל חבר בקבוצה פותח חשבון 

ו לקבל הלוואה מהבנק לצורך מימון התחייבויותיו במסגרת המלווה וזאת אף אם אין בכוונת

הפרויקט, כדי להבטיח את העברת התשלומים על ידו וחיוב חשבונו האישי במקרה של אי תשלום 

 מתוך מסגרת האשראי שהוענקה לו על ידי הבנק.

 

הוא בחירת הקבלן המבצע ואנשי המקצוע שילוו את  חרון והמשמעותי ביותרהשלב הא

  ביצוע הבניה בפועל. את ולאחר מכן, הבניה

 

  בין רכישת דירה להצטרפות לקבוצת רכישה הבדלים עיקריים. 8.3

 "יזם"להלן במסמך זה: או קבלנית )  על אף שקבוצת רכישה ורכישת דירה מחברה יזמית

קיימים מספר הבדלים שתיהן דרכים אפשריות להגעה לבעלות על דירה,  –( או "חברה יזמית"

 לבין הצטרפות לקבוצת רכישה.  יזמית ם בין רכישת דירה מחברהותיימשמע

 

מהערות הציבור להבדלים שייסקרו להלן חשיבות שכן כפי שנציג בהמשך הדברים, 

המצטרפים  שהתקבלו ומהגורמים שנשמעו בישיבות הצוות עלה כי בחלק לא מבוטל מהמקרים

ולא ברכישת דירה מחברה יזמית, לקבוצת רכישה כלל לא מודעים לכך שמדובר בקבוצת רכישה 

ואף כאשר כן ידוע להם שמדובר בקבוצת רכישה, הם אינם יודעים בעת ההצטרפות מהם 

 . ומשמעותם ההבדלים המהותיים בין המסלולים השונים
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להלן נעמוד אפוא על ההבדלים השונים שבין עסקת רכישת דירה מחברה יזמית לבין 

  .רכישה הצטרפות לקבוצתרכישת דירה באמצעות 

  

 ומחיר מימוש הפרויקט, מועד – ודאות. 1.1.1

לבין הצטרפות  מחברה יזמית דירה רכישת שבין העסקה באופי המהותי ביותר השוני

: בעוד שחברה יזמית מתחייבת כלפי חלוקת האחריות והסיכוניםלקבוצת רכישה מצוי באופן 

 רכישתשה מדובר כאמור בבקבוצת רכי, שנקבע ובמועד במחיר הדירה למסור את הרוכשים

 על למעשה מונחת הפרויקט למימוש האחריות כאשר, עצמית ובניה חברי הקבוצה בידי הקרקע

 דבר לכל יזם למעשה מהווה מהמשתתפים אחד כל רכישה בקבוצת. מהחברים אחד כל כתפי

, דירה קבלת של למטרה בדרך והסיכויים הסיכונים את עצמו על נוטל שהוא זה במובן, ועניין

 אם ,השלמתו ומועד הסופית עלותו תהיה מהו יתממש שהפרויקט לכך שמתחייב גורם אין כאשר

 מחברה דירה שברכישת בעוד: המסלולים שבין והמרכזי הראשון ההבדל מתבטא בכך. בכלל

מפרט הדירה ול מועדל, מחירל, הדירה קבלת לעצם הרוכשים כלפי שמתחייב גורם יש יזמית

, יושלם שהפרויקט כלשהו גורם מצד הבטחה אין רכישה קבוצת לחברי, הבחוז נקבעשיקבל כפי ש

 . שיקבלו המדויקת התמורה תהיה מה או הסופית עלותו תהיה מה, מועד באיזה

 

 הבטחת) (דירות) המכר וחוק 8792-ג"התשל, חוק המכר )דירות(תחולת   .8.3.8.8

  8794-ה"התשל(, דירות רוכשי של השקעות

 חוק –להלן ) 1931-ג"התשל(, דירות) המכר וקבחכהגדרתו וכר" מ"מעל רכישת דירה 

)להלן:  1933-ה"התשל(, דירות רוכשי של השקעות הבטחת) (דירות) המכר חוקבו((דירות) המכר

חלה חקיקה ענפה המסדירה באופן קוגנטי היבטים רבים בעסקת  7,(בטחת השקעותה חוק

 של מכר עסקאות במסגרת לקונים הגנה תלת ושנועד יםצרכני אלו הם חוקים חוקים הרכישה.

ם של בבסיס. ולא ניתן להתנות עליהם אלא לטובת הרוכש חברה יזמית בידי הנמכרות דירות

מחברת בניה יזמית  דירה רכישת של בעסקאות החוזית המערכתכי  ההנחה ניצבת חוקים אלה

 מוגברות זכויות להעניק המצדיקים ,למוכר הקונה בין משמעותיים כוחות פערי ויש שוויונית אינה

 הצרכן בין הכוחות פערי את לצמצם היא מרכזיתכמו בחוקים צרכניים אחרים, מטרתם ה .לקונה

 תנאי על להשפיע מוגבלת אפשרות, כלל בדרך ,יש שלצרכן בכך ביטוי לידי באים אשר, לספק

 וכדאיותה קההעס תנאי את להבין כדי לצרכן הנחוצים, העסקה לגבי והמידע הידע עיקר. החוזה

 עם להתמודד יכולתו גם וכך יותר מצומצם קונהה של הכלכלי כוחו, מוכרה בידי מצוי עבורו

 הן עסקאות יקרותבשילוב העובדה כי עסקאות לרכישת דירה אלו,  .העסקה מורכבות

של  על חייווארוכת טווח ובעלות השפעה רבה  בהן משקיע הקונה את עיקר הונו ומשמעותיות
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 שמוכר "מי  -בחוק המכר)דירות( ובחוק המכר )דירות()הבטחת השעות של רוכשי דירות(, ההדרה של מוכר זהה 

 מי לרבות, למכרה מנת על, זולתו של או שלו קרקע על אחר אדם ידי על או בעצמו לבנות עתיד שהוא וא שבנה דירה

 בנה שלא דירה מוכר למעט, כאמור אותה לבנות עתיד או שבנה מאדם, למכרה מנת על, אותה שקנה דירה שמוכר

 ".מכירתה בעד תמורה מהקונה קיבל ולא בעצמו אותה



11 

 

, הובילו להסדרה חקיקתית היתר בשל ההלוואה הניטלת ככלל לצורך עסקת הרכישה(הקונה )בין 

  8מקיפה החלה על מרבית היבטי העסקה.

 

קובע שורת הוראות בנוגע לחוזה המכר שעניינן בחיוב המוכר למסור  חוק המכר )דירות(

ל המוכר שלקונה את כל המידע הרלוונטי לעסקה וכן קובע הוראות מהותיות בנוגע לאחריותו 

 ובאופן המכר לחוזה ולצרפו בצו שנקבע בנוסח מפרט למלא על המוכר בעסקת המכר. כך, נקבע כי

בנוסף  והרכוש המשותף; הדירה של והמשפטיים הפיזיים היבטיה על רב מידע לקונה למסור זה

 את לבנות חיוב על נוסף ;הדירה למפרט להתאמת המוכר אחריות את פן מחייבבאוקובע החוק 

 אחדות שנים של בדק תקופות החוק קובע, הרלבנטיים החקוקים לתקנים בהתאם ירההד

 בעת כבר קיימים שהיו הוכח לא אם אף, בדירה לפגמים באחריות המוכר נושא שבמהלכן

בנוסף קובע החוק פיצויים מוגדלים לטובת הקונה בשל איחור במסירה העולה על  ;המסירה

דה שהקונה מתעכב ת ריבית הפיגורים שתחול במיהחוק מגביל א ;התקופה שנקבעה בחוק

בהעברת התשלומים וכן מגביל את התקופה שבה ניתן לכבול את הקונים לחברה העוסקת 

בתחזוקת הרכוש המשותף; עוד קובע החוק את חובת המוכר לדאוג לרישום זכויות הקונים 

  9ועוד. סי המקרקעין בתוך התקופות שנקבעובפנק

 

 אין שבו מצב למנוע העיקרית היא שמטרתם שונים הסדרים ובעק השקעות הבטחת חוק

 מצב תרחששלא י להבטיח נועד החוק. פירעון לחדל המוכר יהפוך אם להשקעתו ערובה כל לקונה

מוכר  כי ,קובע . החוקהדירה בקניית שהשקיע הכספים וללא גג קורת ללא נותר דירה רוכש שבו

 אם אלא מהמחיר אחוזים שבעה על העולה סכום, רההדי מחיר חשבון על, מקונהלא יוכל לקבל 

 של החזרתם להבטחת בנקאית ערבות ( מסירת1הבטיח את כספי הקונה באחת הדרכים הבאות: )

 כל של החזרתם להבטחת פוליסת ביטוח ירת( מס1המחיר; ) חשבון על הקונה ששילם הכספים כל

 אבמשכנת, נבנית היא שעליה מהקרקע יחסי חלק או, הדירה של דושעב( 1כאמור; ) הכספים

 יחסי חלק לגבי או, הדירה לגבי לטובת הקונה הערת אזהרה רישום( 3הקונה; ) לטובת ראשונה

 יחסי בחלק או בדירהאו זכות אחרת  ת הבעלותהעבר  (5נבנית; ) היא שעליה הקרקע של

 . הקונה שם על נבנית היא שעליה מהקרקע

טח את כספי הקונה באמצעות בטוחה שהיא כי על המוכר לב ,החוקבכך למעשה קובע 

 , גם אם הדירה לא תימסר לקונה מהסיבות המפורטות בחוק )במקריםכספית או קניינית דהיינו

אחרות דומות המפורטות שם(,  מסיבות בהתחייבויותיו עמד לא או הרגל את פשט המוכר בהם

)שאז יוכל למכור  ת בקרקעפין יהיה בעל זכות קנייניאו לחילומהגורם המבטח  יוחזר לו כספו

 בעצמו את הפרויקט )יחד עם בעלי הזכויות האחרים(. זכות זו או להשלים
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תש"ס(  )להלן: איל -)תשנ"ט 359ל  משפטיםבסיס התיאורטי של חוק המכר )דירות(" להרחבה ראו: איל זמיר "ה 

 זמיר מכר דירות(
9

להשלמת תמונה נציין כי בימים אלה נדונה בכנסת לקראת קריאה שניה ושלישית הצעת חוק המכר )דירות( )תיקון  

עת ההצעה את חובת המוכר אשר מסדירה היבטים נוספים בעסקת המכר: כך למשל קוב 1111-( התשע"ו9מס' 

למסור מידע תכנוני על הפרויקט וסביבתו, איסור מכירת דירה בטרם אושרה התכנית שמכוחה ניתן להוציא היתר 

לבניית אותה דירה )לרבות איסור על מכירת דירה בטרם ניתנה הקלה שדרושה לבניית אותה דירה(, הוראות לעניין 

 מכירת דירה לפני שניתן היתר ועוד.
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 המעניקים בנקאיים תאגידיםאת ההסדרים שיחולו על הבטחת השקעות עוד קובע חוק 

 רק יבוצע תשלום כל ולפיו לחוק ב1 בסעיף מעוגן העיקרי ההסדר. דירות למוכרי פיננסי ליווי

 התשלום שוברי באמצעות המבוצע התשלום. המלווה הבנק בידי המונפק תשלום רשוב באמצעות

ידי הבנק באופן שהוצאת כספים מחשבון זה אפשרית רק -, המפוקח עלבלבד הליווי לחשבון הינו

, בנוסף. מטרת ההוצאה והתאמתה להתקדמות בפועל במימוש הפרויקטלאחר שהבנק בודק את 

 או זה באופן ששולם תשלום כל בעבור לקונה בטוחה להמציא תחבו המלווה הבנק על מטיל החוק

 .החוק לפי אחרת בטוחה הקונה לטובת ניתנה כי לוודא

 

 דירה שמוכר מי"היא זו:  אשר עליו חלות הוראותיהם,בשני חוקים אלו, "מוכר"  הגדרת

 מנת על, זולתו של או שלו קרקע על אחר אדם ידי על או בעצמו לבנות עתיד שהוא או שבנה

 אותה לבנות עתיד או שבנה מאדם, למכרה מנת על, אותה שקנה דירה שמוכר מי לרבות, למכרה

 ".מכירתה בעד תמורה מהקונה קיבל ולא בעצמו אותה בנה שלא דירה מוכר למעט, כאמור

 בונה עלעל רכישת דירה ממי שאפוא  הוראות חוק המכר )דירות( וחוק הבטחת השקעות חלות

קבוצת רכישה לאור העובדה ש  10.על מנת למכרה ))לרבות באמצעות אחר את הפרויקט הקרקע

ים עליה את הפרויקט בבניה עצמית, מהווה כאמור התאגדות של אנשים שרוכשים יחד קרקע ובונ

הנ"ל  חוקיםהמכאן שו "מוכר", הגדרת שעולה כדי אין המדובר ברכישת דירה מגורם כלשהו

  .אינם חלים על קבוצות רכישה דירות עסקאות מכרהגנה על רוכשים בשעניינם 

 

היא כי אין הסדרה חוקית שחלה על קבוצות  משמעות אי תחולת חוק המכר )דירות(

רכישה בשורת הנושאים המוסדרים בחוק זה ובין היתר החובה למסור המפרט, האחריות לליקויי 

של חוק הבטחת  משמעות אי תחולתובניה ואי התאמות או פיצוי מנדטורי בשל איחור במסירה. 

השקעות היא בעיקר כי אין חובה שבדין על מתן בטוחות לכספי משתתפי קבוצת הרכישה. כמובן, 

הסכם השיתוף של הקבוצה יכול לכלול הוראות לגבי הבטחת כספי המשתתפים, וחוזה 

או עם אנשי המקצוע האחרים שמבצעים את הבניה ההתקשרות של הקבוצה עם הקבלן המבצע 

הדבר , אך ועוד איחור במסירהאחריות לליקויי בניה, אי התאמות, הוראות בנוגע ללכלול יכול 

 תלוי ברצון הצדדים ואינו מחויב מכוח הדין. 

 

 מחיר   .8.3.8.3

מקובל להניח כי הצטרפות לקבוצת רכישה יכולה להוזיל את עלות הדירה ובכך להביא 

מהמחיר שהיה משלם אילו היה  ךושהמחיר שישלם בסופו של דבר כל אחד מהמשתתפים, נמ לכך

בדה שרכישת דירה והע מכאן ככל הנראה, נובעתרוכש דירה דומה באותם תנאים מחברה יזמית. 

להלן נפרט את הרכיבים שעשויים לרווחת.  ה בשנים האחרונותבמסלול של קבוצות רכישה הפכ

קבוצת ת שונים בועשויים להיוב, להוביל להוזלת הדירה( ו)על פי ר השפיע על מחיר הדירהל

 לעומת רכישת דירה מחברה יזמית. רכישה
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שבונה בעצמה  ה קבלניתכיוון שהחוק חל בין אם מדובר בחבר "חברה קבלנית"ייקנו ואמרנו "חברה יזמית" ולא ד 

 ביצוע. קבלני באמצעות הפרויקט את אשר בונה ה קבלניתאת הפרויקט, ובין אם מדובר בחברה שאינה חבר
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בין  ,הדירה , מגולם במחירה יזמיתברכישת דירה מחבר – רווח יזמי .8.3.8.3.8

. קבוצת רכישה היוזמת ומנהלת בעצמה את הפרויקט החברהגם הרווח היזמי של  ,היתר

עשרות או מאות  יכולה לחסוך את עלות הרווח היזמי. עם זאת, בקבוצת רכישה המונה

קיים גורם מארגן שהיא ככל הנראה סוג ההתארגנות המקובל והשכיח היום, חברים, 

אין בנמצא נתונים בנוגע לרווח היזמי הממוצע  "דמי ארגון". המהווים שכ"טאשר גובה 

של חברת בניה לעומת הרווח היזמי הממוצע של מארגני קבוצות רכישה. עם זאת, לאור 

אלא אלו מוטלים על הקבוצה  צת רכישה אינו נושא בסיכוניםקבו העובדה שמארגן

אינו מגיע לרווח היזמי של של המארגן סביר להניח כי הרווח  כפי שפורט לעיל, עצמה,

שנערך  מהשיח עם השוק הפרטיסיכונים. באשר נושאות בעצמן  היזמיותחברות ה

 9%-1%בין עלה כי הרווח המקובל למארגן הוא בטווח ש, במסגרת עבודת הצוות

 מהמחיר הסופי. 

המוכרת דירות יש הוצאות  יזמית הלחבר – הוצאות פרסום ושיווק .8.3.8.3.3

שיווק ופרסום שלעיתים נמשכות לאורך כל תקופת הבניה, ובחלק מהמקרים גם לאחר 

לממן פרסומים, להחזיק משרד מכירות ולהעסיק  החברההשלמתה. במסגרת זו, צריכה 

 בהם מדוברשבמקרים ת רכישה, ובהתארגנות במסגרת קבוצ. שיווק ופרסוםאנשי 

ובאופן זה  מפה לאוזן תעובר ןהשמועה אודות קיומ לגביהן ותת רוכשים קטנובקבוצ

עם זאת, בשנים האחרונות הלכה אין לקבוצה הוצאות שיווק ופרסום.  ,מתגבשת הקבוצה

ידי -ן נעשית עלוגדלה התופעה של קבוצות רכישה המונות מאות חברים, אשר התגבשות

החזרות ידי -ידי המארגן, בדומה לפרסום והשיווק שנעשה על-פרסום ושיווק שנעשים על

לכן, נראה כי לפחות ככל שעסקינן בקבוצות מהסוג השכיח  .היזמיות שמוכרות דירות

בשוק היום, אין סיבה להניח כי רכיב הוצאות השיווק והפרסום בקבוצות רכישה נמוך 

  להוזיל את מחיר הדירה. יותר באופן שעשוי

במחקר שנערך עבור משרד הבינוי והשיכון בנושא  – מחיר הקרקע .8.3.8.3.2

ה ינתוני הזכינבחנו  11""אפקטיביות שיווק קרקע לבנייה למגורים באמצעות עמותות

 ונערכה השוואה בין בפריסה ארצית 1111-1113השנים  במכרזי קרקעות של רמ"י בין

בחינה זו העלתה כי . יזמיותשל קבוצות רכישה לאלו של חברות  נתוני ההצעות הזוכות

ממחיר הקרקע הממוצע  31%-מחיר קרקע ממוצע ליחידת דיור בקבוצות רכישה גבוה ב

כאמור לעיל, זאת, ככל הנראה עקב העובדה ש ידי חברות בניה.-שנרכשת עלליחידת דיור 

)בשונה מחברה י הקבוצה על ידי חברגיבוש הקבוצה נעשה קודם לרכישתה של הקרקע 

ומימוש  מכן מתחילה בפעולות השיווק(יזמית שקודם רוכשת את הקרקע ורק לאחר 

בשונה מחברה יזמית שיכולה לבצע  הפרויקטים תלוי ברכישת הקרקע הקונקרטית,

ככל  פרויקטים באזורים שונים כיוון שהליכי השיווק מתחילים בשלב מאוחר לרכישה.

או  מחירים גבוהים יותר כדי לזכות במכרז הרכישה קבוצות הנראה מסיבה זו מציעות

הסבר  .בשלבים הבאים מתוך הנחה שניתן יהיה לצמצם את עלויות הבניה, בהתמחרות

תואר לעיל,  שרצות רכישה ואונוסף לרכישת קרקע במחיר גבוה נעוץ במודל מוכר של קב

זה בוודאי יהיה ה" לאחר רכישת הקרקע. במקרה כנשלפיו המארגן "יוצא מן התמו
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 .1111, פברואר Kav Projectידי חברת -המחקר לא פורסם. נערך על 
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אינטרס לסיים את הרכישה מהר ככל הניתן, ואף בעבור תשלום מחיר יקר יותר  מארגןל

  על הקרקע. 

 צריכה דירות בניית לשם קרקע הרוכשת ה יזמיתחבר – מימון עלויות .8.3.8.3.4

 על נוסף. הדירות למכירת עד הפרויקט עלויות מלוא את ובהמשך הקרקע עלות את לממן

 בגין נוספות מימון בעלויות הדירות רוכשי נושאים, הדירה במחיר המגולמות, לוא עלויות

 (.משכנתא) הדירה רכישת לשם שלקחו ההלוואה

, הקרקע רכישת בטרם עוד מראש בהתארגנותכאמור  מאופיינות רכישה קבוצות

 נוטלים מכן לאחר ורק הקבוצה חברי של העצמי מההון נעשית הקרקע שרכישת באופן

 שירותי רכישת ובמרכזן) ההוצאות ביתר עמידה לצורך אישיות הלוואות קבוצהה חברי

 לתת הבנקים נהגו בעבר כאשר, מימון הוצאות ,אפוא ,ישנן רכישה בקבוצות גם(. הבניה

" בדומה לתנאי המשכנתא של רוכשי דירות מחברה רגילה" משכנתאלמשתתפי הקבוצה 

 בה", רכישה קבוצות" בנושא הבנקים על המפקח הנחיית ניתנה 15.1.1111 ביום. יזמית

 לסיכון מעבר נוספים בסיכונים כרוך רכישה קבוצות במסגרת שנלקח אשראי" כי נאמר

 המממן הבנקאי לתאגיד והן הקבוצה לחברי הן, 'סטנדרטי' לדיור אשראי בהעמדת

 טרם העסקית שכשירותם מארגנים של לתחום כניסה" עקב היתר ובין, "זאת פעילות

 במחירי ירידה של בתקופה מהותיים לכשלים בנוגע מספיק ניסיון היעדר ונוכח, הוכחה

 רכישה קבוצת במסגרת בבניה הטמונים סיכונים שורת מפורטים בהמשך ".הדיור

 עצירת( 5.1") :המממן הבנק ובמוניטין האשראי בטיב לפגוע עלולה שהתממשותם

, אחרים שיקולים בשל וא פיננסיים קשיים בשל הקבוצה מחברי חלק של תשלומים

 אשר, הקבוצה בתוך ומחלוקות סכסוכים( 5.1; )הפרויקט של המזומנים בתזרים הפוגעת

 של המס למעמד בנוגע אפשריות ודאויות אי( 5.1; )מהותיים לעיכובים גורמים

 חלק של ניסיון חוסר בשל, השאר בין, למתוכנן מעבר עלויות ייקור( 5.3...; )העסקה

 הבנת אי בשל, בפרויקט כשל של במקרה לבנק מוניטין סיכון( 5.5; )ניםוהמארג מהנציגים

 עלול זה סיכון. הפרויקט את כמלווה בעיניהם הנחזה הבנק של תפקידו את הרוכשים

 של ההשקעה להבטחת, מקבלנים ברכישה כמקובל, בנקאית ערבות העדר בשל להחמיר

 רכישה קבוצת של מקרהב כי הבנקים על המפקח הנחה האמור לאור ...".הרוכשים

 האשראי יסווג, הדירות בניית הליך להשלמת עד, דיור יחידות מעשר למעלה שעניינה

 לאחר, הבניה בתום ורק, ן"הנדל בענף לתאגיד כאשראי הרכישה קבוצת לחברי הניתן

" סטנדרטי" כאשראי האשראי יסווג חריגות נסיבות בהיעדר, לרוכשים המפתח מסירת

  .לדיור

בתקופה שעד למסירה הדירה, מסווגת המשכנתא כהלוואה בר היא כי משמעות הד

אשר הריביות במסגרתה גבוהות ביחס לריביות שבמסגרת בעלת סיכון גבוה יחסית, 

דווקא עלויות  במובן זה משכנתא 'רגילה' שניתנת בעת רכישת דירה מחברה יזמית.

ות יותר מעלויות גבוהעשויות להיות בקבוצת רכישה המוטלות על המשתתף המימון 

סיכונים המוגברים זאת לאור ההמוטלות על מי שרוכש דירה מחברה יזמית, המימון 

מממן את השתתפותו  חבר הקבוצהככל ש, עם זאת , כאמור לעיל.ראשונההכרוכים ב

, הוא חוסך את הוצאות המימון של החברה היזמית שהיה בקבוצת רכישה מהון עצמי

  רה יזמית.משלם אילו היה רוכש דירה מחב
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אין בנמצא נתונים  – הוצאות דיור בתקופה שעד להשלמת הפרויקט ...8.3.8.3

שבין ההצטרפות לקבוצת רכישה ועד להשלמת הפרויקט  הממוצע בנוגע למשך הזמן

וקבלת הדירות. עם זאת, ניתן להניח שבקבוצות רכישה משך הזמן הוא ארוך יותר וזאת 

קבוצות גדולות, קשיי עמידה בתשלומים של חלק נוכח הקושי האפשרי בקבלת החלטות ב

התקופה הממוצעת אכן ככל שמהחברים והתמשכות הליכים להוצאתם מהקבוצה. 

ה המקבילה ברכישת תקופהממועד ההצטרפות לקבוצה ועד להשלמת הפרויקט ארוכה מ

דירה מחברה יזמית )ממועד החתימה עם החברה היזמית על חוזה רכישת הדירה ועד 

ירה בפועל(, הרי שמתווספות לעלויות המימון של קבוצות הרכישה גם לקבלת הד

  בהוצאות הדיור )דמי השכירות( בתקופת הביניים שעד למסירת הדירה.  תוספתה

  היבטי מיסוי ...8.3.8.3

מגלמת בתוכה שתי עסקאות החייבות   מחברה יזמית דירה רכישת – מס רכישה. א

החברה  ידי-על הקרקע ברכישת נוצרת הראשונה החבות – רכישה מס תשלוםב

הקרקע. כמו יתר הוצאות  רכיב בגין הרכישה מס את משלמת החברה שאז, היזמית

 השנייה החבות; הדירה החברה היזמית, גם הוצאה זו מגולמת בסופו של דבר במחיר

בהתאם  רכישה במס מחויבים הם שאז, הרוכשים ידי-על הדירה רכישת בעת נוצרת

  12.דירת מגורים של המס מדרגותפי למחיר הדירה ול

לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(   19מס' נקבע בתיקון , רכישה קבוצות לגבי

, מגורים דירת ומי שרכשכאת חברי הקבוצה  יראוכי  1111משנת  191113-התשכ"ג

מדרגות מס של דירת מגורים, בהתאם לסך כל  במס על הדירה לפי  ויבויחלפיכך ו

 מגורים דירת מיסוי 14.יות בהם נשא עבור קבלת מבנה בנוי ומוגמרהתמורות והעלו

 פעם( הקרקע רכיב את הכולל) הדירה שווי רכיב על אפוא מוטל הרכישה בקבוצת

 החברה של לחיוב בדומה הקרקע רכיב על רכישה במס ונוסף נפרד חיוב ואין, אחת

 . יזמית

מס שהייתה הטלה הטבת בו 1111במסגרת התיקון האמור משנת  – מס ערך מוסף ב.

, באשר התיקון קבע כי יראו את בעל הקרקע באשר לתשלום מע"מ על מרכיב הקרקע

כיום אין וכמי שחייב במע"מ, גם אם העסקה נקשרת בין אדם פרטי ליחידי הקבוצה, 

  יתרון לקבוצות רכישה בהיבט המע"מ.

ה נכון ככל שרשות המסים אינהמתואר באשר להיבטי המס  מצב משפטי ה

בהתאם למדיניות רשות  מסווגת עסקאות אלה אחרת בהתאם לתוכנן הכלכלי.

, סופי מחיר על מתחייב – למשל)נושא בסיכונים ובסיכוים  שהמארגן ככלהמסים, 

(, ומקיים את מבחן (דירות) המכר חוק לפי התחייבויות עצמו על נוטל או סופי מועד

 הקבלנית החברה את צמובע בוחר, הקרקע רכישת בעסקת שולטהשליטה )קרי, 

לקבוע כי  המיסים רשותעשויה  אזי(, ומקבל את כל ההחלטות( הבניה את שתבצע

                                                           
12
 .1911 -(, התשכ"גלחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה 9י המס על דירת מגורים קבועים בסעיף שיעור 
13
 . 1111-)תיקוני חקיקה(, התשע"א 1111-ו 1111התיקון נעשה במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  
14

כישה ", העוסק בנושא "מיסוי קבוצת ר 1/1111להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'  1.1לעניין זה ראה סעיף  

 בקביעת שווי המכירה. 
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 על ולהחיל דירות ומוכר קרקע שרוכש כמי בו לראות ויששלבית -מדובר בעסקה דו

 15.דירה למכירת עסקה כבכל רגיל מיסוי העסקה

 

 מעורבות והשפעה על מאפייני הדירה וסביבתה .1.1.1

וסף בין רכישה דירה מחברה יזמית לבין רכישה באמצעות קבוצת רכישה קשור, הבדל נ

אורטי, ליכולת ההשפעה של חברי הקבוצה על הדירה שיקבלו.  יהפוטנציאל הת תלפחות מבחינ

כאשר עסקינן בקבוצות קטנות, שההתארגנות בהן נעשית באופן עצמאי, לעיתים על רקע היכרות 

מת יטק, יוצאי צבא, קהילה דתית מסויוים )לדוגמא עובדי הימוקדמת או דרך חוג חברתי מס

, בקבוצות גדולותעם זאת, . , לחברי הקבוצה יש יתרון בבחירת הסביבה החברתית בה יגורוועוד(

בדרך כלל אין התארגנות על בסיס מכנה משותף  ככל הנראה הקבוצות הנפוצות כיום, שהן כאמור

יכולת דומה, גם הב 16וק שמתפרסמים בציבור הרחב.כלשהו של החברים אלא דרך תכנון ושיו

להשפיע על תכנון הדירות הסופי, אשר אפשרית באופן תיאורטי בקבוצות רכישה, הופכת לקטנה 

 קבוצה גדלה. שהככל  קיימת עד לא

  

 יזמית לבין הצטרפות לקבוצת רכישהבין רכישת דירה מחברה  יםההבדלסיכום . 1.1.1

לבין  מחברה יזמית ת מגוריםדיר בין רכישת לים משמעותייםישנם הבדמהאמור עולה כי 

הגם שבמקרים לא מועטים, חברי ) הצטרפות לקבוצת רכישהרכישת דירת מגורים באמצעות 

בעוד שחברה יזמית  ., כפי שיתואר להלן(אותםאו מפנימים  מודעים להבדלים אלוהקבוצה אינם 

בהתחייבויות  לעמוד כדי הדרושות פעולותשב הסיכון כל את מכוח החוזה והדין, עצמה על נוטלת

בקבוצת  ,שנקבע ובמועד על מאפייניה השונים כפי שנקבעו ובמחיר מסירת הדירה ובעיקרשונות 

הנ"ל כלפי המשתתפים. קבוצת רכישה רוכשת בעצמה  תנאיםלעמוד ב שמתחייברכישה אין גורם 

הפרויקט, על מכלול  למימוש ותהאחרי כאשר, עצמית את הקרקע ובונה עליה את הדירות בבניה

 שהפרויקט לכךנוטל את האחריות ש גורם אין. מהחברים אחד כל כתפי על מונחת היבטיו,

בנוסף, בעוד שעל רכישת דירה . בכלל אם השלמתו ומועד הסופית עלותו תהיה מה, יתממש
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( יצוין כי אין המדובר 11.3.1111"מיסוי קבוצת רכישה" ) 11/ 1111להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס'  3ראו סעיף  

"רכישת דירת  3/1111באינדיקציה היחידה המשפיעה על הסיווג כמארגן או כקבלן. ראו לעניין זה הוראת ביצוע 

ע"א   שת קרקע והזמנת שירותי בניה בנפרד" ופסיקה ענפה שדנה בעניין זה כך למשל, מגורים המוצגת כרכי

מנהל מיסוי מקרקעין רחובות  3131/11"א ירון בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות ת –קווי נדל"ן גנדי  11115/11

שטיין מיכאל נ'  1113/11ע זהבי ליאת נ' מנהל מס שבח נתניה, פורסם באתר מסים; ו" 1113/99ו"ע ;  נ. תפוח פז

ועד הקהילה רמת ויז'ניץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה,  1115/13מנהל מס שבח נתניה, פורסם באתר מסים;; ע"א 

מסר הגליל בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פורסם באתר מסים , שם  1131/11פורסם באתר מסים; כן ראו ו"ע 

טען ללגיטימיות פיצול העסקאות התקבל, בין היתר על יסוד העובדה כי דובר בקבוצה בהיקף מצומצם והערר בו נ

 הרוכשים שמרו בידם את יכולת ההכרעה בהליך הבניה )מבחן השליטה(. 

 
16
ראוי להזכיר כי בעניין זה מונחת על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה סוגיה הנוגעת להתארגנות קבוצות רכישה  

 המתעדות לרכוש קרקע מהמדינהוהאם יש בפרסום המיועד לקבוצות כאמור  על רקע "אבחנה מגזרית דתית", 

 משום אפליה פסולה. לא נעסוק בסוגיה זו כאן.  
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מכר הן חוזה ה – חלים חוקים קוגנטיים אשר חלים על מכלול היבטי העסקהיזמית מחברה  

הן בהיבטי הניהול הפיננסי אשר מבטיחים כי ועצמו, הגילוי שבו, אחריות המוכר לדירה ועוד, 

שאלת מעין אלו. , בקבוצות רכישה לא חלים הסדרים חקיקתיים לטמיוןכספי הקונה לא ירדו 

שימנע את  ות או אופן ניהול כספי המשתתפים באופןאחריותו של הגורם שמבצע את הבניה לדיר

 אמור בהסכמי השיתוף של הקבוצה ואינה מחויבת מכוח הדיןבתלויה  לסיכונים שונים חשיפתם

לקשיים  )לבד מן הדינים הכלליים ובכללם דיני חוזים ודיני נזיקין אשר עשויים לתת מענה חלקי

 (. שיתעוררו

 

 שהמחיר בכך כספי יתרון לחבריה להעניק עשויה רכישה לקבוצת הצטרפותלצד זאת, 

 משלמים שהיו מהמחיר נמוך יהיה דבר של בסופו הדירה קבלת עבור מסוימים ריםבמק שישלמו

, חיסכון אפשרי בעיקר לנוכח הפער האפשרי ברווח היזמי, יזמית מחברה דירה רכישת בעסקת

כפי שתוארו  בהיבט המס המסוימתהטבה כן לאור הובעלויות מימון ובעלויות פרסום ושיווק 

 להיות לכאורה עשויים ,יזמית מחברה דירה רכישת פני על רכישה תבקבוצ נוספים יתרונות. לעיל

 היכולת וכן הפרויקט אופי ואת השכנים את (מהמקרים מיעוטבכנראה שרק ) לבחור היכולת

בהתארגנות המקובלת היום של קבוצה נמוגים , אולם, כאמור, יתרונות אלה התכנון על להשפיע

 המונה מספר גדול של חברים.
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 להסדיר את נושא קבוצות הרכישה?ראוי האם פרק שני: 

 

 מבוא. 3.8

לאור ריבוי עסקאות הנעשות במסגרת קבוצות רכישה בשנים האחרונות, ונוכח מקרים 

בנושא זה, עלה הצורך לבחון האם נדרשת משמעותיים צרכניים שבהם נמצא כי נוצרו כשלים 

  הראויה לכך.מהי ההסדרה  תית בתחום קבוצות הרכישה, ואם כן,הסדרה חקיק

 

השאלה הבסיסית שנשאלה בראשית היא האם בכלל נכון וראוי לאפשר את המשך 

ברי קבוצת ח, יזםת מגורים מובשונה מרוכשי דירכאמור, פעילותן של קבוצות הרכישה בשוק. 

בהסדרים שנקבעו בהסכמים  הדבר תלוי) שיכול להיות משמעותי ביותר רכישה חשופים לסיכון

בהם נגרמו שהמקרים שפורסמו,  . בהקשר זה יש להזכיר את, המארגן ועוד(ובמאפייני הקרקע

, מסיבות שונותבקבוצות שנזקים כבדים לחברי קבוצות רכישה אשר השקיעו את כל כספם 

ובכך ירדו  להגיע לתוצאה של בעלות על דירות, לא הצליחו בסופו של דבר םאינן תלויות בה לרובש

 השקעותיהם לטמיון. 

כישה, כדי להימנע ממקרים קבוצות הרהסיכון שבלקבוע כי ראוי למנוע את היה ניתן 

וצה על מסירת דירות דרש להתחייב כלפי חברי הקבימסוג זה, ולקבוע כי מארגן קבוצת הרכישה י

באופן  החלים על מוכר דירההקונקרטיים וכן כי יחולו עליו ההסדרים החקיקתיים  בסופו של דבר

משמעותה  .יזמיתבי של קבוצת רכישה לזה של רכישת דירה מחברה שישווה את מצבה הנורמטי

היא כי לצד ביטול הסיכון לחברי הקבוצה, יבוטל גם הסיכוי ליתרון כספי כלשהו של הסדרה כזו, 

במסלול זה על פני המסלול של רכישת דירה. חברי הצוות סברו כי תוצאה זו היא קשה מדי ואינה 

 רצויה בשוק הדיור. 

 העשוי רכישהקבוצות רכישה באמצעות בחלק מהמקרים נראה כי דה שלאור העוב

נקודת המוצא צריכה להיות כי אין שהצוות סבר דירות, סופית של ה ןלהביא להפחתה בעלות

עם כשלי השוק אך זאת בכפוף להסדרה שתתמודד , קבוצות הרכישהשל למנוע את פעילות השוק 

 , כפי שיפורט להלן.שהתגלו

 

 

 התערבות בחופש החוזים –יאורטית הקדמה ת. 3.3

כאשר  בוחנים את שאלת ההתערבות בתחום קבוצות הרכישה, לא ניתן להתעלם מכך 

משום התערבות בחופש  השכל התערבות חקיקתית במערך יחסים חוזי בין שני צדדים, יש ב

 אחד הוא החוזים )המכונה גם "חופש ההתקשרות"( חופשהיא כי  מפורסמותמן ההחוזים. 

אשר זכה אף למעמד של "זכות יסוד  17,והמשפטית החברתית בתפיסתנו היסוד קרונותמע

                                                           
17
 . (1919) 333, 331( 1)מג ד"פ, מ"בע' ושות משה רביב' נ מ"בע יולס בית 11/11 נ"ראו למשל דברי השופט אלון ד 
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חופש החוזים מורכב משני אלמנטים יסודיים: החופש לבחור את המתקשר והחופש  .18.חוקתית"

"הוא העיקרון החשוב ביותר בדיני על עקרון זה אמרו מלומדים כי  19לעצב את תוכן החוזה.

שי. עקרון זה מהווה אבן יסוד לכלכלה חופשית ומסחר תחרותי. הוא החוזים, בארץ ובעולם החופ

טומן בחובו הן את חופש ההתקשרות והן את חופש העיצוב, כמו גם את כוחו המחייב של 

 20".החוזה

 

עם זאת, אין משמעותו של עקרון חופש החוזים כי לעולם אין זה מוצדק להתערב 

להגביל את חופש החוזים,  סוג אחד של הצדקות. קיימות מספר הצדקות להגבלתו; בהתקשרויות

 21.האוטונומיה של הרצון הפרטינובע דווקא משאיפה לשמור על חיותו של עקרון זה ולשם הגנת 

יש לאזנו להתערבות בחופש החוזים מבוסס על כך שעקרון זה אינו מוחלט, ו סוג אחר של הצדקות

, יעילות כלכלית, ולים חלוקתייםהוגנות ושיק: אחריםחשובים עקרונות ואינטרסים  למול

 22.( ועודשוק הדיור וחשיבותושיקולים הנוגעים להקשר העסקה )במקרה זה 

 

אפוא כי יש לאפשר לאנשים להתקשר בחוזים כפי שהם בבחינה היא נקודת המוצא 

הן בהיבט תוכן החוזה. עם זאת, ככל שקיימים פן ההתקשרות והן בהיבט של או, מוצאים לנכון

מצדיקים התערבות ממשלתית, אם במטרה לחזק את הרצון החופשי ואם משיקולים שיקולים ה

ין השיקולים השונים ליצור הסדר אשר יאזן ב ,אין מניעה, ואף ראויהרי ש ,חשובים אחרים

ועל קידום העקרונות והאינטרסים החשובים האחרים מאידך  וישמור על חופש החוזים מחד גיסא

 י הקשרו ומאפייניו.גיסא, תוך בחינת כל נושא לפ

 

, חוזים ועסקאות רצוניות הם דבר חיובי, כיוון של המשפט התיאוריה הכלכליתפי -על

שהם מביאים לחילופים רצוניים של משאבים ולהקצאה יעילה יותר שלהם, בדרך של העברת 

נקודת המוצא  23ובכך מגדילים את הרווחה החברתית הכוללת. ,תם יותרלמי שמעריך או משאבים

אוריה הכלכלית היא כי ה"יד הנעלמה" של חוקי ההיצע והביקוש גורמת לייצור משאבים בתי

, רציונלייםבני אדם הם ש כות האופטימלית וכפי שאנשים רוצים מפניבכמות האופטימלית, באי

באופן קוגנטי  חקיקה שמתערבתקביעת משכך,  .מסוגלים להציב לעצמם מטרות ולהגשים אותן

עם  שי ולהביא לתוצאות שאינן יעילות.ה להפר את האיזון בשוק החופבחוזים ועסקאות עשוי

 זאת, על מנת שחוזים ועסקאות אכן יביאו להשאת הרווחה הכוללת, נדרשת התקיימותן של

 היעדר, מונופולים וקרטלים היעדר וקונים, מוכרים ריבוימספר הנחות בנוגע למאפייני השוק: 

עות חיצוניות או כשלי שוק אחרים. סוג נוסף של הנחות הוצאות עסקה והשפהיעדר מידע,  בעיות

רציונליים של תועלתם האישית. הסדרה  ממקסמים השחקנים הם ולפיו בשוק נוגע לשחקנים

                                                           
18
 (.1993) 31, 11( 1, פ"ד מח)אגד נ' משיח 119/91; ע"א 311מוד לעיל, בע בית יולסראו דברי השופט ברק בעניין  
19
 (.1111-)תשס"א 31א,  הגנת הצרכןסיני דויטש  
20
 (ה"תשס) 35, הכללי החלק חוזים דיני, שלו גבריאלה 
21
 .51 שם, עמ' 
22
  331לעיל, בעמוד  בית יולסדברי השופט ברק בעניין  
23
R.A. Posner Economic Analysis of Law 11 (New York, 5ראו למשל  

th
 ed., 1998) 
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ממשלתית מוצדקת אפוא לפי התיאוריה הכלכלית ועשויה להועיל במקום שבו נועדה להתגבר על 

וק אינם פועלים בהתאם להנחות כשלי שוק או על תופעות שמצביעות על כך שהשחקנים בש

  24האמורות.

 

, יעילותן של עסקאות רצוניות מותנית בכך שבידי כל אחד פערי מידעבכל הנוגע ל

 שהוא  המחירעל התמורה שהוא מקבל במסגרתה, על  – מהצדדים יהיה מספיק מידע על העסקה

ההתקשרות. אם ועל הסיכונים והסיכויים שמלווים את העסקה ומוטלים עליו במסגרת  משלם

סיכונים הכרוכים בה, יתכן שהיא אינה לאחד מהצדדים אינו מודע לחלק מרכיבי העסקה, ובפרט 

ולא ניתן להניח  עסקה אילו היה מודע לאותם רכיביםכדאית עבורו במובן זה שלא היה מתקשר ב

חות כי )או לכל הפ הרווחה הכוללתרווחת הצדדים ואת ומגדילה את עבורו כי העסקה היא יעילה 

ניתן להצדיק אפוא הסדרה ממשלתית . משיקולי יעילות כלכלית אינה פוגעת ברווחה המצרפית(

בהם הם קיימים, כאשר המטרה היא להבטיח ש, במקומות שמטרתה התמודדות עם פערי מידע

, שכן עודף מידע או אופן העברת המידעההסדרה יכולה להתייחס גם ל 25את רצוניות העסקאות.

 26ה שאינה מובנת, לא יוכלו לסייע בהתמודדות עם כשל השוק.העברתו בצור

 

מוצדקת מנקודת מבט כלכלית, גם לשם  להיות עשויה החוזים בחופש ההתערבות

 מחקרים אמפיריים 27."רציונליות מוגבלת"או  "רציונליות חסומה"מה שמכונה  התמודדות עם

ידי חוקרים מענף ה"כלכלה -עלשנערכו בעשורים האחרונים  הקוגניטיבית הפסיכולוגיה מתחום

 לגמרי אינן האנשים רוב של הכרעותיהם רבים שבמצבים כך על מצביעיםההתנהגותית", 

 יתר לאופטימיות נוטים אנשים, למשל כך 28.קוגניטיביות הטיות משורת ומושפעות רציונליות

 לש ההסתברות עריך באופן מופרזולה נמוכה שהסתברותם מסיכונים להתעלם נוטים קרי,

 על מבססים שהם הכללותתת משקל יתר לל 29;בזולת רב ומוגזם אמון לתתחיוביים;  אירועים

 שנוטים כך, המידע הצגת מאופן מושפעים 30;כלשהו אישי ניסיון על שנסמך צר נתונים מאגר סמך

 מילולי למידע פחותה ומשמעות מוחשי או חזותי, דרמטי באופן שהוצג למידע יתרה חשיבות לתת

פי הרושם התפיסתי והערך הנחזה שלו ולא על סמך -וכן להעריך את איכותו של מוצר על 31,"יבש"

 והערכותיהם אמונותיהם עם המתיישב מידע אחד לתור נוטים 32מידע עובדתי אובייקטיבי;

                                                           
24
 (.1111)אוריאל פרוקצ'יה עורך,  151 הגישה הכלכלית למשפטעמרי בן שחר, יובל פרוקצ'יה  
25

(. )להלן: שמואל בכר ואורן 1111)אוריאל פרוקצ'יה עורך,  111 הגישה הכלכלית למשפטשמואל בכר ואורן בר גיל  

 בר גיל(.
26
  111שם, עמ'  
27
 שם. 
28

 D. Kahneman, P. Slovik & A. Tversky (eds.) Judgment under Uncertainty: Heuristics andלמשל ראו 

Biases (Cambridge, 1982). 

29
 .151- 133וההפניות המפורטות שם בה"ש  513-511ראו איל זמיר מכר דירות, עמ' 
30
 שם. 
31
 שם. 
32
 ם המוזכרים שם .והמאמרי 111-111, 21שמואל בכר ואורן בר גיל, לעיל ה"ש  
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 ועלויות להטבות יותר גדול משקל לייחס נוטים אנשים 33;להן תואם שאינו ממידע ולהתעלם

  34.עתידיות עלויות או להטבות לייחס נוטים שהם הנמוך המשקל לעומת שבהווה

 

 השוק ומודל הכלכלית הגישה שהרי, כלכלית מבט מנקודת משמעותיים אלו ממצאים

 בוחרים: האישית תועלתם של רציונליים ממקסמים הם כי בשוק השחקנים לגבי מניחים החופשי

 מערכת בעלי, בפניהם דעהמי הצגת באופן תלות ללא, בלבד רלוונטי מידע פי-על חלופות בין

 אינו זהו בפועל כי ההבנה .האישית רווחתם את להגדיל מניע מתוך ופועלים קוהרנטית העדפות

 .  כלכלית מבט מנקודת גם החוזים בחופש התערבות אפוא להצדיק עשויה, המצב

 

שיקולים נוספים שעשויים להצדיק התערבות בחופש החוזים הם שיקולים חלוקתיים, 

 35התמורות. ושקילות גנות החוזהשיקולי הו

 

גם המחוקק הכיר בכך שעיקרון חופש החוזים אינו עיקרון על אלא עיקרון שיכול לסגת 

כך למשל בתחום  ;מפני ערכים חשובים אחרים וחוקק חקיקה צרכנית ענפה בתחומים שונים

עוד.   ו 40, הגנת הצרכן39, חוזים אחידים38, מכר דירות37, בתחום הביטוח36הבנקאות והאשראי

זה משפטית בכך כי בתחום -מכירה הספרות הכלכלית בהקשר של חוזים אחידים לדוגמא,

מוגדר  ""חוזה אחיד) קיימים כשלים אשר מנגנון השוק החופשי והתחרות אינם יכולים לפתור

 או כולם, ( כחוזה ש"תנאיוחוק החוזים האחידים)להלן:  1911-בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג

 בלתי אנשים לבין בינו רבים לחוזים תנאים שישמשו כדי אחד צד בידי מראש ונקבע, מקצתם

. הכשלים נעוצים במאפייני ההתקשרות באמצעות חוזים (41בזהותם" או במספרם מסוימים

אחידים: פערי כוחות ופערי מידע בין הספק ללקוח. פערים אלה נובעים מכך שמן הצד האחד, 

החוזה או מקצתם, ומשתמש בהם להתקשרות עם לקוחות ניצב ספק אשר הכתיב את כלל תנאי 

רבים, ומן הצד השני, ניצב לקוח שהשתתפותו בעיצוב החוזה מינימאלית אם קיימת בכלל, אשר 

ל , בדרך כלמקבל לידיו חוזה מן המוכן. כמו כן, כפי שצוין לעיל, הלקוח הינו שחקן מזדמן בשוק

. , בעל מומחיות וניסיון בתחוםוא שחקן קבועהספק ה ואילואינו בעל מומחיות בתחום החוזה 

מבטאות את התקשרויות באמצעות חוזים אחידים, בשונה מהתקשרויות חוזיות רגילות, אינן 

ופש הרצון האינדיבידואלי של נובעות מח ולא ת" הקלאסי שבין צדדים לחוזה"מפגש הרצונו

ם ם הביאו לכך שספקיהצדדים. פערים אלה בין הצדדים להתקשרות באמצעות חוזים אחידי

                                                           
33
 .151וההפניות המפורטות בה"ש  511, עמוד 15ראו איל זמיר מכר דירות, לעיל ה"ש  
34
 Oren Bar-Gill, Seduction by Plastic, 98 Nw. U.L. REV. 1373, 1407 (2004)ראו  

35
 שם. 
36
 1911-; חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו1991-חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג  -למשל 
37
 1911-חוק חוזה הביטוח, תשמ"א -למשל 
38
 .1933-וחוק המכר דירות )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה 1931-חוק המכר )דירות(, התשל"ג -למשל 
39
 1911-חוק החוזים האחידים, תשמ"ג 
40
 1911-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 
42
 .1שם, ס'  
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וכוללים בהם תנאים מקפחים רבים, אשר מקנים להם  מנצלים את מעמדם כמנסחי החוזים

 , שמטרתוהאמור, נחקק חוק החוזים האחידים כל לאור יתרון בלתי הוגן על חשבון הלקוחות.

 ןהדי ובית משפט בית כי קובע החוק 42אחידים". בחוזים מקפחים תנאים מפני לקוחות על "להגן

 משום , אחרות ולנסיבות  החוזה תנאי למכלול לב בשים בו, שיש אחיד בחוזה תנאי ישנו או יבטלו

 החוק. לקוחות קיפוח לידי להביא העלול הספק של הוגן בלתי יתרון משום או לקוחות קיפוח

 בחוזה בטלים תנאים שני וכן 43מקפחים שהם עליהם שחזקה, תנאים עשר ניםש של רשימהמונה 

  44.אחיד

 

 האם מוצדק להתערב בחופש החוזים בתחום קבוצות הרכישה?מן הכלל אל הפרט: . 3.2

ות, העלתה כי ידי הצו-בחינת פעילותו של שוק קבוצות הרכישה בישראל שנעשתה על

נמצא כי  יש וחשוב מכל ראשית  .כשלים המצדיקים התערבות חקיקתיתמתקיימים בתחום זה 

אנשים שמצטרפים לקבוצות קבוצות רכישה גדולות, ככלל,  לפחות לגבי – פערי מידעבעיה של 

 רכישה עושים זאת לאחר שמוצג בפניהם מידע חלקי )לעיתים אף מטעה( וכאשר הם אינם מבינים

רכישת קרקע ובניה עצמית  )אשר ב מדובר כי את מהות העסקה ועיקרי משמעויותיה ומפנימים

 תחייבשמ גורם שאין, מגורים דירה רכישתב ולאבסופו של יום אמורה להניב דירת מגורים( 
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 .1שם, ס'  
43
 מאחריות, חלקי או מלא באופן, הספק את הפוטר תנאי (1)לחוק:  3אלו הן חזקות הקיפוח המפורטות בסעיף  

 עליו מוטלת שהייתה האחריות את סביר בלתי באופן המסייג או, תנאי אותו אילולא דין פי על עליו מוטלת שהייתה

 ביצוע את לדחות או להשעות, לבטל סבירה בלתי זכות לספק המקנה תנאי (1) ;תנאי אותו אילולא החוזה מכוח

  לצד אחריותו את להעביר זכות לספק המקנה תנאי (1) ;החוזה לפי המהותיים חיוביו את לשנות או, החוזה

 או מחיר, החוזה כריתת ולאחר, בלבד דעתו על, לשנות או לקבוע זכות לספק המקנה תנאי (3) ;שלישי

 תנאי (5) ;קהספ בשליטת שאינם מגורמים נובע השינוי אם זולת, הלקוח על המוטלים אחרים מהותיים חיובים

 הלקוח חופש את אחרת בדרך המגביל או, אחר לאדם או לספק להיזקק סביר בלתי באופן הלקוח את המחייב

 פי על ללקוח העומדות תרופה או זכות המגביל או השולל תנאי (1) ;אחר אדם עם להתקשר לא או להתקשר

 או בצורה הודעה במתן אותן המתנה או, חוזהה מכוח לו העומדות תרופה או זכות סביר בלתי באופן המסייג או, דין

 תרופה סביר בלתי באופן לספק המקנה תנאי  (א1) ;אחרת סבירה בלתי בדרישה או, סבירים בלתי זמן תוך

 פיצויים הקובע תנאי או דין פי על לצרפן שאין תרופות לצרף לספק המתיר תנאי לרבות, דין פי על לו עומדת שאינה

 נטל תנאי אותו ואלמלא, הלקוח על ההוכחה נטל את המטיל תנאי (3) ;הספק לטובת סבירים שאינם מוסכמים

 בערכאות מסוימות טענות להשמיע הלקוח זכות את המגביל או השולל תנאי (1) ;עליו מוטל היה לא זה

 בדבר דין הוראת על המתנה תנאי (9) ;בבוררות יידון והלקוח הספק בין סכסוך כל כי הקובע או, משפטיות

 תנאי (11) ;סכסוך יתברר שבהם הבוררות או השיפוט מקום לבחירת בלעדית זכות לספק המקנה או שיפוט קוםמ

 קביעת לרבות, הבוררות תנאי על ללקוח מאשר יותר גדולה השפעה לספק כאשר לבוררות סכסוך מסירת הקובע

 אם אף והכול, בבוררות הדין וסדרי הבוררות ניהול אופן, הבוררות תתנהל פיהם שעל תנאים, הבוררות מקום, הבורר

 של הצמדה הקובע תנאי (11) ;מקפחת אינה( 1) בפסקה כאמור כשלעצמה לבוררות הסכסוך מסירת כי הוכיח הספק

 תנאי (11) ;הלקוח את תזכה לא שלו עלייה או המדד של שירידה כך, כלשהו למדד, החוזה לפי, אחר תשלום או מחיר

 מודעותו על, שעשה מעשה על מצהיר הלקוח שבו תנאי או, החוזה את קרא כי הצהירל או לאשר הלקוח נדרש שלפיו

 .בחוזה לספק מסר שהלקוח מידע למעט והכול, אותו מאשר או, בעניינו שמתקיימת עובדה על או, מסוים לעניין
44
 – יותמשפט לערכאות לפנות הלקוח זכות את המגביל או השולל אחיד בחוזה תנאי (א)לחוק:  5לפי סעיף  

 המוטלת זדון למעשה או גוף לנזק מאחריות, חלקי או מלא באופן, הספק את הפוטר אחיד בחוזה תנאי (ב)בטל; 

 .בטל – דין פי על עליו



23 

 

של הדירה   הסופי מוגמרת או שמתחייב לגבי מחירה  דירהבסופו של יום  להם תימסר כי כלפיהם

 הכספים של הסיכון למידת, החוזה לתנאי מודעים שאינם או, כלשהם זמנים לוחות על או

מהסכמי קבוצות הרכישה חלק לפחות כי  ,עוד התברר בעבודת הצוות. ועוד למארגן שיעבירו

אשר פועלים לרעת חברי הקבוצה ונותנים  תנאים מקפחים וחד צדדיים פעמים רבות כוללים

 יתרון למארגן, תוך חשיפת חברי הקבוצה לסיכונים בלתי סבירים.

 

במקרה של קבוצת רכישה שמורכבת ממספר קטן של חברים שמתארגנים באופן עצמאי, 

ורכי הדין שנבחרו על ידם( יכתבו את הסכם השיתוף ביניהם חברי הקבוצה עצמם )באמצעות ע

כמו גם את ההסכמים מול נותני השירות השונים )הקבלן המבצע, מנהל הפרויקט ועוד(. ניתן 

ובו הם יקבעו את אופן התנהלות  ף שנכתב על ידי חברי הקבוצה עצמםלהניח כי הסכם השיתו

השונים,  חברת הניהול, בחירת נותני השירות הקבוצה וקבלת ההחלטות בה, את זהות המארגן או

, לגבי סוג ההתארגנות ישקף את רצונם ויקדם את טובתם. עם זאת –ניהול כספי הקבוצה ועוד 

הוא  של קבוצות שמורכבות מעשרות רבות או מאות משתתפים, כאשר המארגן השכיח כיום

ידו( את ההסכמים -בחרו עלואף מנסח בעצמו )באמצעות עורכי הדין שנ שיוזם את הקמת הקבוצה

עלה מההסכמים שהגיעו לידי הצוות, לא ניתן להניח כי גם השונים שנוגעים לפעילותה, וכפי ש

שבין חברי הקבוצה לבין המארגן,  פערי המידע והכוחותבהכרח מתקיים התיאור שלעיל. 

החשש כי כפי שיפורטו בהמשך מסמך זה, מעלים את  45שמאפיינים את קבוצות הרכישה הגדולות,

אינם הם חוזים אחידים והמצטרפים לקבוצה ההסכמים עליהם הם חותמים במקרים רבים 

 משקפים את רצונם החופשי מסיבות שונות שיפורטו. 

 

בהתחשב בממצאים אלה, סבר הצוות כי מתקיימות שורת הצדקות להתערבות 

כשלי השוק  שכן – . זאת, הן משיקולי יעילות כלכליתחקיקתית בתחום קבוצות הרכישה

)בתחום פערי המידע ויתכן כי גם הטיות התנהגותיות( מעלים את החשש שהעסקאות שנחתמות 

 .והן לאור מאפייני שוק הדיור וחשיבותו ,אינן יעילות; הן משיקולי הוגנות

 

 

 פירוט הכשלים הקיימים בשוק קבוצות הרכישה. 1.1.1

ות הרכישה כפי שעלו במהלך הבעיות והכשלים שמאפיינים את שוק קבוצ להלן יפורטו

עבודת הצוות. ראשית נתאר את הכשלים בהיבט מודעותם של חברי הקבוצה לעסקה אליה הם 

נכנסים בעת ההצטרפות לקבוצה ולאחר מכן נתאר את הקשיים שעולים מקיומם של הסדרים 

 יים בהסכמים בתחום קבוצות הרכישה.מקפחים וחד צדד

 

 פערי מידע   3.2.8.8

                                                           
45

 לא כי והעובדה, הגדולות אלו לבין הקטנות הרכישה קבוצות של שבמאפייניהן ההבדלים לנוכח כי כעת כבר נציין 

 קבוצות על כלשהו חקיקתי הסדר להחיל הצדקה אין כי סבר הצוות – הקטנות צותהקבו של בפעילותן כשלים על ידוע

  .אלו
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בדיוני הצוות עלה כי אנשים שמצטרפים לקבוצות רכישה עושים זאת להלן, כפי שנראה 

וכאשר הם אינם מבינים את מהות העסקה  ולעיתים מטעהלאחר שמוצג בפניהם מידע חלקי 

לעיתים  קבוצות, אשרהפרסום של זאת, בין היתר עקב טקטיקות השיווק וועיקרי משמעויותיה. 

והם מוטעים לסבור שהם רוכשים דירה,  קבוצת רכישההעובדה שמדובר ב םלא מוזכרת בה כלל

; בנוסף, אומדן העלויות שנמסר לחברי הקבוצה, אשר מציג רה יזמיתבבדיוק כפי שרוכשים מח

מחיר נמוך ממחיר השוק, לעיתים אינו מבוסס על הערכה שמאית מקצועית כלשהי בדבר העלויות 

הרכישה אינם מודעים לה היא מצבה הצפויות; סוגיה נוספת שנמצא כי המצטרפים לקבוצות 

 :התכנוני של הקרקע ומשמעותו. נפרט

פרסום השיווק והבחינת פרקטיקות  – וק ופרסום קבוצות הרכישהשיו 3.2.8.8.8

 רכישה בקבוצת שמדובר העובדה מצוינת לא כלל לעיתיםשל קבוצות רכישה העלתה כי 

, ממחיר השוק באותו אזור במחיר מופחת ה"דיררכישת הזדמנות ל" נאמר כי ישנה אלא

לעיתים מקיים המארגן מפגש . " "החל מ...הוא מחיר דירה כי כאשר בדרך כלל מצוין 

הסברה אליו מגיעים מי שמתעניינים באפשרות להצטרף לקבוצה. במפגשים אלה מתמקד 

ובדרך כלל לא ניתן הסבר על אופן  המתוכנן והדירות שיוקמו במסגרתו ההסבר בפרויקט

עצמית על הסיכונים של הקבוצה כמי שרוכשת קרקע ובונה עליה בבניה הפעילות 

 וכו'. הכרוכים בכך 

אומדן העלויות שנמסר לחברי הקבוצה ומופיע כאמור,  – אומדן עלויות 3.2.8.8.3

פעמים רבות, בפרסומים השונים מטעם המארגן הוא לעיתים חסר כל ביסוס מקצועי 

הצפויות. במקרה כזה חברי הקבוצה מגלים רק  ואינו משקף באופן ריאלי את העלויות

בחלוף זמן רב מהצטרפותם לקבוצה כי הם נדרשים לשלם סכום גבוה בהרבה מהסכום 

שצוין, אך אין בידם כל סעד כלפי המארגן שכן ההסכם, בשונה לעיתים מהמצג שהוצג 

 בעל פה,  קובע כי הסכום הסופי עלול להיות גבוה מהסכום שצוין כאומדן.

בחלק מהמקרים מארגנים משווקים  – מצבה התכנוני של הקרקע 3.2.8.8.2

ומגבשים קבוצת רכישה ביחס לקרקע שכלל לא קיימת לגביה תכנית מפורטת. במקרים 

אלו חברי קבוצות הרכישה מוצאים עצמם פעמים רבות "תקועים" במשך שנים רבות עם 

הונם ברכישתה ושלא קרקע בבעלות משותפת של כל החברים, לאחר שהשקיעו את כל 

מתקשים מאוד להשתחרר מהקבוצה הם ניתן לעשות איתה דבר הלכה למעשה, כאשר 

לפי הסכמי השיתוף. גם כאשר יש תכנון מפורט לגבי הקרקע, תופעה רווחת היא 

שמטרתה להוסיף  ש הקלהשהמארגן מעוניין לשנות את התכנית, או לכל הפחות לבק

אחרונים בחקיקה בתחום, להוסיף גם שטח כולל התיקונים ה בעקבותיחידות דיור, ו

המותר לבניה. במקרים אלה, לעיתים, המארגן מגייס כבר בשלב הראשוני ולפני שניתנו 

האישורים הנ"ל, קבוצה שמונה את מספר החברים שיוכלו לקבל דירות בהנחה שיאושר 

 דעיםשינוי התכנית או תאושר ההקלה, ובחלק מהמקרים חברי הקבוצה כלל אינם מו

מוטלת מותנה וולמעשה שעצם חברותם בקבוצה  לכך שאין כל ודאות באישורים אלה

 בספק.
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סעיפים שמבהירים כי מדובר נם ישנו, שהובאו לעיונ בהסכמי השיתוף

העובדה שמדובר ברכישת קרקע  – בהצטרפות לקבוצת רכישה ואף מוסברת משמעותה

אינם רוכשים "ת כי המצטרפים משותפת ובניה עצמית עליה, בדרך כלל לרבות הבהרו

אין בחתימת הסכם זה התחייבות מצד " או כי "דירת מגורים גמורה או דירה על הנייר

. בעניין "גורם כלשהו למכור להם יחידה גמורה כלשהי או לבנות עבורם יחידה כאמור

חבר )בהתאם למאפייני מצוין בהסכם אומדן העלויות הספציפי לאותו  ,עלויות הפרויקט

אולם מובהר בסעיפי החוזה כי "עלויות הפרויקט הסופיות אינן ידועות  רה שבחר(הדי

בשלב זה" וכי "לא תהיה לחברי הקבוצה טענה כלשהי כלפי הגורם המארגן או גורם 

כלשהו במידה והעלויות בפועל תהיינה גבוהות מהסכום שצוין כאומדן מוערך" )בנוסח זה 

בנוגע למצבה התכנוני של הקרקע ולמספר בהסכמים מצויות גם הבהרות  או אחר(.

  יחידות הדיור שניתן להקים עליה לפי התכנית הקיימת.

קיים פער רב בין פרסום הקול הקורא, מתקבל הרושם שבכל זאת ואולם, מ

 במסגרת החוזה שעשוי להתפרס על פני עשרות רבות של עמודים, ,המידע הנמסר בכתב

 עויות השונות של ההצטרפות לקבוצת רכישהלגבי המשמ לבין הבנת המצטרפים בפועל

סיבות נוספות לפער בהבנת המצטרפים את המשמעויות עשויה לנבוע  .ושל תנאי החוזה

תנאי חבא בין עשרות נאלא לכל אדם  בצורה בהירה מופיעגם מכך, שלעיתים המידע אינו 

בר החוזה. לעיתים המידע המפורט נמסר לרוכש לראשונה רק בחוזה עצמו לאחר שכ

)סכומים שאינם מבוטלים כפי  ושולמו על ידו דמי הצטרפותלהצטרף לקבוצה  החליט

וממילא יכולתו  כי הרוכש נמצא בעמדת מיקוח נחותהומכל מקום, נראה  שנאמר לעיל(

להשפיע על תנאי החוזה מוגבלת. כך נמצא שבפועל רבים מהמצטרפים לקבוצות רכישה 

, המשמעות של היעדר ם על חברי הקבוצהסיכונים השונים המוטליאינם מודעים ל

התחייבות למחיר שצוין כאומדן, למועד מסירה או לקצב התקדמות מסוים, למצבה 

 .התכנוני של הקרקע, ועוד

 

 תנאי החוזים  3.2.8.3

 שורתמקפחים וחד צדדיים בתנאים  לעיתים כוללים שיתוףההצוות מצא כי הסכמי 

הסדרים הנוגעים לניהול כספי חברי  בחלק מהחוזים יש ,ראשית: שנדונו בישיבות הצוות נושאים

בלתי סבירים; עוד נמצאו הסדרים בעייתיים הקבוצה באופן שחושף את כספי החברים לסיכונים 

הן ו סביב רישום זכויותיהם של חברי הקבוצה בקרקע שנרכשה באמצעות כספם, הן ככלל

וני החל על הקרקע;  נושא נוסף במצבים של קבוצה שמספר חבריה אינו תואם את המצב התכנ

בה כאשר  ההחלטות קבלת ואופן הקבוצה שנדון הוא ההסדרים החוזיים הקובעים את התנהלות

 על המארגן של משמעותית השפעה מאפשרנמצא כי לעיתים אופן קבלת ההחלטות כפי שנקבע 

 על גם ןהמארג של האינטרסים עם שמיטיבות להחלטות להוביל שעשוי באופן, ההחלטות קבלת

 כאחוז נקבע מהחוזים בחלקאשר  המארגן טרחת שכר עוד נדונו הסדרי; הקבוצה אינטרס חשבון

 הפרויקט שעלויות לכך המארגן של אינטרס ליצירת שגורם מה, הסופית הפרויקט מעלות

 שלעיתים המארגן של הפעילות נושא נוסף שנבחן הוא מודל ;גבוהות שיותר כמה יהיו הסופיות

 להתקדם תצליח לא שהקבוצה הסיכון את הקרקע, באופן שמגביר רכישת שלב עד רק ויכליו נקבע
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כך  כי הקרקע נרכשת במחיר גבוה יחסיתובכלל זה נוכח העובדה  המגורים פרויקט למימוש

 ההסכמים תנאי ; לבסוף נדונושחברי הקבוצה נותרים בלי הון מספק להמשך מימוש הפרויקט

 אינה והקבוצה שהוקמה מאז רב זמן חלף אם גם מהקבוצה השתחררות מאפשרים אינם אשר

 נפרט: .הפרויקט למימוש אמתית היתכנות ואין למעשה הלכה מתפקדת

 

 חבר כל מעביר, השיתוף הסכם על לחתימה בסמוך – ניהול כספי חברי הקבוצה 3.2.8.3.8

 מסך ושיעורו זה סכום. הקרקע לרכישת כמיועד בהסכם שנקבע בתשלום החלק את בקבוצה

ומיקומה )בדרך כלל מדובר על  הקרקע ערך לפי לקבוצה מקבוצה כמובן משתנה ההוצאות

 של העצמי ההון באמצעות נעשית הקרקע רכישת המקרים במרבית. שקלים(כמה מאות אלפי 

 נכנס המממן הבנק. מממן גורם של מעורבות אין עוד כלל בדרך זה ובשלב הקבוצה חברי

 הבניה לצורך מימון לקבלת בבקשה פונה הקבוצה כאשר, ישההרכ לאחר כלל בדרך לתמונה

 היתכנותו, הפרויקט לבדיקת רבים אמצעים הבנק נוקט לתמונה הבנק כניסת מרגע. עצמה

 להשקיע שלא הבנק אינטרס להבטחת, כן כמו. ועוד והקבוצה המארגן תפקוד, הכלכלית

 על הבנק מצד צמוד ופיקוח ליוויב וכרוך מותנה ידו על שניתן המימון, לטמיון שירד בפרויקט

 על והגבלה לפרויקט ייעודי ליווי חשבון פתיחת לרבות, הקבוצה של הכספיים ההיבטים כל

. ההתקדמות לקצב בהתאם הנדרשים ובסכומים הפרויקט למטרות רק ממנו כספים הוצאת

 יםפועל, הבנק אינטרס את להבטיח כדי המממן הבנק ידי-על כאמור הננקטים אלה אמצעים

 הוא שהבנק משעה שהרי, הקבוצה חברי של כספם בסיכון משמעותית להפחתה גם למעשה

 החברים כספי כי להבטיח האמצעים כל את נוקט הוא, יתממש שהפרויקט אינטרס בעל

. והתקדמותה בקבוצה הפיננסית הפעילות על צמוד פיקוח ותוך הפרויקט למטרות רק ישמשו

 לאותו עד ולמעשה לרכישה מאוחר שלב הוא לתמונה בנקה של כניסתו שלב, כאמור, זאת עם

 והשימוש הקבוצה חברי שהעבירו הכספים ניהול על שמפקח לפרויקט חיצוני גורם אין, שלב

 יופקדו המשתתפים כספי כי הקובעות השיתוף בהסכם הוראות ישנן מהמקרים בחלק. בהם

 באישור הפרויקט למטרות רק יתאפשר ממנו כספים ושחרור לפרויקט ייחודי נאמנות בחשבון

 חוזיות קביעות, זאת עם(. הקבוצה של הדין בעורכי מדובר כ"בד) הקבוצה נאמני ופיקוח

 כמי, למארגן ובעיקר) הצדדים לבחירת נתונות אלא, הדין מכוח מחויבות אינן זה מסוג

, אלה במקרים. כאלה הוראות נכללות לא הרכישה מקבוצות בחלק ואכן( החוזה את שמנסח

 למארגן כספם את מעבירים החברים 46אשר מתוארים בחלק מהחוזים כ"נאמנות פתוחה",

, לפי תנאי יוכלוהוא  הקרקע, או עוד בשלב הגשת הבקשה להצטרפות לקבוצה, רכישת לצורך

 למימון למשל כאמור הרכישה בהכרח שאינן שונות למטרות בכספים להשתמש ,החוזה

גבוה  כזה הסיכון במקרה. שלו פרטיות הוצאות לכיסוי אפילו או שבניהולו אחרים פרויקטים

 יוותרו הקבוצה וחברי דבר של בסופו לפועל תצא לא הקרקע רכישתיתכן שכך למשל,  .מאוד

 הונם כל מהווים רבות ושפעמים, למארגן שהעבירו הכסף סכומי וללא קרקע ללא
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המונח נאמנות פתוחה חזר מספר פעמים בהערות הציבור. יצוין, כי מושג זה אינו מוכר בדיני הנאמנות, המטילים  

ת תחום זה של קבוצות חובות משמעותיות על הנאמן, ונראה כי הוא הומצא אחר כבוד ע"י מארגנים מסוימים לטוב

ר וצשל הנאמנות דרך ליי דסתרי, שהרי חוק הנאמנות רואה בכלי המשפטי תרכישה. על פני הדברים יש במונח תר

נהנה. חובות הגינות אלה הן  -חובות הגינות גבוהות בין אדם האמון על האינטרס של אדם אחר ובין אותו אחר

 .  נהנהלשק"ד "פתוח", בוודאי אם שק"ד זה מופעל שלא לטובת ה"סגורות" ומשמעותיות ואינן מותירות מקום רב 
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 חוזה הפרת על רגןהמא את לתבוע הקבוצה חברי יכולים רגיל דברים במצב. וחסכונותיהם

 יכולת בעל אינו המארגןאם  אךגם בחלוף זמן ממושך, , חזרה כספם את לקבל זו ובדרך

 את לקבל אפשרות ללא, שבורה שוקת מול עצמם את למצוא עלולים הקבוצה חברי, רעוןיפ

 .בחזרה כספם

 

 לאחר רכישת הקרקע, עדיין אין הבטחה שהפרויקט – רישום הזכויות בקרקע 3.2.8.3.3

יצא אל הפועל אולם בדרך כלל הקרקע נרשמת על שם הקונים, או לפחות נרשמת לטובתם 

הערת אזהרה המעידה על עסקת הרכישה. משמעות הרישום היא יצירת "בטוחה קניינית" 

גם אם מסיבות שונות הפרויקט אינו ממשיך להתקדם, על כך, . להשקעתם של חברי הקבוצה

)או לפחות חלק ניכר ממנו( את הקרקע ולקבל את כספם  פני הדברים יוכלו החברים למכור

או להמשיך לנסות לממש את הפרויקט באמצעות אנשי מקצוע אחרים )למשל אם אי בחזרה 

מימוש הפרויקט נבע מקשיים של הקבלן המבצע, יוכלו החברים להחליפו ולהמשיך בפרויקט 

ה לרשום את על המארגן חובלא מוטלת תוך התקשרות עם קבלן מבצע אחר(. נציין גם כאן, 

 והדבר תלוי בהוראות שנקבעו בחוזה. כאמור זכויות הרוכשים

בהם המארגן הוא גם חבר שבהערות הציבור שהתקבלו עלתה הטענה כי יש מקרים 

, כאשר חלקו היחסי בקרקע גדול מאוד רושם את הזכויות בקרקע לטובתובקבוצה והוא 

ם בכלל( או את התמורה שהוא אמור לקבל בסופו באופן שאינו הולם את התשלום שהעביר )א

 של דבר.

או  ערת אזהרהגם במקרה שנרשמו הזכויות בקרקע לטובת הרוכשים )בדרך של ה

)כפי  מצבה התכנוני של הקרקע אינו תואם את מספר החבריםבהם שבעלות(, במצבים 

גבלת. כך, להיות בעלת אפקטיביות מו הקניינית" שנוצרה שפורט לעיל(, עשויה ה"בטוחה

קים על במקרה שבו הקרקע נרשמה על שם מספר חברים גדול ממספר היחידות שניתן לה

גם אילו יצליחו החברים לממש את הבניה ולהשלימה, הרי  הקרקע מכוח התכנית הקיימת

שלא ניתן יהיה לבנות יחידות לכל החברים ואותו מספר חברים )שמהווה את הפער בין מספר 

יחידות הדיור שניתן לבנות על הקרקע( עשוי להיוותר ללא כספו וללא חברי הקבוצה למספר 

 בקרקע. אמתיחלק 

 

לפי רבים  – ות הקבוצה ואופן קבלת ההחלטות בההתנהלהסדרים בדבר  3.2.8.3.2

מהסכמי השיתוף, הריבון לקבלת מכלול ההחלטות הקשורות בניהול הפרויקט הוא האסיפה 

, אשר צד להסכם השיתוף( , המהוויםחברי הקבוצהלל כ)שהם  הכללית של חברי הקבוצה

להיות הגוף המוסמך להכריע לפחות בחלק מסוגי  נציגותאת הבמרבית המקרים מסמיכה 

פי מבנה זה, לכאורה המארגן אינו בעל מעמד כלשהו -. עלהקשורות לפרויקט ההחלטות

ארגנים מחדדים בהליכי קבלת ההחלטות, למעט מעמד של יעוץ והכוונת הקבוצה. יצוין כי מ

את אי מעורבותם בהסכמי השיתוף, בין היתר לאור העובדה שככל שהם לוקחים על עצמם 

סיכונים ומעורבים בהליכי קבלת ההחלטות, עשויות הוראות הדין החלות על מוכרי דירות 

בין בהקשר של תחולת חוקי המכר )דירות( ובין בהקשר של היבטי המס. עם  –לחול עליהם 

ת הצוות עלה כי מארגני קבוצות הם בדרך כלל הרוח החיה מאחורי החלטות זאת, בישיבו

. ופועלים עבורה מובילים אותהם אלה שבפועל מכוונים את הקבוצה, הנציגות והקבוצה וה
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בחלק מהמקרים, בייחוד כאשר המארגן הוא אחד מחברי קבוצת הרכישה )כלומר אמור 

בהסכם כי הוא אחד מחברי הנציגות. גם לקבל בסופו של דבר דירה/ות בפרויקט(, נקבע 

במקרים בהם המארגן אינו חבר נציגות ממש, הנציגות אינה יודעת איך לנהל פרויקט, שהרי 

מדובר בהדיוטות שאינם בעלי ניסיון בתחום, ומי שמנהל אותו בפועל הוא המארגן, באופן 

ור שנשלחו לצוות שמעורבותו היא מעבר ל"יעוץ" או "סיוע" בקבלת החלטות; בהערות הציב

ועל ניגוד העניינים  חזרו ונשנו טענות בנוגע להשפעה בלתי לגיטימית מצד המארגן על הנציגות

. אחת הטענות שעלתה היא כי בחלק מהמקרים זהות חברי הנציגות נקבעת בו הוא מצוי

ולפי תנאי ההסכם  פועל אלו "אנשי שלומו" של המארגןמראש בהסכם השיתוף כך שב

כי גם כאשר  נה שחזרה על עצמה בהקשר זה הייתהה יכולה להחליפם. עוד טעהקבוצה אינ

הנציגות נבחרת על ידי האסיפה הכללית של החברים, לעיתים המארגן מעניק הטבות שונות 

לחברי הנציגות, מה שכמובן מעלה את החשש שההחלטות הנציגות מתקבלות לרצון המארגן 

 47.צהוטובתו, ולאו דווקא לטובת אינטרס הקבו

 

בהסכמי שיתוף של קבוצות רכישה נקבע שכר  – הסדרי שכר טרחת המארגן 3.2.8.3.4

כידוע, הכוללת של הפרויקט. פעמים רבות כאחוז מסוים מתוך העלות  ,הטרחה של המארגן

בקבוצות הרכישה סך העלויות הסופי אינו ידוע מראש ומשתנה במהלך חיי הקבוצה. כאשר 

מארגן אינטרס בכך שהעלויות ז מהעלות הסופית, לכאורה יש לשכרו של המארגן נקבע כאחו

וזאת כמובן בניגוד מוחלט לאינטרס של חברי הקבוצה אשר יצטרכו לממן את אותן  יגדלו

עלויות נוספות. חשש זה גובר בהתחשב בהשפעה הרבה שיש למארגן על ניהול הקבוצה ועל 

 קבלת ההחלטות בה. 

של המארגן היא סוגיית שלביות התשלום. בחלק סוגיה נוספת שעלתה בנוגע לשכרו 

בשלב כי שכרו של המארגן ישולם לו  כישה, הוראות הסכם השיתוף קובעותמקבוצות הר

וללא קשר להתקדמות הפרויקט ושלביו. כך, גם במקרה שבו  מוקדם יחסית של הפרויקט

וכל לגבות את יהוא  גם אם הדבר תלוי במארגן ונתון לשליטתו, הפרויקט אינו מתקדם כלל,

יהיה לו אינטרס לקדם את ההליכים ולסיים את הפרויקט בתוך זמן מבלי ש שכרו מהקבוצה

 סביר.
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 חברי בשם משפטיות פעולות לעשות להסמיכה, לנציגות כוח ייפוי מעבירים הקבוצה שחברי העובדה לאור כי נציין 

 כי נראה אזי( ועוד הקבוצה חברי בשם תשלומים העברת, מקצוע אנשי עם התקשרויות על חתימה למשל) הקבוצה

 כי היא הדבר משמעות. 1939-וחוק הנאמנות, תשל"ט  1915-ה"תשכ, השליחות חוק הוראות היום כבר לכאורה תחלו

 חובת, האמור לחוק 1 סעיף לפי. הקבוצה חברי – שולחיהם כלפי נאמנות חובת היום כבר הנציגות חברי על חלות

 להיות איסור; השליחות לנושא ונטייםהרלו ומסמך ידיעה כל לשולח לגלות החובה את היתר בין כוללת הנאמנות

 הנאה לטובת הבטחה או הנאה טובת לקבל איסור; השולחים הסכמת ללא נושא באותו אחד משולח יותר של שליח

 לידו שבאו במסמכים או בידיעות השולח לרעת להשתמש איסור; השולח של בהסכמתו שלא השליחות לנושא בקשר

 9לפי סעיף . אחר אדם של או שלו טובתו ובין השולח טובת בין ניגוד בו ישש דבר מכל להימנע וחובה השליחות עקב

 אף מסוימים ובמקרים חוזה הפרת בשל בתרופות הקבוצה חברי את מזכה אלו חובות לחוק השליחות, הפרת

 שלישי. צד כלפי הפעולה את לבטל להם מאפשרות
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חלק ממארגני קבוצות הרכישה פועלים במודל שבו  – מודל הפעילות של המארגן ..3.2.8.3

מעורבותם בקבוצה מסתיימת לאחר שלב רכישת הקרקע. בקבוצות אלו נקבע כבר בהסכם 

כאשר לעיתים נקבע כי על  ת הקרקערכישי תפקידו של המארגן יסתיים עם כ השיתוף

המארגן לסייע לקבוצה למצוא ולהתקשר עם חברת ניהול בטרם יסיים את תפקידו. בדיוני 

הצוות נאמר כי למיטב הידיעה, קבוצת רכישה ללא גורם מארגן שמלווה אותה מתחילה ועד 

ון מהבנק לצורך שלבי הפרויקט הבאים וכך עשויה להתקשות לקבל מימ ,לסיום הפרויקט

עלולה הקבוצה למצוא עצמה לאחר רכישת הקרקע כאשר היא "תקועה" עם הקרקע בלא 

 לממש את הפרויקט. אמתיתיכולת 

 

מהערות הציבור שהתקבלו בעקבות  – אפשרות השתחררות מההסכםהיעדר  ..3.2.8.3

ו בדיון שנערך בוועדת הכלכלה הקול הקורא ומדבריהם של חברי קבוצות רכישה שהשתתפ

של הכנסת בנושא, עלה כי ישנן קבוצות רכישה שגובשו לפני שנים רבות אולם מאז החתימה 

לא נעשה  , ולעיתים גם לאחר רכישת הקרקעעל מסמכי ההצטרפות והסכמי השיתוף

מהמקרים הסכמי השיתוף מונעים כל אפשרות להשתחרר  כאשר בחלקדבר, במסגרתן 

בהם התקדמותה של הקבוצה נעצרה לאחר רכישת הקרקע, המשמעות  מקריםב 48מהקבוצה.

, מה שכמובן מעצים את הקושי בכבילה היא שהחברים השקיעו בקבוצה את כל הונם

למכור את חלקו וכך  במרבית המקרים חבר בקבוצה יכוללפי הסכמי השיתוף,  לקבוצה.

יכויו של חבר בקבוצה למצוא אולם בקבוצות "תקועות" שאינן מתפקדות, ס לצאת מהקבוצה

 אפסי. הוא לו מחליף  

 

, נמצא כי בתחום קבוצות הרכישה קימת תופעה של פערי מידע משמעותיים לסיכום חלק זה

אינטרס המארגן על פני נות משמעותיים לוכן כי חלק מההסכמים מנוסחים באופן שמקנה יתרו

 חברים לסיכונים בלתי מבוטלים. , בין היתר תוך חשיפת ההאינטרס של חברי הקבוצה וטובתם

 

 

האם מתקיימות ההצדקות להסדרה חקיקתית של תחום קבוצות  – בצל הכשלים שנסקרו. 1.1.1

 הרכישה?

נוכח הכשלים שפורטו, סבר הצוות כי מתקיימות שורת הצדקות ליצירת הסדר חקיקתי 

 מתערב בתחום קבוצות הרכישה.

 

שמצטרפים לקבוצות  , שמשמיעה כי אנשיםפערי מידעראשית, עובדת קיומה של בעיית 

וכאשר הם אינם מבינים את  ,מטעה לעיתים ,רכישה עושים זאת לאחר שמוצג בפניהם מידע חלקי

                                                           
48

כם השיתוף יש תניה השוללת או מגבילה את במקרים בהם בהס 1919-)ב( לחוק המקרקעין תשכ"ט13לפי סעיף  

זכות השותפים לדרוש את פירוק השיתוף לתקופה העולה על שלוש שנים, קיימת אפשרות לפנות לבית המשפט 

 פי שיקול דעתו "אם הדבר נראה לו נכון וצודק בנסיבות העניין".-בבקשה לצוות על פירוק השיתוף על
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 כך עבורם יעילה אינה בכללותה שהעסקה, מעלה את החשש מהות העסקה ועיקרי משמעויותיה

 בחוזה. מתקשרים היו לאיתכן ו, אלו למאפיינים מודעים היו שאילו

 

שעלו באופן חוזר במחקרים שתוארו לעיל מתחום  ההטיות הקוגניטיביותנציין כי 

 עקב רכישה לקבוצות ףלהצטר מחליטים אנשים מדוע להסביר הכלכלה ההתנהגותית עשויות

 ממחירי נמוכים במחירים מגורים דירת על בעלות שמבטיחות מרשימות חזותיות שיווק פעולות

בלא קבלת  ,בכך הכרוכים והסיכויים הסיכונים את רציונלי באופן מחשבים שהם מבלי, השוק

 מזערית התחשבות ותוך כספיהם להבטחת לדאוג מבלי, אמון רב במארגן מתן תוך ייעוץ משפטי,

נראה כי ההטיות  ".יקרה לא זה להם"ש באמונה, לפועל הפרויקט יציאת אי של בסיכון

גוברות ככל שמחירי הדירות בשוק הקונטיביות של אנשים בהקשר של קבוצות הרכישה אף 

 . נותת שלהם לרכוש דירה שלא באמצעות קבוצת רכישה, קטיומאמירים והאפשרו

 

בחשיבות טעם נוסף המצדיק התערבות ותיקון כשלי השוק בנושא קבוצות הרכישה טמון 

אשר קבוצות הרכישה הם חלק ממנו. חשיבותו של שוק הדיור בישראל הוכרה שוק הדיור 

א אחת כטעם המצדיק התערבות בתכנם של חוזים הפוגעים באופן חמור באינטרסים בפסיקה ל

של מי שמתקשרים בחוזים במטרה להגיע לבעלות על דירת מגורים. חשיבות נושא זה נובעת 

מהיות הדיור צורך בסיסי וחיוני, העובדה כי עסקת המכר היא בעלת משמעות כלכלית עצומה 

מקומו המרכזי של שוק הדיור בכלכלה הישראלית כולה. בנושא ה וכן ימבחינת מרבית האוכלוסי

 אצלנו הפכה אליו בקשר החוזית וההתקשרות מגורים מקום על הבעלות"זה נאמר בפסיקה כי 

 המסחר יחסי מתחום ובמשמעותו בהשפעתו החורג, במעלה ראשון וכלכלי חברתי לנושא

 אלא אינו בדירה הבעלות רכישת נייןע כי זה בהקשר ונזכיר נחזור אם יהיה נדוש אך. כפשוטם

 השלכותיו בחומרת להפריז אין אשר - הדיור נושא הוא - יותר מורכב נושא של אחד היבט

 עקב, מכך יותר ועוד והביקוש ההיצע בין הפערים עקב הנולדים הקשיים של ובפרט החברתיות

 הנושא של המיוחדים לממדים כי מובן אך. ההשגה ובר המצוי לבין והדרוש הרצוי בין הפערים

 מידת על פחותה לא במידה ואף הדרוש החקיקתי הפיקוח היקף על ישירה השלכה ולחיוניותו

 המבטאות, מיוחדות מידה באמות התופעה את למדוד הצורך ועל המתחייבת השיפוטי הפיקוח

 מסחר ביחסי דווקא ישימות ושאינן שלפנינו בנושא הטמון הציבורי האינטרס את כראוי

נו אנו, על רקע עליית יוחלים ביתר שאת בשוק הדיור של ימ נדמה שדברים אלה יפים 49.ן"כפשוט

 מחירי הדיור בישראל והקושי הרב להגיע לבעלות על דירת מגורים.

 

, כפי שעלה בפני הצוות, חוזי ההתקשרות בין חברי הקבוצה לבין עצמם  והתחייבות נציין

 50.נערכת באופנים שונים ן באמצעות מי מטעמו(,חברי הקבוצה כלפי המארגן )בין בעצמו ובי

                                                           
49
 (1939) 113, 113(, 1, פ"ד לג)מרוט נ ישופה )בניה( בע" 131/33ע"א  
50

כך למשל, ישנם מקרים בהם מתקשרים  חברי הקבוצה בינם לבין עצמם באמצעות הסכם  המכונה "הסכם   

שיתוף". ישנם הסכמי שיתוף, שכוללים, בין בנספח ובין בהסכם עצמו, התחייבויות כלפי המארגן או כלפי צדדים 

חבר קבוצה על כך שלא  במסגרת הסכם  השיתוף, מצהיר כל  -לדוגמא שלישיים או הוראות מהבקשות להגן עליהם.

חברי המארגן;  קיבל מצגים מגורמים אחרים שקשורים בהסכם, ואם ניתנו מצגים, הוא בדק אותם והם לא יחייבו

 ועוד.  שלא לנקוט בפעולה כלשהי נגד צדדים שלישיים שקשורים לפרויקטהסכם השיתוף הקבוצה מתחייבים ב
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חוק החוזים  עליהם חלולכן חלק מאופני ההתקשרות עולים לכדי "חוזה אחיד"  לפחותנראה ש

הרציונאלים של חוק החוזים לגבי חוזי ההתקשרות אלו  מתקיימיםכך או כך,  האחידים.

המארגן שהוא גורם מנוסה, האחידים. מדובר בחוזה שתנאיו )כולם או מקצתם( נוסחו על ידי 

מן בהם להתקשרות עם כל חברי הקבוצה )ואולי גם בעוד קבוצות שהוא מארגן(, ואשר משתמש 

שאינם בעלי מומחיות בתחום קבוצות הרכישה, שהשתתפותם  הצד השני, ניצבים חברי הקבוצה

 ות"אינה מבטאת את "מפגש הרצונ ביניהםבעיצוב החוזה מינימאלית אם בכלל. ההתקשרות 

 הקלאסי שבין צדדים לחוזה ולא נובעות מחופש הרצון האינדיבידואלי של הצדדים.

 

לבסוף, חשוב לציין כי בהינתן מבנה של מארגן הדורש לעצמו או למצער לנציגות הקבוצה 

משמעותית, אשר  51בעיית נציגכח ייצוג כמעט בלתי מוגבל בנכס של חברי הקבוצה, נוצרת 

ציג האופיינית לכל יחסי נאמנות לובשת צורה מיוחדת נבעיית ה מחייבת התייחסות מיוחדת.

מזה, )חבר קבוצת הרכישה(  בתחום קבוצות הרכישה, שכן היא מערבת נכס משמעותי של הנהנה

יקול הדעת אפשרות ליצירת רווח גבוה של הנאמן מזה, ועסקה מסובכת ורבת משתנים מזה. ש

ן אם אלה נציגי הקבוצה( והעדר הסדרה לפעילותו הרחב המוקנה לנאמן )בין אם הוא המארגן ובי

 ית הנציג, ומחייבות התייחסות מפורטת. ימחריפות את בע

 

פערי הכוחות בין חברי הקבוצה למארגן, יכולת ההשפעה המעטה של  – מסיבות אלה

החברים על עיצוב החוזה, חשיבותו של שוק הדיור והשפעת מחירי הדיור הגבוהים על הרצון 

סבר הצוות כי אין די בהטלת  –ם תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים ירי הדירות גלחסוך במח

 הסדרים חובות גילוי להבטחת מודעות המצטרפים לעיקרי העסקה, אלא יש להתערב גם ב

 .והכל כפי יפורט להלן ים, לשם יצירת הגנה על חברי הקבוצהיההסכמ

  

                                                           
51

ת נציג המתעוררת בכל מקום שבו ההסדר המשפטי החל על הצדדים מאפשר לאדם לעסוק בעניינו של אחר. בעיי 

למי שאמור לפעול לטובתו.  על בעיית הנציג  –מצב משפטי זה הופך את בעל הכח המשפטי למייצג האינטרס האחר 

 313-311, 333מ משפטים צוגית" אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה יי  -בהקשר של תובענות ייצוגיות  ר' 

 )תשע"א(.
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 רק שלישי: המלצותפ

כפי שגובשו ביחס לכל אחד משלבי התערבות רגולטורית ל נפרט להלן את המלצות הצוות 

; וגבית דמי הצטרפות שלב גיוס הקבוצה, לרבות היבטי הפרסום והשיווק  :פעילותן של הקבוצות

מצבה התכנוני, הניהול הפיננסי עובר לרכישתה, השלמת גיבוש הקבוצה עד  –ע שלב רכישת הקרק

נציגות  – ועוד; הסכם השיתוף והוראותיו רקע, רישום זכויות חברי הקבוצה בקלמועד הרכישה

  – המארגן בקבוצההקבוצה ואופן פעולתה המשפטית, השפעת גודל הקבוצה על התנהלותה; 

טרחתו ועוד; תהליך ת המתקבלות, היבטים הנוגעים לשכר מידת השפעתו בפועל על ההחלטו

אפשרות חבר קבוצה , יןמצבים של פרויקט שכשל ואינו צפוי להתקדם בעתיד הנראה לע –הבניה 

 .תיקוני החקיקה הנדרשיםהיבטי אכיפה של לבסוף נתייחס לועוד. להשתחרר ממנה 

 

 שלבי השיווק, הפרסום וההצטרפות לקבוצהבחובת גילוי גודל הקבוצה, . 2.8

 גודל הקבוצה. 1.1.1

ביה יחולו ההסדרים ולג כפי שצוין לעיל, שאלת גודל הקבוצה שתחשב קבוצת רכישה

כפי שנלמד מהגורמים השונים שנענו לקול הקורא, קבוצות אינה ברורה כל צרכה.  ו,שיקבע

כאשר הנטייה היום היא לראות  עשרות בודדות עד מאות של מצטרפיםרכישה יכולות לכלול 

תיאורטית נכונה להכרעה -הצוות לא מצא דרך מקצועיתואולם,   52בשוק קבוצות גדולות יותר.

רוב חברי הצוות סברו כי אין זה ראוי אמנם כי יש לה חשיבות יתרה. נדמה על אף שבסוגיה זו, 

להחיל רגולציה על עסקאות "פשוטות", שבהן מתארגנים מספר מצומצם של מכרים ופועלים 

שאלה היא בבקרב חברי הצוות אך לא היתה תמימות דעים  .לרכישת קרקע ולקניית שירותי בניה

תמימות דעים ביחס  הייתהשל הסדרה. בדומה, לא מהו המספר הקטן ביותר המחייב תחילתה 

"לגבול העליון" המותר לקבוצת רכישה, אם כי רוב חברי הצוות שסברו כי קבוצה של יותר 

 ממספר מאות של חברים תתקשה לתפקד, ועל כן יש לאסור בחוק את התארגנותה. 

, רמטיביבמהלך הליכי החקיקה ייקבע גודל נוהצוות ממליץ כי נוכח הקושי האמור, 

בהתאם לנטיית רב חברי אפשר אחרי בחינה אמפירית ש"תצלם" את מצב השוק. בשלב זה 

מצטרפים אין הצדקה לאכוף את  כללי קבוצת הרכישה   11-הצוות, על קבוצה של פחות מ

של מצטרפים. כאמור, המספר מאות לאסור על התארגנות של יותר ממספר מקום ש יו 53שיקבעו

ראוי שיבחן במהלך הליך החקיקה ובין היתר, על בסיס  54י המדויקהמינימאלי והמקסימאל

   מדגם, ובשים לב להתייחסות  הקיימת בנושא בהסדרים ובדינים  אחרים.

 גילוי לגבי מהות העסקה וסיכוניהחובת . 1.1.1

                                                           
52

 משתנה מאוד והוא קבוצהה גודל כי עולה המשפטים שנזכר לעיל במשרד המחקר במחלקת שנערך המחקר מנתוני 

מההערות שנשלחו בעקבות ה"קול הקורא" ומדברי הגורמים שזומנו נע בין מספר משתתפים בודדים לכמה מאות. 

 .מונות למעלה ממאה משתתפיםבשוק קבוצות רבות הקיימות להישמע בועדה, עלה כי 
53

נציין כי בכל הנוגע להיבטי המס, הדין אינו מתייחס לגודל הקבוצה וכי אין בהמלצה שבנדון כדי להשליך על דינים  

 אלו.
54
 בכלל זה, תיבחן השאלה האם יש להתייחס למספר החברים המקסימלי או למספר יחידות הדיור המקסימליות. 
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שגורם בפועל  ,פרסום מכילים מידע חלקי ואף מטעהלנוכח ההבנה כי אמצעי השיווק וה

 חובות גילוי ייחודיותים את מהות העסקה, סברו חברי הצוות כי יש להטיל לאי הבנת המצטרפ

ואת הסיכונים  צטרף לקבוצת רכישה יבין את עיקרי העסקהשמטרתן להביא לכך שהמ בחקיקה

, והפרסום השיווק משלב עוד הגילוי חובות את להחיל יש כי הסכימו הצוות הכרוכים בה. חברי

 ותוך הטלת חובה ת מגוריםדיר כרכישת העסקה את ולהציג כןהצר את להטעות איסור הטלת תוך

 ולא עצמית בבניה עליה ותבנה קרקע אשר תרכוש רכישה בקבוצת שמדובר העובדה את לציין

את מפורשות בפני מי שמבקש להצטרף לקבוצה הוסכם שיש הכרח לציין  כן דירה. ברכישת

 יש כי סבר הצוות. כלשהם זמנים לוחותל או סופי למחיר, דירה למסירת התחייבות שאין העובדה

מוסבר ומתואר לרוכש פוטנציאלי אודות  ההחל מהפעם הראשונה ב גילויאת חובות ה להחיל

 לשלב אשר .המארגנים ידי-על שנערכים ההסברה מפגשי קבוצת הרכישה, למשל במסגרת

 שיקבע מחייב בנוסח ובהיר קצר גילוי טופס לקבוע נבחנה האפשרות, לקבוצה ההצטרפות

של משמעות סבר לגבי ההו העסקה שמעותמעיקרי תנאי ההסכם, יכלול את  ואשר, בתקנות

 בטרםבשלב מוקדם ו למצטרפים למסור המארגן יידרש אותו, הצטרפות לקבוצת רכישה

 התחייבות או כלשהו תשלום לגבות איסור. עוד יקבע הסכם הצטרפות לקבוצה על חתימתם

 לקרוא סבירה הזדמנות לרוכש תנהיונ טופס הגילוי שנמסר לימב( פיקדון שיק כגון) לתשלום

 התחייבות ליצירת כתנאי תחול זה מסמך מסירת חובת. העולות הימנו המשמעויות את ולהבין

 להצטרף בקשה" שעניינה התחייבות ובכלל זה גם, הקבוצה או המארגן כלפי אדם של כלשהי

   .תוףהשי הסכם על אך בעת החתימה דווקא ולאו" לקבוצה

 עלויותה מדןוחובת גילוי לגבי א. 1.1.1

חברי הצוות סברו כי יש למנוע פרקטיקה מטעה של הצגת אומדני עלויות נמוכים מאוד 

ובלתי מבוססים במטרה לשכנע מצטרפים פוטנציאליים להצטרף לקבוצות הרכישה. הנתון בדבר 

לחייב את גילויו במסגרת ויש  של הפרויקט הוא נתון קריטי בעסקהתית האמהערכת העלויות 

 55חובת הגילוי. בתחילה נבחנה בצוות האפשרות לקבוע כי המארגן מחויב להכין "דוח אפס"

ולמסור אותו למבקשים להצטרף לקבוצה בטרם חתימתם על הסכמי ההצטרפות. אפשרות זו 

ה בקרקע ינדחתה לנוכח החשש כי חשיפת דו"ח האפס בשלב השיווק עשויה להכשיל את הזכי

אומדן עלות , בין היתר, שהרי דוח האפס כולל ה שהשיווק שלה הוא באמצעות מכרז(מקר)ב

גם לגורמים מתחרים  המארגן להגיש לצורך רכישת הקרקע הקרקע ובכך תיחשף ההצעה שבכוונת

סברו חברי אשר יגישו את הצעותיהם בהתאם. לאור הקושי בחשיפת דוח האפס עצמו,  יםחיצוני

( המארגן יחויב לערוך ולהציג למי שמבקש להצטרף 8) נגנון כדלקמן:הצוות כי יש לקבוע מ

לקבוצה אומדן עלויות. אומדן העלויות יגובה באישור מקצועי מטעם שמאי מוסמך כי הוא 

( על המארגן לציין במפורש ובבירור שמדובר 3משקף באופן ריאלי את העלויות הצפויות; )

 .באומדן בלבד, ולא במחיר סופי

                                                           
55

ידי הבנק בשלב של בחינת בקשה המימון של הקבוצה, לצורך בחינת מאפייני הפרויקט -לדוח שנערך עלבדומה  

וסיכוניו השונים, כפי שפורט לעיל בפרק המבוא.  ההצעה הנוכחית מבקשת אפוא לחייב את המארגן בהכנת דוח 

דע הנמסר למצטרפים בדבר כאמור עוד בשלב המוקדם של שיווק ופרסום הקבוצה, במטרה להגביר את אמינות המי

 עלויות הפרויקט. 
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 דמי הצטרפותבלת הג. 1.1.3

כאמור, הפרקטיקה הנהוגה היא של חתימה על "בקשה להצטרפות לקבוצת רכישה" ורק 

בהמשך על מסמכי ההצטרפות עצמם כאשר עם החתימה על מסמך הבקשה, נדרש המבקש 

 שקליםשעומדים פעמים רבות על עשרות אלפי  ,להעביר סכום כסף שנקבע או התחייבות לתשלום

גם כאשר הדבר אינו ו אם לא יצטרף לקבוצה בסופו של דבראף לא יוחזרו לו ם לעיתיאשר  )ויותר(

ההסכמים המחייבים אותו כלפי  בהמשך על לחתום לחץ על המצטרף להפעיל עשוי תלוי בו. הדבר

 שקיבל לאחר אם זאת גם ,לטמיון ירדו ששילם כמקדמה לא שהכספים מנת עלהמארגן והקבוצה 

, בנוסף. אינם מתאימים לצרכיו או למצג שהוצג לו קודם לכן נאיות כי מצא, מיםנוסח ההסכאת 

 שאינם במצבים גם הכספים של השבה אי קובעים בקשת ההצטרפות תנאי שבהם במקרים

ייגרם  ,דבר של בסופו הקבוצה את לגבש הצליח לא המארגן שבו מקרה למשל, במבקש תלויים

 בצוות נבחנה זה בהקשר .ים בהם עסקינןלחברי הקבוצה נזק רב, בייחוד בשל גובהם של הסכומ

 בשלב לגבות שניתן( לתשלום ההתחייבות או) התשלום סכום את להגביל נכון האם השאלה,

הצוות ממליץ להמשיך לבחון  .שאינם מוחזרים ביטול לדמי לרב הופך אשר, ההצטרפות בקשת

. הסכום יקבע פותצטרסימלי לגבייה כדמי הקהיבט זה, תוך שהנטייה היא להורות על סכום מ

   ויהיה נתון לשינוי תכוף לפי בחינה מקצועית שתעשה מעת לעת.בחקיקת משנה 

 

 רכישת הקרקעשלב . 2.3

  קרקע שאין לגביה תכנית מפורטת. 1.1.1

מפורטת  תכנית לגביה שאין לקרקע ביחס רכישה קבוצת ארגון כי סברו הצוות חברי

 בעייתית היא ,נוספת( תכניתאישורה של צורך ב)כאמור, תכנית המאפשרת הוצאת היתרים ללא 

, בלבד ציפייה בבחינת זה בשלב הוא הפרויקט שהקמת העובדה לאור ובראשונה, בראש ביותר.

 מקצוע בעלי שאינם לקבוצה המצטרפים להטעיית ממשי חשש וקיים ,עובדתי ביסוס לה שאין

ש י כי הצוות חברירב  סברו, רהאמו לאור. מפורט תכנון של היעדרו משמעות את מבינים ושאינם

משרד  ין זה, סבריבענ .מפורט תכנון לגביה שאין קרקע לגבי" רכישה קבוצת" של שיווק לאסור

רו בכפי שס ואין לקבוע אסור מוחלט לגבי העדר התכנון כי די בחובת גילוי האוצר בדעת מיעוט

 רב חברי הצוות. 

 הוספה הדרגתית של זכויות בניה. 1.1.1

 את לשנות מתכוון המארגן בהמשך כאשר הקבוצה גיבוש של בפרקטיקהדן  הצוות

 המותר הכולל השטח את להגדיל או דיור יחידות להוסיף שמטרתה הקלה, לבקש או התכנית

כאמור, החברים המצטרפים שלהם משווקות הדירות העתידיות לא תמיד מבינים את . לבניה

שיקול דעת בהענקת האישורים וקיימת אי  משמעות הדברים, את העובדה שלמוסדות התכנון יש

ב, אינו וודאות משמעותית בנוגע לעצם האפשרות לבנות את אותן דירות. חוסר הוודאות, על פי ר

משפיע על גובה הסכומים הנגבים מאותם חברי קבוצה. מלבד סוגיית הידיעה על מצבה התכנוני 

לה בדבר ניהול כספי של הקרקע, עלתה בהקשר של הגדלת מספר חברי הקבוצה גם שא
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 כזה מצב עם להתמודדות המשתתפים בנסיבות אלה, אשר תידון בהמשך בנפרד. אחת החלופות

 להקים שניתן הדיור יחידות מספר על עולה חבריה שמספר קבוצה לארגון האפשרות במניעת היא

 עלהפו מארגן נגד סנקציות קביעת תוך, הקבוצה גיבוש במועד התקפה התכנית לפי הקרקע על

באפשרות זו טמונה דרך קטגורית להתמודדות עם אחת הבעיות המרכזיות . זה לכלל בניגוד

בתחום שנדונה לעיל, שלפיה מארגנים מוכרים דירות ליותר משתתפים ממצאי הדירות הקיים. 

 המאושרות הדיור יחידות מספר והגדלת התכנוני המצב שינוי כי בפני הצוות הובהר, זאת עם

 לא יתרונות בעלת והיא הרכישה קבוצות בתחום נפוצה פעולה דרך היא קעהקר רכישת לאחר

 לקיים או תכנית להגיש יכול אינו המארגן ,לרכישה עד הנראה שככל העובדה נוכח בייחוד, מעטים

אך לאחר רכישתה נוצרת הזדמנות להגדלת הקבוצה, תוך הגדלת  התכנוני המצב לשינוי הליכים

 את להפחית דרכים הצוות בחן, האמור לאור. לל המשתתפיםמספר יחידות הדיור לטובת כ

 . הפרקטיקה הנוהגת את למנוע מבלי, שבמתן האפשרות להגדיל את מספר חברי הקבוצה הסיכון

 שהקבוצה מרגע הקבוצה גיבוש במהלך ידי הצוות היא קביעה כי-החלופה שנבחרה על

 התכנון המפורט מכוח קרקעה על להקים שניתן הדיור, יחידות כמספר חברים מספר מונה

 לתנאים בכפוף רק חברים עוד אליה ולצרף הקבוצה את לשווק המארגן יוכל, הקיים באותו מועד

 : אלו

 בטופס וכן וההסברה השיווק, הפרסום שלבי כל לאורך לציין יחויב המארגן – גילוי .א

 שריתאפ אינה ידם-על בפרויקט היחידות שקבלת, למבקשים "הנוספים" שיימסר הגילוי

 השינוי אישור כי ולהבהיר לבצע ושבכוונת התכנוני ההליך את לפרט, הקיים התכנון לפי

 .התכנון ולכן קיימת חוסר וודאות לגביו מוסד של והחלטתו דעתו לשיקול כפוף התכנוני

 .ילוי לגבי השלכות מיסוייות אפשריות של הגדלת הקבוצהב בחובת גוחיכמו כן, המארגן 

 מותנית ידם-על בפרויקט היחידות שקבלת החברים כספי– פיםהגבלות בניהול הכס .ב

 בפרק להלן שיפורט כפיובכפוף למספר מגבלות  התכנוני ינוהלו בנפרד השינוי באישור

 .הקבוצה כספי בניהול העוסק

 

 ניהול כספי המשתתפים . 2.2

כאמור, בחלק מהסכמי השיתוף לא נקבע הסדר כלשהו שנועד להגן על כספי החברים 

קרים כאלה כאשר החברים מעבירים את כספם למארגן לצורך רכישת הקרקע הוא יוכל ובמ

למימון פרויקטים אחרים  ות שונות שאינן בהכרח הרכישה, למשל,להשתמש בכספים למטר

שבניהולו או אפילו לכיסוי הוצאות פרטיות שלו. החשש במקרה כזה הוא שרכישת הקרקע לא 

קבוצה יוותרו ללא קרקע ובמידה שהמארגן יהיה נתון לקשיי תצא לפועל בסופו של דבר וחברי ה

פירעון, גם ללא סכומי הכסף שהעבירו למארגן ושפעמים רבות מהווים את כל הונם 

 התממשות במצבי הקבוצה לחברי להיגרם שעלולות הקשות התוצאות וחסכונותיהם. לאור

 שיפחית בחוק מחייב מנגנון רליצו יש כי הצוות חברי סברו, שונות מסיבות האמורים הסיכונים

הקרקע ויבטיחו את השבתם   לרכישת שעד בשלב המשתתפים כספי על היום המוטל הסיכון את

 העברת של פרקטיקה מיושמת בהן בקבוצות גם כי הוברר הצוות בדיוני. במקרים המתאימים

 אחר רםגו או הקבוצה של הדין עורך רבות פעמים הוא הנאמן, סגור נאמנות לחשבון הכספים
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 ולא המארגן אינטרס לטובת טהיי שיבצע שהפיקוח לכך לגרום עשוי והדבר המארגן ידי על שנבחר

העברתם למארגן  מרגע הקבוצה חברי כספי את לנהל חובה בהתאם לכך, מוצע להטיל. הקבוצה

תפקידו של בו. תלוי אחר שאינו גורם הנאמן הוא אינו המארגן אלא אשר כ, סגור נאמנות בחשבון

 ולפקח פרויקט אותו למטרת שלא בכספי הנאמנות שימוש של האפשרות את  נאמן הוא למנועה

. שלב בכל התקדמותו וקצב צרכיו לפי, בלבד הפרויקט למטרות מהחשבון הכספים הוצאת על

 יחולו זה מסוג שבנאמנות לקבוע יש, אלה הוראות יעילות הבטחת לשם כי הצוות סבר זה בעניין

בהסכמים, אלא  ןלהתנות עליה ניתן יהיה ומבלי שניתן מחייב באופן ותהנאמנ חוק הוראות

בנוסף המליץ הצוות לבחון במהלך הליכי החקיקה את  56.(חברי הקבוצה)קרי, לטובת הנהנים 

ביטוח אחריות האפשרות לקבוע כי אדם יוכל לשמש כנאמן של קבוצת רכישה רק אם הוא בעל 

מטרה לצמצם את הסיכון אליו חשופים חברי הקבוצה המכסה שירותי נאמנות וזאת ב מקצועית

כמו המפקידים את כספם בידי הנאמן אשר ככלל, לא חלות עליו מכח הדין דרישות סף כלשהן. 

 בהחלטת הנאמן את להחליף הקבוצה לחברי שתאפשר חוקית הוראה לקבוע יש כי הצוות סבר כן,

להפקיד את הכספים בחשבון נאמנות יובהר כי יצירת חובה  .הקבוצה בהחלטת נציגות או רוב

, אין בה כדי להוות "סגור" כמפורט, הגם שהיא מצמצמת את הסיכון אליו חשופים חברי הקבוצה

במובן זה שעדיין יכולים להיות מקרים של הפרת הוראות החוק בידי המארגן או  בטוחה לכספים

יתנת לרוכשי דירות הנאמן ואז עשויים חברי הקבוצה לאבד את כספם. בהשוואה להגנה הנ

בהתאם לחוק הבטחת השקעות, המחייב מתן ערבויות בנקאיות כנגד התשלומים או בטוחה 

אחרת, הרי שההצעה לחייב את הפקדת הכספים בחשבון נאמנות אינה מספקת הגנה דומה. 

כי אין מקום להחיל על מארגני קבוצות רכישה את הדין החל על מוכרים  ,עם זאת ,הצוות סבר

של הבטחת כספי הרוכשים. זאת לנוכח העובדה כי הטלת חובה ליתן ערבות בנקאית כנגד בהקשר 

תשלומי חברי הקבוצה תוביל לעלויות מימון לא מעטות שיגולגלו על חברי הקבוצה באופן שיפחית 

מאוד )ואולי אף יבטל לחלוטין( את הפוטנציאל לחיסכון עלויות וימנע למעשה את היתרון 

 של קבוצות הרכישה כפי שתואר לעיל.  האפשרי שבפעילותן

  רישום זכויות חברי הקבוצה. 1.1.1

 -הצוות סבר כי לאור משמעות הרישום כ"בטוחה קניינית" להשקעתם של חברי הקבוצה

למצער לרשום הערת אזהרה  יש לקבוע חובה על המארגן לרשום את הקרקע על שם הרוכשים או

יצוין כי להבנת חברי הצוות לאחר רכישת הקרקע. לטובת חברי הקבוצה בתוך תקופה מסוימת 

ועל אף הקשיים שמעלה הדבר, אין מניעה כי מארגן יהיה גם הוא חבר הקבוצה. במקרים אלו, 

מוצע שלא לאפשר רישום של הערת אזהרה לטובת המארגן, אלא על החלק שאותו מתכנן המארגן 

העלות היחסית הנדרשת לשלב  לרכוש לעצמו, אשר לגביו העביר גם הוא לקופת הקבוצה את

 .לכל חברי הקבוצה גילוי מפורשעל כך רכישת הקרקע ובתנאי שנמסר 

 יהול פיננסי במקרים של קבוצה שמספר חבריה אינו תואם למצב התכנונינ. 1.1.1

ככל שהקבוצה מונה מספר חברים שגדול ממספר יחידות הדיור שניתן להקים על 

 לאור כי הצוות סבר ,זה בנושא גילוי חובות על להמלצה שךהמקרקעין לפי התכנון הקיים, ובהמ

                                                           
56
 מאפשר התניה על רבות מהוראות החוק.  1939-לחוק הנאמנות התשל"ט 11ס'  
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שנובע מהספק אם יינתנו אישורי מוסדות  "נוספים" אותם משתתפים כספי של הרב הסיכון

 הסיכון הפחתת שמטרתה קוגנטית הוראה גם לקבוע התכנון לתוספת היחידות, נמצא כי יש

 להקים שניתן הדיור יחידות כמספר חברים מספר מונה שהקבוצה מרגע מוצע לקבוע כיהאמור. 

 לתנאי בכפוף נוספים חברים לקבוצה לצרף המארגן יוכל, הקיימת התכנית מכוח הקרקע על

 חשבון לבין הפרויקט של הנאמנות חשבון בין הפרדה של מנגנון יצירת תוך, וכן ל"הנ הגילוי

 אותם בכספי שלהשתמ האפשרות מניעת תוך, אלה חברים של כספם יופקד בו נוסף נאמנות

 בפיקוח, התכנון הוצאות מימון למטרות בכספים שימוש למעט) התכנוני המצב לשינוי עד חברים

 (.הנאמן ואישור

 

 של המארגן עמדוהנציגות, קבלת ההחלטות ומ –אופן התנהלות הקבוצה . 2.4

 הקבוצה, הנציגות והמארגן חברי. 1.3.1

טות הנציגות, אשר לעיתים מורכבת כמענה לבעייתיות שפורטה לעיל בכל הקשור להחל

גם כאשר הדבר עומד בניגוד  מהמארגן ואנשיו ומקבלת החלטות שנועדו להיטיב עם המארגן,

הוראות שונות בנושא זה אשר רובן נשען על  לקבוע לטובת חברי הקבוצה, סבר הצוות כי יש

כלפיה. חברי הצוות ההכרה בכך שגם המארגן וגם נציגות קבוצת הרכישה חייבים בחובות נאמנות 

 סבורים כי יש לפרוט חובות אלה במפורש בחקיקה כמפורט להלן: 

 חלק להיות המארגן או מי מטעמו על איסוררוב חברי הצוות סבורים כי יש להטיל  .1

, שכן לעיתים לכך מקוםחלק מחברי הצוות סבורים כי אין  .הקבוצה מנציגות

העובדה בגילוי די אלא  ין למנוע זאתהקבוצה מעוניינת בידע והניסיון של המארגן וא

 . אפשרות להחליף את חברי הנציגותכן במתן וכי המארגן עתיד להיות חבר נציגות 

חובת גילוי בנוגע לקשרים שיש לו )במישרין או בעקיפין( עם יש להטיל על המארגן  .1

 .נותני שירות המציעים את שירותיהם לקבוצה

הן חברי , כך שחברי הקבוצהכלפי  גותעל הנצי נאמנות חובתיש להטיל במפורש  .1

 המשמעות של הטלת חובות אלה.את  נובייו ודעיהנציגות עצמה הקבוצה והן חברי 

 הנציגות מחברי אחד כל של ההתקשרות חובת גילוי באשר לתנאייש להטיל  .3

 ו/או כל גורם בהקשר לפרויקט מהמארגן שקיבלוכל הטבה כלשהי  לרבות, בהסכם

 .המארגן עם בקשר או בפרויקט נציגותחבר ל שיש חרא אישי עניין כל או

חובות גילוי על המארגן בנוגע לתנאי הסכם השיתוף עם כל אחד יש להטיל  .5

 , לרבות ובעיקר התמורה שמקבל כל אחד וחלקו בעלויות הפרויקט.מהחברים

למסור לכל חבר בקבוצה את רשימת חברי הקבוצה ופרטי המארגן את יש לחייב  .1

 )לשם עידוד ומתן אפשרות לשיח בין חברי הקבוצה(.  ההתקשרות עמם

 ברוב מסוים של חברי הקבוצה. המארגןולהחלפת הנציגות אפשרות יש לקבוע  .3
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הגינות כלפי חברי  עניינןעל המארגן ש קונקרטיות ומפורשות הטלת חובות מהותיות .1

 57הקבוצה, קביעת הוראות לגבי ניגוד עניינים, סודיות ועוד.

 המארגן שכר טרחת. 1.3.1

 של הטרחה שכר נקבע רכישה קבוצות של רבים שיתוף כפי שתואר לעיל, בהסכמי

הפרויקט, מה שמוביל לכך  של הכוללת העלות מתוך מסוים כאחוז רבות פעמים המארגן

 הקבוצה חברי של לאינטרס מוחלט בניגוד כמובן וזאת יגדלו שהעלויות בכך אינטרס שלמארגן יש

 הסכם הוראות, הרכישה מקבוצות בחלקבנוסף, . נוספות עלויות ןאות את לממן יצטרכו אשר

 קשר וללא הפרויקט של יחסית מוקדם בשלב לו ישולם המארגן של שכרו כי קובעות השיתוף

 לקדם כדי שביכולתו כל לעשות אינטרס למארגן יהיה לא ושלביו. במצב זה הפרויקט להתקדמות

 .בירס זמן בתוך הפרויקט את ולסיים ההליכים את

" הנאת" את יגביל – אלו קשיים עם שיתמודד מנגנון סבר הצוות כי יש לקבוע, זאת לאור

 זמנים בלוחות הפרויקט את להשלים המארגן לתמרוץ יביא וכן העלויות מהגדלת המארגן

 סבירים:

 לקבוע יש כי הצוות חברי סברו, הפרויקט עלויות להגדלת התמריץ מנת להסיר את-על

 תלוי שאינו סופי כספי סכום הצגת של בדרך תיעשה בהסכם הטרחה שכר תקביע לפיה הוראה

 .  הפרויקט בעלויות

 שלבי לעניין הוראות לקבוע מוצע במענה להיעדר התמריץ לקדם את הפרויקט במהירות,

שרק חלק קטן משכר טרחתו ישולם לו לאחר שלב רכישת הקרקע ואילו  כך, למארגן התשלום

 כי קביעה תוך הפרויקט וכן ו בשלבים הבאים בהתאם להתקדמותעיקר שכר הטרחה ישולם ל

, והכל בהתייחס לאומדן הקבוצה לחברי הדירות מסירת עם רק למארגן ישולם ממנו חלק 

  העלויות ומועדי המסירה כפי שהציג למצטרפים בתחילת הדרך. 

 מודל הפעילות של המארגן. 1.3.1

קידו של המארגן יסתיים עם הרכישה של באשר לקבוצות שההסכמים בהן קובעים כי תפ 

הקרקע, הוברר כאמור כי עולה בהן הסיכוי לכך שהקבוצה לא תצליח להתקדם ותיוותר "תקועה" 

לממש את הפרויקט )בין אם בשל קשיי מימון ובין אם בשל קשיים  אמתיתעם הקרקע בלא יכולת 

רך של יצירת חובות גילוי עוד בקבלת החלטות(. הצוות סבר כי ראוי להתמודד עם פרקטיקה זו בד

משלב הפרסום והשיווק, תוך קביעה כי במקרה שהמארגן אינו מתחייב לנהל וללוות את הקבוצה 

לאורך כל חיי הפרויקט עד למסירת הדירות, לא ניתן יהיה לשווק "קבוצת רכישה" או לפרסם 

מסייע ברכישתה  גןמארותר יוכל לשווק "קרקע" ולהבהיר שהפרויקט עתידי כלשהו, אלא לכל הי

 58., וזאת בכפוף לכל דיןבלבד

 השתחררות מהקבוצה. 1.3.3

                                                           
57

יתכן שחלק מחובות אלו, מוחלות כבר כיום מכח דינים כלליים אך יש טעם לקביעת חובות אלו ונוספות באופן  

 מפורש בחקיקה ספציפית. 
58
 .1991-קרקעין, תשנ"ור' הוראות חוק המתווכים במ 
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המשך לקושי שתואר בקיומן של קבוצות רכישה שגובשו לפני שנים רבות אולם מאז ב 

החתימה על מסמכי ההצטרפות והסכמי השיתוף לא נעשה במסגרתן דבר, חברי הצוות סברו כי 

 מהקבוצה ולצאת השיתוף מהסכם להשתחרר הקבוצה לקבוע הוראות שיאפשרו לחברי יש

 מסוימות כדלקמן: בנסיבות

שתיקבע )של  מסוימת זמן תקופת בחלוף – בהם טרם נרכשה הקרקעשבמקרים  .1

 מהסכם להשתחרר הקבוצה חברי יוכלו הקרקע נרכשה לא שבה מספר שנים(

 . עלות בלא – לקבוצה אחר בקשר להצטרפות הסכם כל או השיתוף

 הועברו כבר אלה שבמקרים העובדה נוכח – הקרקע כשה כברבהם נרש במקרים .1

 לחברים אפשרות ומתן הקרקע רכישת תמורת החברים ידי על משמעותיים כספים

 בחברים לפגוע עשויה ,בקרקע חלקם את לרכוש החברים יתר חיוב תוך ,לעזוב

 רובל יש לאפשר התקדמות  אי של בנסיבותהצוות סבר כי -הצדקה בלא הנשארים

יהיו מעוניינים ש חבריםל)  הקרקע מכירת על להחליט הקבוצה חברי של יםמסו

 היחסי לחלקם בהתאםוחלוקת התמורה ( אחר שלישי צד לכל אולרכוש אותה 

בהם אין שנסיבות של אי התקדמות יכולות להתקיים למשל במקרים  59.ברכישה

ר לעיל, לשם הקמת יחידות הדיור )כאמו יםתכנית מאושרת המאפשרת הוצאת היתר

הצוות ממליץ שלא לאפשר שיווק ופרסום קבוצות רכישה כאשר אין תכנית מפורטת 

החלה על הקרקע, אולם הסדרי היציאה מקבוצה שאינה מתקדמת רלוונטיים גם 

לקבוצות שהוקמו בעבר וכובלות את חברי הקבוצה עד היום(. דוגמא נוספת של אי 

ם מעת רכישת הקרקע אך הבניה התקדמות יכולה להיות מצב שבו חלפו מספר שני

 טרם החלה )מסיבות שונות( והקרקע עודנה שוממה. 

 

 

 אכיפה. ..2

 אכיפה מנהלית על מארגנים. 1.5.1

על מנת להבטיח כי ההסדרה המוצעת אכן תשיג את תכליותיה, מוצע לבחון בשלב גיבוש 

, דוגמת מנהליותאת האפשרות להסמיך את הרשות להגנת הצרכן להפעיל סנקציות החוק תזכיר 

עיצומים כספיים, על מארגני קבוצות רכישה שלא יעמדו בחובות המהותיות שייקבעו )חובות 

הגילוי בשלבי השיווק והפרסום, חובות הנאמנות, החובות הנוגעות לטיפול בכספי החברים ועוד(. 

לצדן  כולל הוראות צרכניות כלליות ש 1911-חוק הגנת הצרכן, התשמ"איצוין כי כבר כיום, 

קבועות סנקציות, כגון איסור הטעיה, אשר בנסיבות מסוימות עשויות לחול על מארגנים 

 . , ואולם הכוונה היא לבחינה של סנקציות ממוקדות לתחום זהמסוימים

 סנקציות אזרחיות. 1.5.1

                                                           
59

יובהר כי לעמדת רשות המסים יציאה של חבר מהקבוצה מהווה אירוע מס של מכירת דירת מגורים בהתאם לחוק  

 .מיסוי מקרקעין
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 והנציגות המארגן על החובות המהותיות השונות )גילוי, נאמנות, הגינות וכו'( יצירת

 קבוצת מחברי אחד לכל חוזה המקנה הפרת מהווה בהן עמידה אי כי, הקיים הדין פי-על, משמעה

 לקבלת והזכות הביטול זכות לרבות, חוזה עקב הפרת תרופות מההפרה הנפגע הרכישה

 ביטול כי והחשש רבים מחברים שמורכב כגוף רכישה קבוצת של אופייה בשל, זאת עם 60.פיצויים

 גיבוש בעת להתייחס הצוות מציע, בצדק שלא הקבוצה חברי ביתר יפגע החברים אחד ידי-על

 כך. האמורות החובות הפרת של במקרים מהחברים אחד לכל שיעמדו השונות לתרופות התזכיר

, פיצויים תביעת להגיש מהאפשרות בשונה, החוזה את לבטל האפשרות כי לקבוע ניתן, למשל

הגבלה זו של   .כאמור ביטול שרתהמא הקבוצה חברי של מסוים רוב בהחלטת מותנית תהא

מימוש סעדים חוזיים אמנם פוגעת במצטרף לקבוצת רכישה, אך היא מאפשרת לאזן בין ההפרה 

 שלכאורה מזכה את חבר הקבוצה בסעדים, ובין טובת הקבוצה שאליה הצטרף.

האם ניתן "לפגוע" בשכר טרחת המארגן ככל היא ה בדיוני הצוות תשעל פתנוס שאלה

המועדים שהוצגו למצטרפים בתחילת  ומאומדןהעלויות  מאומדן סטייהיום, נוצרת  שבסופו של

רוב חברי הצוות סברו כי המלצות שעניינן קביעת שכר קבוע מראש שאינו תלוי בעלותו הדרך. 

הסופית של הפרויקט, וכן קביעת הוראות בעניין שלביות התשלום למארגן בהתאם לשלבי 

, נותנות מענה מעותו משכרו, ישולם עם השלמת בניית הדירהכך שחלק מש התקדמות הפרויקט

שכרו של המארגן שחרג מהעלויות והזמנים שתגרע מואין מקום לקבוע הוראה בדין , מספק

 .שהוצגו
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 .1931-ר' חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 
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 פרק רביעי: סיכום

הצדקה להסדיר את  קיימתהאם  –השאלה הראשונה המרכזית שבה דן הצוות היא 

של דיונים, במסגרתם נשמעו עמדות  מספר לא מובטל ותקיימ. לאחר שהתחום קבוצות הרכישה

למסקנה חברי הצוות  והגיערבות של העוסקים בשוק קבוצות הרכישה ושל משתתפים בקבוצות, 

ועל כן יש הכרח  רביםצרכניים ומשפטיים  בתחום קבוצות הרכישה קיימים כשליםלפיה 

 . להסדירו

בין רוכשי הדירות החברים בקבוצה  עפערי מידקיימת בעיית ראשית וחשוב מכל נמצא כי 

מצטרפים לקבוצות רכישה עושים זאת לאחר שמוצג לבין המארגן. נמצא כי במקרים רבים ה

עיקרי את בפניהם מידע חלקי )לעיתים אף מטעה( וכאשר הם אינם מבינים את מהות העסקה ו

מחברה יזמית, הם אינם מודעים לכך שמדובר בקבוצת רכישה ולא ברכישת דירה : משמעויותיה

כאשר ידוע להם שמדובר בקבוצת רכישה, הם אינם יודעים בעת ההצטרפות מהם ההבדלים  גםו

חים בחשבון את וקהמהותיים בין המסלולים השונים. רוכשים רבים אינם מודעים ואינם ל

שתתפים )בשונה ח על עצמו את ההתחייבויות כלפי המקהעובדה שבקבוצת רכישה אין גורם שלו

הוא זה שנוטל את הסיכון והאחריות(. קבוצת רכישה רוכשת בעצמה  השבדירה מיזם מרכישת 

, יתממש שהפרויקט לכך שמתחייב גורם אין עצמית. את הקרקע ובונה עליה את הדירות בבניה

קבוצות רכישה לא חלים על  ,בנוסף. בכלל אם ,השלמתו מועדמה ו הסופית עלותו תהיה מה

)כמו חוקי  המגנים על האינטרסים של הרוכשים ועל כספיהםהסדרים חקיקתיים קונקרטיים 

 מכר )דירות( השונים, החלים על רכישת דירה מחברה יזמית(. 

 הרכישה כולליםחלק מהסכמי קבוצות לפחות כי  נמצא במסגרת עבודת הצוות,עוד 

יעה יתרון למארגן תוך פגתנאים מקפחים וחד צדדיים אשר פועלים לרעת חברי הקבוצה ונותנים 

 , ותוך חשיפת חברי הקבוצה לסיכונים בלתי סבירים. באינטרס החברים

 

 יתרון לחבריה להעניק עשויה רכישה לקבוצת הצטרפותסברו חברי הצוות כי לצד זאת, 

 נמוך יהיה דבר של בסופו הדירה קבלת עבור מסוימים במקרים שישלמו שהמחיר בכך, כספי

י ברווח בעיקר לנוכח הפער האפשר, יזמית מחברה דירה רכישת בעסקת משלמים שהיו מהמחיר

 מחברה דירה רכישת פני על רכישה בקבוצת נוספים יתרונות. היזמי ונוכח ההטבה בהיבט המס

 אופי ואת השכנים את, הגם שבמיעוט המקרים, לבחור היכולת להיות עשויים לכאורה יזמית,

ימת חשיבות בשוק קיהצוות כי התכנון. בהתאם לכך, סבר  על להשפיע היכולת וכן הפרויקט

מניעה גורפת של של  פיכך שלל את האפשרותשל קבוצות הרכישה ול הדיור להמשך פעילותן

להפסקת קיומו של רכישה או יצירת הסדרה מכבידה יתר על המידה שתוביל הקבוצות פעילות 

 . שוק זה

 

תי מאוזן מסקנת הצוות הייתה אפוא כי מתקיימות שורת הצדקות ליצירת הסדר חקיק

בתחום קבוצות הרכישה אשר יגן על זכויות משתתפי הקבוצה מחד גיסא, אך לא ישלול את 

 פעילותן של קבוצות הרכישה מאידך גיסא.
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מהי ההסדרה ראויה ומה היקפה ביחס לכל אחד בהינתן מסקנה זאת, בחן הצוות 

לה בשלב ביצוע החל משלב השיווק וגיוס הקבוצה וכ – משלבי פעילותן של קבוצות הרכישה

 אכיפה של ההסדרה שתקבע. ודרכי ההחוזה. עוד נשקלה על ידי  הצוות, שאלת הצורך 

 

 עיקרי ההמלצות הצוות. 4.8

חברי הצוות סברו כי על קבוצות  –גודל הקבוצה שעליה תחול הרגולציה  שלבחקיקה  קביעה .1

רי הצוות כי יש קטנות אין הצדקה וטעם מספק בהחלת דין כופה. מן העבר השני, סברו חב

להגביל את גודלן של קבוצות הרכישה, מחשש שקבוצה גדולה מדי לא תוכל להתנהל באופן 

מספר המשתתפים המינימאלי מוצע כי  סביר ולקבל החלטות לטובת כל חברי הקבוצה.

בין היתר על חברי הצוות במהלך הליך החקיקה,  קרבוהמקסימלי הנורמטיבי המדויק ידון ב

  ;הסדרים אחרים שמתייחסים לנושאלבשים לב לדינים ורך בעניין, וסמך מדגם שייע

 איסור הטלת תוךבין היתר,  ,והפרסום השיווק משלב עודמוגברות  גילוי חובות החלת .1

 העובדה את לציין ותוך הטלת חובה, דירה כרכישת העסקה את ולהציג הצרכן את להטעות

 כן דירה. ברכישת ולא, עצמית בבניה עליה ותבנה קרקע אשר תרכוש רכישה בקבוצת שמדובר

 סופי למחיר, דירה למסירת התחייבות שאין את העובדה הוסכם שיש הכרח לציין מפורשות

 ;כלשהם זמנים ללוחות או

, שיכלול פירוט לגבי תנאים מרכזיים בעסקה מחייב בנוסח ובהיר קצר גילוי טופס קביעת .1

 רפות;הסכם ההצטה על חתימתם בטרם למצטרפים ימסראשר י

שיישא בהן עד עלויות האומדן את  למי שמבקש להצטרף לקבוצה למסור את המארגן חיוב .3

 באישור מקצועי מטעם שמאי מוסמך;  האומדן יגובה .לקבלת הדירה

, שיהפכו סכום מכסימלי לגביית דמי השתתפותהצוות נוטה להמליץ להורות על קביעת  .5

, אולם תערך בחינה נוספת בעניין זה במקרה שרוכש מבקש להשתחרר מההסכם, לדמי ביטול

  במהלך הליך החקיקה; 

 לגביה שאין קרקע לגבי" רכישה קבוצת" של שיווק יש לאסורלעמדת רוב חברי הצוות,  .1

. יש ללא צורך באישורה של תכנית נוספת( המאפשרת הוצאת היתרים)בתוכנית  מפורט נוןתכ

אין הצדקה לקביעת איסור ויש  סברה בהקשר זה, כי לציין כי דעת מיעוט בקרב הצוות

 להסתפק בחובת גילוי; 

חברים נוספים, מעבר למספר החברים התואם את התכנון המפורט  לקבוצה לצרף מארגן יוכל .3

חוסר הוודאות לאישור הוספת היחידות יובהר לחובת גילוי בכתב בה  בכפוף באותו מועד, רק

  ;ד מכספי יתר חברי הקבוצהבנפר יעשהנוספים יה שניהול כספי החבריםובכפוף לכך 

 יחולו לגביו סגור נאמנות בחשבון הקבוצה חברי כספי את לנהל על המארגן יצירת חובה .1

בהסכמים,  להתנות עליהן ניתן יהיה שלא באופןוהוראות נוספות  הנאמנות חוק הוראות

 ;אלא לטובת חברי הקבוצה

לשמש כנאמן של קבוצת האפשרות לקבוע כי אדם יוכל את  במהלך הליכי החקיקהלבחון  .9

  ;ביטוח אחריות מקצועיתרכישה רק אם הוא בעל 
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בהחלטת  או רוב בהחלטת הנאמן את להחליף הקבוצה לחברי שתאפשר חוקית הוראה קביעת .11

  .הקבוצה נציגות

את הבעלות על הקרקע על שם הרוכשים או למצער, לרשום חובה על המארגן לרשום  הטלת .11

 . לאחר רכישת הקרקע בתוך תקופה מסוימתה הערת אזהרה לטובת חברי הקבוצ

 .הקבוצה מנציגות חלק להיות המארגן או מי מטעמולמנוע מרוב חברי הצוות סבורים כי יש  .11

חלק מחברי הצוות סבורים כי אין לכך מקום, שכן לעיתים הקבוצה מעוניינת בידע והניסיון 

תפורט העובדה, כי המארגן בכך שבעת ההצטרפות די לשיטה זו  .של המארגן ואין למנוע זאת

 אפשרות להחליף את חברי הנציגות.כי תינתן ואו מי מטעמו הוא חבר נציגות 

ככל בו הוא מצוי )חובות גילוי בנוגע לניגוד עניינים  – חובות אישיות על המארגןמספר  הטלת .11

לוי , חובת הגינות, חובת גילוי של ענין אישי בקשר לפרויקט, ככל שקיים, חובת גי(שכך הוא

בנוגע להסכמים בינו לבין חברי הנציגות, חובת מסירת פרטי חברי הנציגות לכלל חברי 

 הקבוצה ועוד;

חובת נאמנות כלפי חברי הקבוצה, חובות גילוי  – חובות אישיות על הנציגותמספר  הטלת .13

 לגבי הטבות שמתקבלות מהמארגן או כל ענין אישי מול המארגן או הפרויקט;

ברוב מסוים של  להחליף את הנציגות וכן את המארגןבוצה תהיה זכות לחברי הק קביעה כי .15

 חברי הקבוצה;

שכר הטרחה תשלום . הפרויקט בעלויות תלוי ובלתי סופי של המארגן יהיה הטרחה שכר .11

 עם רק למארגן ישולם ממנו לשלבי התקדמות הפרויקט וחלק  משמעותי בהתאםיהיה 

 ;הקבוצה לחברי הדירות מסירת

  בנסיבות מסוימות השתחרר מהקבוצהלחברי הקבוצה ל מתן אפשרות .13

שתיקבע )של  מסוימת זמן תקופת בחלוף –במקרים שבהם טרם נרכשה הקרקע  .א

ללא עלות )למעט דמי תתאפשר יציאה  ,הקרקע נרכשה לא שבה (ניםמספר ש

 השתתפות(;

 של מסוים רובל ש לאפשרי – גם לאחר רכישת הקרקע התקדמות אי של בנסיבות .ב

 לכל או בכך שמעוניינים לחברי הקבוצה) הקרקע מכירת על להחליט הקבוצה חברי

 היחסי לחלקם בהתאם הקבוצה לחברי התמורה כספי והשבת( אחר שלישי צד

 ;ברכישה

לאכוף את כן את האפשרות להסמיך את הרשות להגנת הצרהחקיקה לבחון בשלב גיבוש  .11

 . המארגןעל ו שיחולבעיקר בכל הנוגע לחובות  שתקבע החקיקההוראות 

מכח הדין הכללי  שונות אזרחיות תרופות החקיקה את האפשרות להגביללבחון בשלב גיבוש  .19

החלות על המארגן, לפי  החובות הפרת של במקרים מהחברים אחד שעשויות לעמוד לכל

הנפגע  שסעדים מסוימים העומדים לרשות המשתתף, בין היתר, לכך החוזה, וזאת בשים לב

 ויים לפגוע בטובת הקבוצה כולה. עשמהפרת החוזה 

 

 ***** סוף *****
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