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הקדמה אישית:

1בעשור האחרון רואים יותר ויותר צמיחה של פרוייקטים והתחדשות עירונית הן
מבחינת פינוי ובינוי והן מבחינת תמ"א ,עניין אותי לבחון את הנושא ולבדוק מהם
הזכויות הקנייניות באותם בניינים משותפים שצומחים להם במהרה.

בנובמבר האחרון פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הנתון הבא :גבעתיים
היא העיר המרכזית ביותר בישראל .המדד שזיכה את העיר בתואר בודק כמה מרכזי
קניות ,שירותי בריאות ,לימודים ,פנאי ונכסים יש בעיר .הוא מיקם את גבעתיים הרחק
בתחתית הטבלה .העיר מונה למעלה מ 57-אלף תושבים ,והיא ממוקמת במרחק
אפס קילומטרים מגבול מחוז תל אביב ,שאליו היא משתייכת .ישנו ביקוש רב בשנים
האחרונות למגורים בעיר גבעתיים .גבעתיים הפכה לאחת הערים הצפופות בישראל.
כיום יש ביקוש וצמיחה של פרוייקטים ושל התחדשות עירונית הרבה יותר מבעבר. .

תוכן העניינים :

איך תיראה גבעתיים ב ?2040-מתוך אתר Ynet
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5130585,00.html
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מבוא

עבודתי עוסקת בנושא זכויות קניינות בבית המשותף .זהו נושא חשוב בתחום הנדל"ן
ועוסק בזכויות בבתים משותפים ,בבניין דירות ,בפינוי בינוי ובתמ"א.
במהלך עבודתי חקרתי את הליכי המשפט הישראלי הנהוג במדינתנו כיום ובנוסף את
המשפט העברי על פי ההלכה.
בחלק הראשון של עבודתי עסקתי הצעת חוק המקרקעין תשכ"ד 1964-רקע היסטורי.
דנתי בהגדרת המושגים בית ,דירה ,בית משותף ,רכוש משותף .הצגתי שני מקרים
מיוחדים הדנים בנושא בית משותף הראשון דן בדבר שיקומו של בית משותף שנהרס
והשני דן בפסיקה בדבר תביעות נזיקין נגד נציגות הבית המשותף .בסעיף האחרון
בחלק זה פירטתי את ההליך לבית משותף על פי המשפט הישראלי .לבסוף הוספתי
הערת אזהרה בנושא מניעת נוכלויות.
בחלק השני של עבודתי עסקתי במשפט העברי ועל מקומו במערכת המשפטית.
דנתי בהעברת זכויות חפציות בבית המשותף ובסוגיית "זה נהנה וזה לא חסר ".
בחלק השלישי והאחרון עמדתי על ההבדלים בין המשפט הישראלי למשפט העברי
והובאו מס' דוגמאות להבדלים ולשוני ביניהם.

פרק א -משפט ישראלי

"הצעת חוק המקרקעין" תשכ"ד :1964-רקע היסטורי
הצעת חוק המקרקעין ,הינו למעשה אוסף של חוקים בנושאי מקרקעין שבאו להחליף
את חוקי הקרקעות העות'מאניים מ.1858-
הצעת החוק הראשונה הוגשה בשנת  1964על בסיס המלצות משפטנים בראשותו
של השופט העליון משה לנדוי.
הוועדה כללה מומחים חשובים מתחום המשפט הקרקעי ,שופטים ,פרופסורים ,ראשי
מרשם המקרקעין ועורכי דין.
2המלצות הוועדה התייחסו כמעט לכל הנושאים הקשורים לדיני מקרקעין ובוועדה
הוחלט לחוקק חוק חדש המבוסס על יסודות חדשים לטיפול במקרקעין.
חוק הקרקעות החדש קבע שלושה עקרונות חדשים :
 .1ביטול חלוקת המקרקעין לסוגים.
 .2הנהגת שיטת מרשם כולל ומחייב של כל המקרקעין והזכויות בהם.
 .3הרחבת מושג יחידת המקרקעין שתכלול לא רק את הקרקע אלא גם את כל
הבנוי או הנטוע או המחובר אליה חיבור של קבע ,וכן קביעת הכלל שכל עסקה
במקרקעין תחול גם על המחוברים אליה ,באופן שלא ניתן יהיה לבצע עסקות
במחובר לקרקע ,בנפרד מן הקרקע.

בית משותף ,דירה
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דברי הכנסת ,כרך  ,40תשכ"ד ,עמ'  ,2127הדיוןעל הצעת חוק המקרקעין .1964

בית משותף על פי סעיף  3ב' לפי חוק המקרקעין 4,3אינו בית בבעלות משותפת של
מספר פרטים ,כגון היורשים או הקונים במשותף.
להלן נעמוד על אחדים מההיבטים העיקריים של הסדר זה ,לאחר מכן נדון בשאלות
אם הזכות על דירה ראויה להיקרא בעלות ,לפי הגדרת החוק בעוד שלפי מהותה
אינה מגיעה עד כדי בעלות בעיני אחדים ,באיזה מידה ובאיזה מובן סוטה השיתוף
ברכוש משותף מן השיתוף הרגיל ,ואם צמידות חלקו של דייר ברכוש המשותף לזכותו
על דירתו עשויה לאפיין ולייחד את המוסד הנתון.
בית ודירה -נאמר כי לביטוי "בית משותף" 5משמעות מוסכמת גם למילה "בית"
משמעות מוסכמת ,בית אינו מציין רק בניין אלא גם כל חלקת המקרקעין הרשומה
כבית משותף .אין הכוונה רק לזכות הבעלות אלא גם לזכויות הנסחפות לה ,ובמיוחד
הזכות לבנייה נוספת שהוקנתה לבעלי הבית המשותף או שהם עשויים לקבל במרוצת
הזמן מלבד זיקות הנאה שנרכשו לבית משותף. .
אין להבין דירה לפי המונח כיוון שבחוק מציין מונח זה כל חדר ,תא או מערכת חדרים
או תאים  ,שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים לעסק או לכל צורך אחר ולכן,
מה שאינו נקרא דירה בלשון בני אדם גם משום שנחשב בגדר דירה כל מה ששייך
ליחידה ,ברשות היחיד של בעל דירה ,חצר ,גינה וחדר שמחוץ לעצם הדירה אשר הם
נסחפים לדירה ולרבות זכות לבנייה נוספת שלפי הסכם בין בעלי הדירות הועמדה
לרשות היחידה הנדונה .6למעשה חבל שלא יעדו מונח אחד לציון דירה וכל המוצמד
לה ביחד.
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תשכ"ט 1969-
4
חוק הבתים המשותפים ,תשי"ג 1952
5
להלן דעתנו הנוסח ( :בית\ דירות ) של אחדים על שטח משותף
6
דירה  ,חדר או מערכת חדרים תא או מערכת תאים שנועדו להיות חלק מהרכוש המשותף

החלת הדינים על הבתים המשותפים דורשת תחימת תחומים בין דירה כלומר ,רשות
היחיד לבין הרכוש המשותף.
תחימת תחומים בין דירה לבין רכוש משותף ,שיתופים מיוחדים .בין פריטי הרכוש
המשותף מונה החוק סעיף  52את המסד ,הגגות והקירות החיצוניים אך לא את
המחיצות שבין דירה לדירה .לאור התקדימים האלה אין ההשמטה עשויה להיחשב
פרי שכחה אלא היא מעידה על כוונת החוק כלומר לא להכלילן ברכוש המשותף.
סעיף  49לחוק המקרקעין קובע כי קירות הנמצאים במשותף עם מקרקעין של שכנים,
יראו אותם כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים כל עוד לא יוכח
היפוכו של דבר .דין זה הוא חריג לעומת הדין שבסעיף  12על תחולתה של בעלות
הקרקע גם על הבנוי עליה ,כי הדין האחרון היה דורש שהקיר עומד במשותף.כלומר,
בחלקו על אדמת א' ובחלקו על אדמת ב' לא ישתייך להם כדבר משותף לשניים ,אלא
בחלק חומרי ממנו .כמו כן ,מדובר לא רק בקירות שבין דירה לדירה ,אלא גם
במחיצות האופקיות ביניהן ,המשמשות תקרה לדירה התחתית ורצפה לדירה העילית.
השאלה נוגעת גם לקירות שבין דירה לבין חדר המדרגות או חדר אחר הקשור לרכוש
המשותף.
נקבע בכל המקרים שהקיר משותף ובבעלות הדייר מחיצתו ,מראה לנו כי לצורך
קביעת שטחה של הדירה יש לחשב את מחצית השטח שעליו בנוי הקיר .לפי שטח
הדירה קובעים את חלקו של הדייר ברכוש המשותף ואת מידת השתתפותו בעול
ההוצאות.

בפס"ד הוחלט שחלון ראווה בקיר החיצוני של הבית אינו בגדר רכוש משותף  7דלת,
דירה הנפתחת בחדר המדרגות היא של הדייר לבדו ללא רכוש משותף של כל
הדיירים .חלונות ודלתות אינם נחשבים קיר.
בנוסף ,לגבי קירות הדירה החיצוניים ומחיצות אחרות המשותפות לשני הדיירים יש
להבדיל בין תיווך לבר הבעלות המשותפת היא רק לעצם הקירות והמחיצות ולציפוים
החי צוני של קירות הבית ואילו שייכות לבעל הדירה לבדו שכבות כיסוי מצד דירתו.
השכבה העליונה תיחשב שייכת לאותה דירה על פי בעלות הגג המשותפת .למעשה
דירה אינה רק מרחב מגודר על ידי קירות רצפה ותקרה אלא גם "מעטפה".
פרק ב' –משפט ישראלי :
מקרים מיוחדים של בית משותף
בפרק זה נדון בשני מקרים מיוחדים שיוחסו למקרים של בית משותף:
.1אופן ההכרעה בדבר שיקומו של בית משותף שנהרס
 .2פסיקה בדבר תביעות נזיקין נגד נציגות הבית המשותף
ראשית נתייחס למקרה שיקומו של בית משותף
רע"א  7112 \93צודלר נ' יוסף
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מדובר במקרה בו בית ברמת גן נפגע מטיל במלחמת המפרץ וצריך היה לבנותו
מחדש  9מאפשר שיקום בית משותף ברוב של בעלי דירות ששלושה רבעים מהרכוש
המשותף צמודים לדירותיהם תוך חיוב כל הדיירים בהוצאות .למעשה ,היה רצון
לשיקום יצירתי באופן שייבנה בית גדול יותר העירייה "תורמת" בהוספת זכויות
7

ע"א _י-ם)  91\66ח .כהן נ' קליין פ"מ נגד 166,126
8
פ"ד מח (550 )5
9
סעיף  60לחוק המקרקעין

הבנייה  ,יתווספו עוד דירות שמכירתן תממן את הבנייה יחד עם הפיצויים מרשויות
מס רכוש .לעומת זאת בעלי הדירות הקודמים לא רק שלא יישאו בהוצאות הבנייה
אלא גם יקבלו דירות גדולות ומודרניות יותר .היה מיעוט של שניים ,ההתנגדות לכך
שתהיה חלוקה של השטח למספר גדול יותר של בעלי דירות .מיעוט דיירים אלו טענו
שלא לכך נועד הסעיף "להקים את הבית מחדש" סעיף .60
הדיון של השופט חשין – לגבי הבית המשותף:
"למעשה השיתוף כאן הוא מיוחד מצד אחד יש בעלות נפרדת בדירות ומצד שני יש
בעלות משותפת ברכוש המשותף .השכנות היא מגבשת על פי החוק של הגבלות על
זכות הקניין והבעלות ברכוש המשותף במידה מסוימת גם בדירות וגם שיתוף פעולה
רצוי .החיים בצוותא מחייבים ויתור על "האוטונומיה הקניינית".
סעיף  2לתקנון המצוי קובע – בעל הדירה ,צריך לאפשר לבעל דירה אחרת להיכנס
לדירתו כדי לתקן צינורות מים משותפים( סעיף  4לתקנון המצוי)  .המתח בין הרצון
לפרטיות לבין שיתוף הפעולה הדרוש מביאים לאיזונים שונים .בית המשפט קבע
שמהתחלה ההורות בחוק בדבר בית משותף חורגות מהקניין הקלאסי  ,מוסיפות
חיובים הדדים של הדיירים ויחסי שכנות מיוחדים .הוויתור על חלק מהאוטונומיה
הקניינית בנוי מראש במסגרת החוקית של הבית המשותף  .השופט חשין מרחיב את
פרשנות סעיף  60בכך שפסק דינו מאפשר שינוי גודל הבית והוספת דיירים .אומנם
זכות הקניין הקלאסית היא קואה הוא משלב את יסוד הסבירות ובעזרתו מרחיב את
המשמעות" .זכות קניין מודרנית" יסודה יחסי שכנות טובים ,סעיף  60והסדר והשיקום
מהתחלה חורג מגבולות הקניין המסורתי ואף על פי צריך לתת לו מרחב ומשמעות
סבירים.
בית המשפט מבין כי הבנייה היצירתית צריכה להיות מוגבלת ,השופט חשין משתמש
בעקרונו יסוד של המשפט שהוא שואב אותן מהאופן שבו התבטאו תחום שיקומי

אחר .השופט חשין משתמש בכללים שמצא בשיקום חברות 10ומביא משם כללים של
שוויון ואיסור הפלייה של בעלי הדירות  ,שווי לכל בעל דירה ,פעילות בתום לב
ובהגינות .בהגבלות אלו מתאפשרת הבנייה של הבניין הגדול והשונה מהמקורי .יש
שינוי בזכויות אולם תוך הגבלות שמקפידות על הגינות באופן השינוי.
בשני המקרים יש דבר משותף והשופט חשין לא מציג זאת  ,בניהם יש בעיה של
משבר שבו אם כל בעל זכויות יטה לכיוון אחר התוצאה תהיה רעה .בשני המקרים יש
בעיה של "פעולה קולקטיבית" והפירוש של השופט חסין מחזק ומגביר את אפשרות
הפעולה הקולקטיבית לטובת הכלל כלומר ,תוך שהוא דואג לאיזונים שישמרו מפני
פגיעה בדייר אחד יותר מאשר בדייר אחר .הוא מוכן לאפשר לבית שינוי צורה והשופט
חשין מדגיש כי בכל מקרה בניית בית צורך שינוי צורה .הבניין לא יכו להיות זהה
לקודמו .
פסק הדין מראה כי יש העשויים לחשוב שיש שימוש רחב ביסוד הסבירות האופן
המשנה את זכות הקניין בצורה אקטיבית .גם בשיקום החברות ,קיימת תופעה של
שינוי זכויות קניין לצורך שיקום כך הקפאת הליכי מימוש בידי הנושה המובטח כדי
לתת פסק זמן לחברה המשתקמת  .בתזכיר חוק שיקום חברות מוותרים על הסממן
הקנייני הישן של ",קשר ישיר לנכנס הממושכן כלומר לא מאפשרים שימוש שאחרת
לא ניתן יהיה להבריא החברה-התנאי להסדר זה השמירה על הסממן הקנייני של
עדיפות נושה מובטח
בעניין צודלר
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היה איזון מוצלח בין זכויות הקניין של הדיירים הספציפיים לבין צורך

המשותף שלהם כבעלי בית משותף .האיזון הוא יצירתי ,הופעה הוראת חוק קיימת
תוך הקניית אופי דינאמי לזכויות קניין סטאטיות ביסודן .אומנם היה טשטוש תחומים
10

בין השאר ,בספרי ,דיני הבראת חברות ( התשנ"ב)
11
פ"ד מח (550 )5

מסוימים בין הוראות השיתוף הנובעות מהחיים יחד לבין הזכויות הקנייניות אבל זה
מה שהציל את המצב במקרה זה שהיה חש לקיום התשתית המשותפת.
לאחר שדנו במקרה הראשון ,אפנה כעת להצגת המקרה השני-
פסיקה בדבר תביעות נזיקין נגד נציגות הבית המשותף-
לנציגות הבית המשותף יש כשרות לפעולות שונות הנוגעות להחזקה התקינה ולניהול
שלהבית 12.סעיף  69לחוק המקרקעין קובע כי הנציגות היא מורשה של הדיירים
לעניינים אלה והיא זכאית להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ומשא מתן.
במקר הנדון היה סכסוך משפטי עם הקבלן על השאלה אם חלקים של הבית שייכים
לרכוש המשותף .נפסק שזה עניינים של הדיירים  ,והנציגות אינה יכולה להרחיב את
תחומי הרשאתה כדי שניתן יהיה להוסיף צדדים ולהמשיך את הדיון נקבע שבאותו
מקרה ניתנה הרשאה ספציפית לדיירים שהם חברי הנציגות להגיש תביעה.
בעניין רוזנגרטן דחו את החלטת בית משפט השלום שהנציגות אינה אישיות משפטית
כלומר ,כשרותה המשפטית מוגבלת .נציגות הבית המשותף אחד העם  5נ' ארוין
אינהורן ואח
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אחד מבעלי הדירות נתקל בלילה במכשול בחדר המדרגות ונפצע.

השופט בינימין כהן בדעת מיעוט קבע שהחובה לפצות אותו היא של בעלי הדירות.
אם היה מדובר בבית בבעלות משותפת ,לדעתו ברור שהמחזיקים הם כל הבעלים –
שיתחלקו באחריות לפי חלקיהם והדבר לא שונה מאחר שמדובר בבית משותף.
הנציגות היא שלוחה של הבעלים .קיומה לא פוטר את הבעלים.
השופט דבורין השווה את קופת הנציגות הריקה עם האפשרות שקופתה של החברה
תהיה ריקה .על הנציגות מוטלת החובה לשמור על הבית וגם האחריות הכספית .גם
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סעיף  69לחוק המקרקעין
13
פס"מ תשל":ז (369 )2

בבית בבעלות משותפת שאינו רשום כבית משותף לא אחראי כל אחד מהבעלים
אלא זה ששם מכשול ליד דירתו ובבית משותף הנציגות חייבת להשגיח.
פרופסור טדסקי 14למד שהנציגות מחייבת ומזכה את בעלי הדירות .כך בחוזים וכך
בנזיקין לדעתו זה מחמיר את הניזוק לקבוע שהנציגות חייבת לפצותו ולא בעלי
הרכוש המשותף  .לדעתו שהקביעה שהנציגות היא אישיות משפטית.
בפסק הדין פרי העמק קובע השופט וגם בקדמת לוד כי אין מניעה של אגודה
שיתופית או הנציגות בקדמת לוד יהיו מורשים של החברים במקרה זה של בעלי
הדירות וגם יש צורך להדגיש את סעיף  69לגבי הרשאה בתחום מסוים .למעשה אין
מיעה גם אם מדובר באישיות משפטית שתהיה התחייבות מלאה של בעלי הדירות.
השופט ברק קובע שהנציגות היא אישיות משפטית מאחר שהדין נותן לה כשרות
מטיל עליה חובות ומעניק לה זכויות .בנוסף השופט ברק קובע שבמקרה של הנציגות
הכשרות מוגבלת והאישיות המשפטית מוגבלת לאור התחום המצומצם שבו היא
מורשה של בעלי הדירות .השופט ברק מוסיף שיש מקרים שעשויים להיות חריגים
כלומר ,מקרים של חריגה של הנציגות מסמכויות שהוקנו לה ואחר כך הנציגים עלולים
לחוב אישית.
לפי פרופסור טדסקי לא סביר שלניזוק יהיה סעד רק כלפי נציגות ולא כלפי בעלי
הדירות  ,לבעלי הדירות תהיה זכות תביעה כלפי הנציגות.
למעשה הפסיקה קבעה שהנציגות היא אישיות משפטית .לא נקבע שהבית המשותף
הוא אישיות משפטית 15.אילו הבית היה אישיות משפטית אז היינו אומרים שהוא
נושא זכויות וחובות וקיימת ויש צורך לשקול ולבדוק אם קיימת הפרדה בינו לבין
הבעלים.
14

במאמרו " על נציגות הבית המשותף " הפרקליט לו 5
15
לדעה שהבית המשותף אינו אישיות משפטית ראו ויסמן חוק המקרקעין ,תשכ"ט  , 1969-מגמות והישגים

ניתן לציין שזה שהנציגות היא אישיות משפטית זה לא אומר שהיא לא מחייבת את
בעלי הדירות.
הסעיף מדבר על הרשאה מכך שהנציגות היא אישיות משפטית ניתן להסיק שהיא
כשרה לחובות ולזכויות בתחום מוגבל.

פרק ג – משפט ישראלי :
רישום בית משותף –
הליך לרישום  ,הקושי והמורכבות שברישום בעלות על דירות בבית משותף אחד.
רישום עסקה בדירה בבית משותף מצריך פעולות מוקדמות של רישום מקרקעין
חלוקת גושי הרישום לחלקות .למעשה רישום בבית משותף ורישום כל אחת מהדירות
כיחידה נפרדת בבית המשותף מפני שיש הליכים מסובכים וממושכים נוצרים פערים
שעשויים להגיע ללא מעט שנים .בעקבות זאת יש פער גדול בין מועד המסירה לבין
מועד ההקניה .העברת הנכס מהקונה משנה לובשת צורה של המחאת זכויות כלפי
בונה הבניין שיש לו זכויות כספיות מאולצות כלפי בעלי מקרקעין .עד שמגיעים
לרישומה של דירה בבית המשותף כיחידה אין נושא הזכויות ולמעשה כל העסקאות
נערכות ביחס אליה עד לרישום הן עסקאות בנכס עתידי .תופעה זו יוצרת סיבוכים,
קשיים שביסודם פגיעתו של הקונה בגלל שבידו רק זכות אובליגטורית כלומר הינה
זכות כספית לדמי הנכס זכות  ,חוזית לדירה ולא זכות קניין מלאה כלומר זכות בנכס
עצמו לאחר שנרשם במרשם המקרקעין .על פני הזכאי המאוחר אלא אם כן הזכאי
המאוחר

הערת אזהרה – שלב למניעת נוכלויות
דין העסקאות הנוגדות במקרקעין  ,סעיף  9לחוק המקרקעין מאפשר עדיפות לבעל
התחייבות ראשונה לעסקה במקרקעין לזכאי המאוחר  ,אלא אם כן הזכאי המאוחר
שכלל את זכותו באמצעות רישום פנקסי פעל בתום לב ובתמורה.
לזכאי המאוחרת עומדת משימה מאתגרת לא פעם ולא פעמיים נפסק כי דרישת
השכלול מחייבת שכלול מלא של הזכות ,זאת אומרת לא די כי הזכאי המאוחר ירשום
לזכותו הערת אזהרה .16נפסק כי גישה זו היא קטיגורית ,בכל סוגי תחרות זכויות וכי
על תום לב להתפרס עד לשלב הרישום המלא של זכויות .17לאור המצב המירשם
אפשר שתהליך זה יארך שנים ארוכות הזכאי המאוחר ,שלא ידע על התחייבות
ראשונה יכול למצוא את עצמו תחת סיכון כיוון שנודע לו במועד כלשהו לפני הרישום ,
שניתנה התחייבות קודמת של המוכר ובמצב דברים זה על פי הדין "הפנימי" של
סעיף  9לחוק המקרקעין  ,הוא כפוף לעדיפותו של הזכאי הראשון  ,וכשלזכותו רק
תביעה כספית מול המוכר .לזכאי הראשון נתונה הזכות לרישום הערת אזהרה
בפנקסי המקרקעין.
הדין מעניק עידוד לרישום ההערה ,בכך שהערה מגינה על הזכאי ,מול עסקה נוגדת
עתידית.
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ראה ,למשל ,ע״א  86/552קניני נ׳ נאסר ,פ״ד מג( : 102( 2ע״א  50/839רז נ׳ אירנשטיין ,פ״ד מה(.739( 5
17
ע״א  99/4609בעל מקצוע נכסים (( 1997בע״מ נ׳ םונדרם ,פ״ד נו( )832( 6פםק־הדין ניתן בהרכב של
תשעה שופטים); רע״א  95/2267האפוטרופוס הכללי נ׳ הדטפלד ,פ״ד מט(( 854) 3דעת הרוב.
18
באמצעות ההוראה בחוק לרשם המקרקעין ,כי לא תירשם עסקה סותרת .ראה סעיף  126לחוק
המקרקעין ,תשכ״ט. 1969-גם אם תירשם בשגגה עסקה כזו ,רישום ההערה שולל בוודאי את
תום־הלב של הזכאי המאוחר .ראה מ׳ דויטש ״הקניין כ׳תווית׳? על תחרות זכויות ופורמליזם״
הפרקליט מג(תשנ״ז) , 327, 303הערה  )67להלן :דויטש ״הקניין בתווית?״) ,וכן השופטת
פרוקצ׳יה בעניין גנז ,לעיל הערה .1

פרק א' המשפט העברי :
מקומו של המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל עוסק בתחומי ידע
שונים ע"י חוקרים והוגים שונים ,הדנים בהיבטים שונים מתקופות שלפני הקמת
המדינה.
עדיין לא נעשה מחקר מקיף בנוגע לאימוץ המשפט העברי בחוק הישראלי.
יחד עם זאת ,כאשר הכנסת חוקקה חוקים חדשים היא התייחסה למשפט העברי
בנושא הנדון ופעמים רבות אימצה את עקרונות ומושגי המשפט העברי.
19בשנת  1980חוקק "חוק יסודות המשפט" התש"מ ,1980-שקבע כי על שופט
במדינת ישראל להכריע בשאלות משפטיות שאין להן תשובה בחוק ,בפסיקה ,או
בהיקש "לאור עקרונות הצדק ,היושר ,החירות והשלום של מורשת ישראל" ולא על פי
המשפט העברי .למעשה ,על פי המחוקק ומשרד המשפטים אין להתייחס בחוק לפי
המשפט העברי.
 20המשפט העברי לא אומץ כשיטה המשפטית בחוק החדש מכיוון שהוא אינו מותאם
לתנאים המודרניים והעכשוויים ,מה שמקשה על אימוץ המשפט העברי כשיטה
משפטית21 .בנוסף לכך ,על פי אורי ידין ,הדמות המרכזית בענייני חקיקה במשרד
המשפטים במשך עשרות שנים טען כי "המשפט העברי הינו נוקשה ,קופא על שמריו
וכמעט ללא חיות ,במידה מסוימת מיושן ,שחלק מהוראותיו בלתי קבילות ובלתי
מתאימות"
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סעיף  1בחוק יסודות המשפט ,התש"מ.1980-
20
100.M .Landau, "Legislative Trends in the Land Code Bill, 1964',Scripta .Hierosalymitana,p.136
1966.
21
מתבסס על ספר אורי ידין (עורכים :א' ברק וט' שפניץ) ,ירושלים תש"ן ,כרך א' ,עמ' .341-342

העברת זכויות חפציות בבית משותף
כפי שראינו במשפט הישראלי העברת הזכויות בבית משותף תהיה מוגמרת רק
כאשר זו תהיה רשומה בטאבו .מאידך השאלה "דינא דמלכותא דינא" כלומר דין
מלכות דין הכוונה לכך שיש להתייחס לדיני וחוקי המדינה והמקום בו אנו חיים.
הרקע שייכת לאדם אחד הגן לשני ,ובבית שבנוי על הקרקע כל דירה שייכת למישהו
אחר והמדרגות רשומות כנכס משותף של בעלי כל הדירות . 22החוק קובע כי הבעלות
במקרקעין משתרעת על כל המחובר לקרקע חיבור של קבע וכי לא תיתכן הקניית
בעלות במחוברים בנפרד מן הקרקע .23
רכישת זכויות במקרקעין -אכיפת התחייבות לעסקה רכישת בעלות מכוח חזקת שנים
תחום הבעלות -כולל בגובה ובעומק זכויות קדימה  ,בנייה או נטיעה במקרקעי הזולת,
יחסי שכנים ,השיתוף במקרקעין ופירוק השיתוף בנייה או נטיעה במקרקעין משותפים
בתים משותפים ורכוש נדלן אחר משותף ,זכויות במקרקעי הזולת שכירות ,משכנתא
וזיקת הנאה החזקת מקרקעין מקרקעי הכלל :מקרקעי ציבור מתמקדים בבעלות
רשות מקומית ומקרקעי ייעוד מתמקדים מעצם טבעם לתועלת הציבור  ,נוהל מרשם
הזכויות במקרקעין הנהגת שיטת מרשם כולל מחייב של כל המקרקעין והזכויות בהם
רישום זה יתנהל על ידי אגף מיוחד במשרד המשפטים ויקיף את כל המקרקעין
במדינה באופן שלא תירכש כל זכות במקרקעין ולא תבוצע כל עסקה ללא רישום אצל
רשם במקרקעין.

22

שם ,שם ע'מ 2130
23
שם  ,שם ע'מ 2131

פרק ב – משפט עברי :
"זה נהנה וזה לא חסר "
מה דינה של הנאה העולה בערכה על שיעור חסרונו של המהנה? האם יש בכך כדי
להחשיב את ההנאה כולה לזה נהנה וזה לא חסר" .ולחייב את הנהנה על כל הנאתו,
או שיתחייב הלה רק בשיעור החיסרון?
הגמרה בסוגיה זו 24דנה במשנה
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שעניינה בבית משותף הוא שהבית שייך לאחד

והעלייה לאחר .נהרסו הבית והעלייה ביקש בעל העלייה מבעל הבית לבנות את ביתו
בשביל שיוכל לבנות עליו את העלייה ובעל הבית לא רוצה לבנות .בעל הבית רשאי
לבנות את הבית עד לתקרה התחתונה  ,ולהתגורר בבית עד שבעל הבית יתן לו את
הוצאות הבנייה .ר' יהודה 26אינו מסכים לפסק זה ,הוא טוען שבעל העלייה חייב
לשלם דמי שכירות לבעל הבית ,אף על פי שבעל הבית אינו חסר שהוא למעשה הכי
לא רצה לבנות את הבית  .ר' יעקב פאלק מציין הלכה זו לשיטתו  27הטעם לפטור
בזה נהנה ואל חסר הוא בגלל שלעניין התשלום "כופין על מידת סדום" 28אך משום
שמחסרו דבר מועט אןי מידת סדום מצד המהנה ולכן הנהנה חייב לשלם בעד כך
ההנאה.
ר' אברהם שמואל מציג הסבר שונה לחיובי של הנהנה שגרם לחסרון קטן  ,הוא טוען
שההקפדה של הבעלים על שימוש הנהנה בכנס היא הקובעת משום שיש חסרון
לבעלים עקב השימוש אם החיסרון מועט הבעלים צריכים למחוא על השימוש  ,לפי
הדין הוא שאם הבעלים מוחים חייב הנהנה לשלם לבעלים  ,כך יש הנחה שהבעלים
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מקפידים מתחייב הנהנה חייב לשלם .הוא למעשה מציג אפשרות להרחיב את היקף
חיובו של הנהנה.
פרק השוואה -משפט עברי ומשפט ישראלי
מקומו של המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל עוסק בתחומי ידע
שונים ע"י חוקרים והוגים שונים ,הדנים בהיבטים שונים מתקופות שלפני הקמת
המדינה.
29בשנת  1980חוקק "חוק יסודות המשפט" התש"מ ,1980-שקבע כי על שופט
במדינת ישראל להכריע בשאלות משפטיות שאין להן תשובה בחוק ,בפסיקה ,או
בהיקש "לאור עקרונות הצדק ,היושר ,החירות והשלום של מורשת ישראל" ולא על פי
המשפט העברי .למעשה ,על פי המחוקק ומשרד המשפטים אין להתייחס בחוק לפי
המשפט העברי.
כל מי שעוסק במשפט השוואתי יודע שהמשפט העברי הינו משפט מתקדם.
קיימים מספר עקרונות המיושמים במשפט הישראלי המבוססים על המשפט העברי.
לעומת זאת ,ישנם חוקים שונים שנוגדים את המשפט העברי.
זכות הקדימה של "דינא דבר-מצרא"
"דינא דבר-מצרא" הכוונה למתן זכות קדימה בקנייה הניתנת לשכן הגובל.
30על פי המשפט העברי ,למי שיש מקרקעין הגובל במקרקעין העומד למכירה ,יש
לתת זכות קדימה ומתן עדיפות לשכן הגובל על פני כל אדם אחר .לעומת זאת ,על פי
המשפט הישראלי בחוק המקרקעין לא נכלל זכות קדימה של "דינא דבר-מצרא"
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מהסיבה שמתן זכות קדימה לשכן היא גורם המעכב את ההתפתחות הכלכלית וגורם
לעצירת המסחר החופשי במקרקעין.
"חזקת שנים" המקנה בעלות
על קרקעות עליהן חל הסדר מקרקעין ,כלומר ישנם רישומים המפרטים מי הם
הבעלים על הקרקעות ,כל טענה מצד מחזיקים אחרים בגין "חזקת שנים" לא תועיל.
31על פי המשפט העברי "חזקת שנים" המקנה בעלות הינה חזקה של  3שנים לפחות.
לעומת זאת ,על פי המשפט הישראלי "חזקת שנים" היא מי שהחזיק במקרקעין
במשך שלושים שנים רצופות אם לא הוכח שרכש את החזקה בכוח ,במרמה או שלא
בת ום לב .ומי שרשום שלא בעל המקרקעין והחזיק בחזקה בתום לב בבעלות של
חמש עשרה שנים רצופות – רשאי לתבוע חזקה בבית משפט מכורח "חזקת שנים".
חדירת פירות עצים לרשות סמוכה
על פי המשפט העברי אם עץ עומד בשטח אחד ונוטה לשטח של השכן ,העץ ופירותיו
שייכים למקום בו נטוע העץ .במידה והעץ נטוע בשטח אחד והוא נוטה לשטח אחר
הפירות יהיו שייכים לשניהם32 .לעומת זאת ,על פי המשפט הישראלי עצים או צמחים
הגדלים ומתפשטים בגודלם לשטח אחר השייך לשכן ,דינם של פירות עץ אלו הן
הפקר וכל אחד מהציבור יכול לקחת ולהשתמש בהם33 .בנוסף ,המשפט הישראלי
אימץ את עמדת המשפט העברי בנוגע לפירות התלויים על הענפים ,שאומר שגם אם
העץ או ענפיו חדרו לשטח אחר הבעלות על העץ ופירותיו שייכים לבעל הקרקע עליו
נטוע העץ ,אך הפירות שנשרו מהעץ שייכים לשטח בו הם נפלו.
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גזלת מקרקעין ועשיית דין לעצמו
34על פי המשפט הישראלי נקבע כי אדם התופס מקרקעין שלא שייך לו חייב להחזיר
את חזקתו לבעליו .בעל המקרקעין יכול להשתמש בכוח במידה סבירה על מנת למנוע
הסגת גבול או השתלטות .במידה ובעל המקרקין השתמש בכוח לא סביר דינו יהיה
כדין גוזל ועליו יהיה להחזיר את המקרקעין למחזיק שלא כדין .לעומת זאת ,על פי
המשפט העברי אין לגזול קרקע של אחר ,וגם אם בעל המקרקעין השתמש בכוח על
מנת לסלק את המחזיק וזאת שגם המחזיק מסיג גבול.
העברת זכויות חפציות בבית משותף -
במשפט הישראלי העברת הזכויות בבית משותף תהיה מוגמרת רק כאשר זו תהיה
רשומה בטאבו .לעומת זאת ,על פי המשפט העברי מתייחסים לכך שהדין הקובע
הוא בהתאם למדינה ולמקום בו אנו חיים דוג' יש צורך לשלם מיסים בהתאם לרשויות
ולתקנות המדינה  -דהיינו "דינא דמלכותא דינא".
רישום בלשכת רישום המקרקעין -
על פי המשפט הישראלי  -סעיף  7לחוק המקרקעין תשכ"ט  , 1969על מנת להעביר
את הזכויות החפציות במקרקעין ,ותוקף העסקה יחול רק עם הרישום .במידה
והעסקה לא נגמרה ברישום ,היא נחשבת כהתחייבות חוזית בלבד .לעומת זאת ,על
פי המשפט העברי הזכויות החפציות במקרקעין מתבצעות אך ורק עם מסמך כתוב
וכך הזכויות החפציות עוברות עם השטר.
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