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 1)ב(ם ים ושמאייהיבטים קנייני - יה וסחירותןיזכויות בנ

 מאת

 ן שמאי מקרקעי,בועז ברזילי
 ד"עו, בניאןמוטי 

 
 
 הקדמה .א
 

. חוק התכנון והבנייהל הקשר ההדוק בין חוק המקרקעין הצבענו על 2במאמר הקודם
 אפשרות לבנות עלמתן ה תוך ,עם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירהכי , ראינו

חלק היחסי שיש בהתאם ליה יבנה גם היכולת לנצל את אחוזי ה נמכר,הצמדהה
  .אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש, לרוכש בבניין כולו

 
 וזו נגזרת , התועלת שניתן להפיק ממנהכי שוויה של קרקע נקבע לפי, מצאנו

ון  התכנדינימצה את י הפסיקה א.מאפשרויות ניצולה בהתאם לתכניות בניין עיר
פרשנות   ניתנהחוק המקרקעיןל .דיני הקנייןשל דומה לזו רמת חשיבות בוהבנייה 

 המגבלות שמטיל חוק המקרקעין בבתים .חוק התכנון והבנייהברוח הוראות 
פורשו בהתאם להוראות , כאשר קיימת זכות לבנייה נוספת בלתי מנוצלת, משותפים

זכויות  - ין זכויות אנכיותלעניין זה הפסיקה הבדילה ב. חוק התכנון והבנייה
תוספת חדר , למשל(רק לחלק מבעלי הזכות במסגרת תכנית בניין עיר מיוחסות ה

 ו אינ שניצולן על ידי יחידה אחת-זכויות אופקיות בין  ל,)יציאה לגג מדירה עליונה
 .זכויות הבנייה על ידי יחידה אחרתגורע מאפשרויות הניצול של 

 
את  צמצמה ,הלב- באמצה את עקרון תום,כה הפסוקהההל, בשנים האחרונות, ככלל

 כל עוד ניצול הזכויות נעשה בהתאם ,3הסכמה לניצול זכויות בנייהלקבל צורך ה
ואינו חורג מחלקו היחסי ) בהתאם לחוקי התכנון והבנייה(לתכנית בניין עיר מאושרת 

אופקית כאן בולט ההבדל בין הזכות ה). ההיבט הקנייני(של הבונה ברכוש המשותף 
 ,)בתים פרטיים צמודי קרקע(מקרה של זכויות בנייה אופקיות ב. לזכות האנכית

אין , יתר על כן. משמעי מאפשרת ניצול זכויות כזה בכל עת- ברור וחדבאופןההלכה 
להמתין עם ההרחבות שבולטות מעבר לקווי הבניין עד שכל דיירי הבניין יבצעו צורך 

גם שינוי חזותו של הבניין אינו עומד לרועץ בניצול , כלומר. הרחבות לפי תכנית חדשה
 שאין להגביל את האפשרות , בפסיקה היאהמגמה המובילה. אחוזי הבנייה המותרים

                                                           

 התפרסם  בסדרההמאמר הראשון. 2003 נובמבר 6/ ב"מקרקעין"לראשונה בפורסם . מאמר שני בסדרה .1
 .61' עמ 2/ במקרקעיןב

 .61' עמ 2/ ב,מקרקעין, " היבטים קניינים ושמאיים-זכויות בנייה וסחירותן ",  ומוטי בניאןבועז ברזילי .2
שם בית . 199) 1(י נה"פד,  משה סלומון'נמשה רוקר  6339/97א "ראה לדוגמה פסק הדין בעניין רע .3

דיני בניאן . ה גם מרא. המשפט העליון התחשב בתורת תום הלב בשימוש בזכות קניינית במלוא עוצמתה
 .97' עמ, )2002-ב"תשס, מ"המכון למחקרי משפט וכלכלה בע (מקרקעין עקרונות והלכות
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 הייעוד התכנוני החל על המגרש אלא לפי הוראה לנצל בצורה האופטימלית את
 .מפורשת או הסכם

 
 אבחנה בין בנייה אופקית לבנייה אנכית .ב

 
 לחוק המקרקעין הדן בבנייה באגפים נפרדים 59ב לסעיף 71בין סעיף שביחס , כן-על

 קבעה הפסיקה כי במקרה של זכויות אופקיות ניתן להסתפק ,של אותו הבניין
תוך משלוח הודעות לבעלי , בחתימת בעלי הזכויות באותו אגף בו מבוקשת הבנייה

בלתי מנוצלות ות אופקיזכויות בנייה לכי , מכאן מסקנתנו. 4זכויות ביתר האגפים
במידה (כמעט ללא הגבלה , ת לניצול בכל עתונת ניכיוון שהן ,רביי שווי מקיים

 ,ןלעומת). הבנייה אינה חורגת מעבר לזכות היחסית של הבונה ברכוש המשותףש
הן ניתנות  מכיוון שפיםמצמצמות את הזכות של השותש, ניצול זכויות בנייה אנכיות

לחוק ) ב(71סעיף הסכמה הנדרשת ב לףכפוומוגבל , ות מהדיררק על ידי חלק לניצול
 נופל לאין ןיי ולפיכך שוו, זכויות אנכיות נדחית אפשרות המימוש של.המקרקעין

 . תות האופקייו הזכומשוויין שלרוך ע
 

הבנייה בהיתר אל מול בנייה ללא היתר בבתים הסוגייה של במאמר זה נרחיב לגבי 
 .המשותפים

 
 
 שום בית משותף למבנה שנבנה בניגוד להיתרהסמכות לאשר רי .ג
 

התכנונית  כי הרשות , דיני התכנון והבנייה ודיני המקרקעין נקבעברוח השילוב בין
, מחויבת להתיר ביצוע פעולה בספרי המקרקעין לצורך רישום בית משותףאינה 

 האם בכלל יש ,היאהנשאלת השאלה . כאשר הבנייה מנוגדת וחורגת מהיתר הבנייה
 כזה וגם כאן התשובה המסתברת היא רישוםות לוועדה המקומית להתיר סמכ

 . שלילית
 

חוק בתים . להירשם כבית משותף, ין הכולל יותר מדירה אחתיתכליתו של כל בנ
אשר , 1969-ט" תשכ,חוק המקרקעין. 1953משותפים נכנס לתוקף לראשונה בשנת 

ק בתים משותפים בפרק מץ את ההוראות של חויא, 1.1.1970-נכנס לתוקף החל מ
הליכי רישום בתים משותפים מתנהלים בפני המפקח על רישום המקרקעין . מיוחד

. 1969-ט" תשכ,לחוק המקרקעין' בלשכת רישום מקרקעין וזאת מכוח פרק ו
 וזאת בנוסף ,ין לרשום בית משותף חייב להמציא מספר מסמכים ואישוריםיהמעונ

בית משותף ללא הסכמת כל הבעלים חורגת שום ירסוגיית (להסכמת בעלי הדירות 
 .)ממסגרת מאמרנו זה

 
וזאת כשהבניין בבעלות יותר (רישום בית משותף צורך  הדרושים למהאישוריםאחד 

 ההזדמנות זו. הינו אישור הרשות המקומית לרישום הבית המשותף) מבעלים אחד

                                                           

 1/ במקרקעין, ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון ואח'נ' ישראל שטיין ואח' אינג 5273/02ראה חל  .4
 .545' עמ
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 רישום בית  כי תוך כדי הליכי,לוודא) כמו גם רשויות המס(של הרשות המקומית 
זה לא . יתפסו ברשת המסילא יתבצעו העברות של דירות בין בעלים מבלי ש, משותף

מתעוררת . ה מסוגים שוניםיכי בבניינים רבים בארץ קיימות חריגות בני, סוד
האם רשות מקומית רשאית לעכב הליך של רישום בית משותף בשל העובדה , השאלה

 .5רחל שוורץ בעניין לה זו נדונה לאחרונה שא.היבניהיתר שהבניין נבנה בחריגה מ
לעכב המקומית  הוועדה כי לא רק שבסמכותה של, מפסק הדין היאהתשובה העולה 
כאשר הבניין את רישום הבית המשותף אלא אין היא יכולה לאשר , מתן אישור כזה

 .חורג מהוראות חוק התכנון והבנייה
 

ין נבנה י הבנכי ,אישור וטענההרשות המקומית סירבה לתת , ל" הנשוורץ יןיבענ
 נגד החלטת עתרו העותרים .כן אין לרשום אותו כבית משותף אחד-בניגוד להיתר ועל
 בפסק הדין שנדונה שאלהה. השופטת נאור דחתה את העתירה' כב. הרשות המקומית

. 1969-ט"התשכ ,)ניהול ורישום( לתקנות המקרקעין 50סבה סביב פרשנות תקנה 
,  הביתתשריט", בין היתר,  של בית משותף יצורפולמסמכיםכי  ,תקנה זו דורשת

-להנחת, או תשריט אחר הנותן, יהי לתכנון ולבנהמקומיתעדה ומאושר על ידי הו
 כי די בכך כי ,טענו העותרים ". הבית ודירותיושלתמונה נאמנה , דעתו של המפקח

'  כב.היתרלפי נה נבין י אם הבנ,ן זה אין חשיבותיהתשריט משקף את המציאות ולעני
 להיענות לבקשה לרישום בית שלא על פי ההיתר שניתן אין" כי ,ה קבענאור השופטת
 ." שיש בו שיקוף המציאות בלבדתשריטעל יסוד 

 
 קבע בשעתו כי אשר ,6 השופט זיילר' כב שלדעתואת אימצה  נאור השופטת' כב

 ".ת התכנון שדעתו תנוח כשהתשריט שיוגש יתאים את הוראוהמפקח על חזקה"
 

.  דין זה משום תחילת שינוי מדיניות משפטית בבתי משפטבפסקניתן לראות ש ייתכן
של לבין הליך ) הליך קנייני( הליך רישום בית משותף ביןפסק דין זה המחייב תיאום 

 . הינו מוצדק וראוי)הליך תכנוני(ה יהיתר בנימתן 
 

 בפנקס רשמי של מדינת יה ללא הכשר תכנוני תירשםיכי בנ,  סובלתאינה הדעת
 .  הכשר בעיני הבריותמעין ובכך תקבל ,ישראל

 
 :כלשון בית המשפט

 
ניתן , במקום להתרוצץ בלברינטים הבירוקרטיים של ועדות תכנון למיניהן"

חזקה על המפקח שדעתו תנוח . 'המפקח'להנחת דעת ' נאמן'להגיש תשריט 
 "...כשהתשריט שיוגש יתאם את הוראות התכנון

 
' כב. 7אתגרין יהנשיא שמגר בענ' מזו שהציג בשעתו כב דין זה נוקט בגישה שונה פסק

 כי קיים נתק בין הליכי רישום בית משותף לבין הליכי ,השופט שמגר קבע בשעתו

                                                           

 .264'  עמ1/ במקרקעין, יה ירושליםיולבנעדה המקומית לתכנון ו הו'נ' רחל שוורץ ואח 549/02מ "עת .5
 .)לא פורסם(מ " מרדכי אביב מפעלי בניה בע'נאפטר גילרמו  1606/97א "הנשיא זילר בת' ראה דברי כב .6
 י "פד, מ" מבא החזקות ונכסים בע'נאתגר הקטוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים  402/80א "ע .7

 .309) 3(לה
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  ניתן לראותשוורץייתכן שבפסק דין .  ושני מישורים אלו אינם תלויים זה בזה,תכנון
 .טתחילת שינוי מדיניות משפטית בבתי משפ

 
אין להיענות לבקשה לרשום  ש, הוא8גילמןדין - ומפסקשוורץדין -מפסקהמסתבר 

 ,קרי.  שניתן על יסוד תשריט שיש בו שיקוף המציאות בלבדשלא על פי ההיתרבית 
 :צריך שיתבסס) 2)(ב(50רישום בית משותף בהתאם לתקנה 

 ;על תשריט שיש בו שיקוף המציאות בלבד .א

 .וראות חוק התכנון והבנייהעל תשריט התואם את ה .ב
 

אינן ) 2)(ב(50 שתי החלופות הנזכרות בתקנה  כי,בית המשפטכך גם מרחיב ופוסק 
וקשה לייחס למחוקק בתקנה זו מתן יוצרות מסלולי רישום שאין התאמה ביניהם 

 התואמת את בית המשפט למסקנהמכאן מגיע . 9הכשר לביצוע עבירות בנייה
לא ניתן לכפות על הרשויות רישום בית ... : "לשונובהעקרונות המפורטים לעיל ו

אין להיענות לבקשה לרשום בית שלא על ... "ועוד " ...משותף הכולל בנייה שלא כחוק
 ."...פי ההיתר שניתן על יסוד תשריט שיש בו שיקוף המציאות בלבד

 
 מדיניות משפטית ראויה צריכה לעודד מצב שמצב קנייני ישקף מצב, לעניות דעתנו

חלקה בבית -דירה תירשם כתתש, ייתכן למשל מצב, אם לא כן. פךי והה,תכנוני כשר
 . ה אין הכשר לדירה כזויבניהתכנון ודיני המשותף בשעה שמבחינת 

 
 האם חוק המקרקעין מגביל שינוי שמבקש :שהעלינו בתחילת דברינוומכאן לשאלה 

 שינוי חזות הבניין ,למשל כמו, חריגות בנייהמצויות לעשות אחד השותפים לבניין בו 
אלא אף ניתן , מגביל שינוי זהאינו דומה שלא רק שהחוק ? לצורך התאמתו להיתר

 :הבאים במצטברשני העקרונות שימוש בידי - על,זאת. לגזור שהוא מעודד את השינוי

ידי רישום הבית -ובכלל זה על(כל שותף רשאי בכל עת לבקש פירוק השיתוף  .א
 ;10וק השיתוף הוא ההליך הרצוי כשיש שיתוף במקרקעין ופיר,)כבית משותף

ידי תשריט שיהיה תואם היתר -רק עללהיעשות רישום הבית המשותף יכול  .ב
 .בנייה

 
 
 תום לב והיתר בנייה .ד
 

חוק התכנון ש מאחר אך. יה בניגוד להיתר הינה מעשה שלא בתום לבי כל בנ,בעיקרון
 .11 ליסוד של הכוונה הפלילית אין משמעות, עבירות פליליות מוחלטותכולליה יוהבנ

 

                                                           

 .388) 3(י נד"פד, ל" רפו- עזרא הררי 'נ' אחנחמיה גלמן ו 5043/96א "ע .8
  מקרקעין, ' ואחירושלים ועדת המשנה לתכנון ובנייה 'נ' רחל לוי ואח 35/02/ימ; 44/02/ימ עררראה  .9

 .562' עמ 3/א
 .)2001 ,אתיקה( פירוק שיתוף במקרקעין ,ראה בועז ברזילי .10
 .3'  עמ4/א מקרקעין ,"הזכות הקנייניתתחולת עיקרון תום לב בהקשר של ", ראה מוטי בניאן .11
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 חוק התכנון והבנייה מטיל את האחריות לביצוע העבירה גם על המשתמש ,יתר על כן
וכך קובע .  ומבחינה זו אין נפקה מינה מהי כוונתו הפלילית של המשתמש,במקרקעין

 :  לחוק התכנון והבנייה204סעיף 
 
 היתר כשביצוע העבודה או  בלאמשתמש במקרקעיןהמבצע עבודה או  )א("

) או( קנס -דינו , השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו
מאסר נוסף שבעה ) או( קנס נוסף -ובעבירה נמשכת , מאסר שנתיים

ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב 
 .מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו

דינו , משתמש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית עבודה או המבצע )ב(
לחוק ) ג(61 מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף -

לכל יום שבו נמשכת , )"חוק העונשין" :להלן (1977-ז"התשל, העונשין
העבירה לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על 

 ".אותה עבירה או לאחר הרשעתו
 

גם אם משתמש במקרקעין הבנויים בחריגה או בסטייה מהיתר או מתכנית , כאןומ
שביצע לפי  הפלילית לעבירההרי שמעבר , בניין עיר לא ביצע בעצמו את הבנייה

כדי לבחון את  .הוא נוהג שלא בתום לבההנחה היא ש, חוק התכנון והבנייההגדרות 
 . בית המשותף השותפים בעם יש לשקול את מערכת יחסיו ,תום ליבו

 
 
  הדחייה במימוש הזכות- קנייני-ההיבט הכלכלי .ה
 

 בהתאם הערך הגבוה ביותרכי השימוש המקנה לקרקע את , נויבמאמר הקודם הרא
 השימוש המיטבי נובע. 12לגישת שוויה השיורי של הקרקע הוא השימוש המיטבי

 :מספר תנאיםמקיומם של 

 ;)תכנוני ומשפטי(מצב חוקי  •

 ;)גם גיאוגרפי (מצב פיזי •

 .)המבחן הכלכלי(ערך עודף או שווי שיורי  •
 

יש לבחון , יכולות לתרום לשוויו של הנכסכל עוד הזכויות העודפות הבלתי מנוצלות 
תיארנו , בהתייחס למכשול הקנייני.  האפשרויות המשפטיות והקנייניות לניצולןאת

ידי הפחתת -הנכס עלשווי ללתרומת הזכויות העודפות נוסחה ה באופן כללי את
. ווןימקדם ההוהכפלת התוצאה ב ,שווי זכויות הבנייה העודפותמהתאמות הבנייה 

 .הוצאת היתרי בנייההנדרש לוון בחנו את פרק הזמן הסביר ימקדם ההקביעת לצורך 
 

מחוק התכנון , מתכנית בניין עיר החלה במקום, במקרה של בנייה החורגת מהיתר
מקדם הדחייה ועל יה צורך להוסיף על ההיבט המשפטי יה, תקנותיומ או והבנייה

                                                           

 .2 הערת שוליים לעילראה  .12
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גם את אפשרויות הכשרת חריגות , הבוחן בערכים נוכחיים את ההנאה העתידית
 .לדין הקייםהבנייה או התאמת מבנה 

 
 :כאן יכולות להתעורר שתי סוגיות

 
יחידות המתאימים לשינויים שנערכו ב יםכאשר שותף מבקש לעשות שינוי .א

אולם השינוי , אפילו קיבל הסכמת כל השותפים,  המשותףהאחרות בבית
 .דיני התכנון והבנייההמבוקש אינו תואם את 

יחידות באופן שדירתו תהיה חריגה ביחס ל יםכאשר שותף מבקש לעשות שינוי .ב
הדין אלא שהשינוי שהוא מבקש לעשות תואם את , האחרות בבית המשותף

 . מהוראות הדין הקייםורגות חבבניין  ואילו היחידות האחרות הקיים
 

 התנגשות בין ערכיו של חוק המקרקעין בדבר הניהול קיימת, בשני המצבים, לכאורה
לבין ערכיו , החזות המשותפת וההתנהלות המשותפת של הבית המשותף, המשותף

לתכנית  ולתקנות, לחוק, של חוק התכנון והבנייה בדבר הצורך לבנות בהתאם להיתר
 ). מהווה חיקוק משנה, כשלעצמה,שהיא(במקום בניין עיר החלה 

 
 כפי .בית המשותףשכנים בוותה במשך שנים רבות פתח לסכסוכים בין ימחלוקת זו ה
הפסיקה שהתגבשה בנושא זה בשנים האחרונות פותרת את  :שנראה להלן

 הבית המשותף לחוק התכנון והבנייה כללי ניהולהמחלוקות באשר היא מכפיפה את 
כנגד חוק (יעניק גושפנקה לדבר עבירה ) ק המקרקעיןוח(שחוק אחד ואינה מרשה 

 . ) להיתר או לתכנית בניין עיר, לתקנות,ידי בנייה בניגוד לחוק-התכנון והבנייה על
 

כשם שהיא .  הבית המשותף לחוקי התכנון והבנייהכללי ניהול את פהכפימהפסיקה 
 שינוי ,למשל, היא מאפשרת , בנייה המנוגדת לחוקי התכנון והבנייהתאפשרמ אינה

 . לחוק ולתקנותיו,  באופן שיתאם להיתר בנייה המשותףחזות הבניין
 

 קיבלה בהחלטה זו. 13קשתבעניין דין -בפסקחיזוק נוסף למגמה זו ניתן למצוא גם 
 :הוועדה את עמדת העוררים בקבעה

 
מבחינה תכנונית עמדתנו היא כי יש לקבל את הערר ולאפשר לעוררים לנצל "

העוררים . פי תכנית ההרחבה החדשה-את מרב זכויות הבנייה המוקנות על
ויש להניח כי בעקבותיהם יבקשו גם , במימוש התכנית החדשה" חלוצים"הם 

איננו סבורים כי יש . אחרים להרחיב את דירותיהם עד למקסימום המותר
הגיון תכנוני להגביל את העוררים להסתפק היום בשטח ההרחבה המצומצם 

שעה שכבר לפני עשר שנים אושרה למתן תוקף , ושר לפני כארבעים שנהשא
תכנית המגדילה את שטח ההרחבה המותר תוך כוונה להתאים את שטחי 

 ".ההרחבה לצורכי החיים המשתנים
 

                                                           

  2/ אמקרקעין, 'א ואח" הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת'נ' משה קשת ואח 5409/01' ערר מס .13
 .472' עמ
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כפי , תום הלב וזוחובת העיקרון הכלכלי והמשפטי של החלטה זו מאמצת את 
בפסק הדין . פי חוק-בנייה עלבה וקשורה קשר הדוק בהיתר הבניי, שפרטנו לעיל

הרחבות עד שכל דיירי הבניין /אין להמתין עם שינוייםש ,ניתן ביטוי קיצוני למגמה
אינו ) כפי שהיה גם שם(גם שינוי חזותו של הבניין ש, המשמעות היא. יבצעו אותן

 .עץ בניצול זכויות הבנייהועומד לר
 

כל בנייה שאינה שכן , משפטי רבגיון כלכלי וי יש בכך ה,לדעת כותבי שורות אלו
אם היתה הרשות אוכפת , שכן. ניתן לראות בה מבנה זמני -תואמת הוראת חיקוק 

היו מצווים בעלי הזכויות בבניין להתאימו להיתרים ולדבר חיקוק , את חוקי המדינה
זלת ידה של הרשות באכיפת חוקי התכנון והבנייה אינה יכולה לשמש וא. לאלתר
מכשיר התנהגות ה ואין לראות בכך כלי ,ניגוד לחוק ושלא בתום לב לנהוג בתמריץ

 .שכזו
 

צורך את ה לא רק שצמצמה ,הלב- באמצה את עקרון תום,שההלכה הפסוקה, מכאן
לחוק ,  כל עוד הם נעשים בהתאם לתכנית בניין עיר מאושרת,בהסכמה לשינויים

, ה של זכויות הבנייהשאין היא מאפשרת ניצול שונ אלא ,התכנון הבנייה ולתקנותיו
 .אף הוראותיו של חוק המקרקעין-על

 
מנת לבחון את הדחייה הסבירה לצורך אומדן -על, כפי שהבחנו במאמר הקודם

 לקבוע את גורל פרק כדי ן שיש בה,ות קניינישאלותיש להשיב תחילה על כמה , השווי
, ותף לקרקעידי הש-היתר הבנייה והסיכון שבעצירת הבנייה עלהוצאת הזמן הדרוש ל

 :ןואלו ה

 ;להרחבת הבנייה) השכן(הצורך בהסכמת השותף  •

 ;)פאסיביתפוזיטיבית או (מידת ההסכמה הנדרשת  •

 . התכנון והבנייהדינישאלת החוקיות מבחינת  •
 

, הצורך בהסכמה של השותף מתעורר רק לגבי אותו שותף שלא נגוע בחוסר תום לב
י זה הינו ביטוי למגמה המנסה ליצור תנא. שביתו בנוי בהתאם להיתר, כלומר

 אין לראות ,בכל מקרה. הרמוניה בין דיני התכנון והבנייה לבין חוק המקרקעין
זלת ידה של הרשות באכיפת החוקים משום גושפנקה כלשהי לבנייה מנוגדת ובא

התנהלות הבית המשותף בהתאם , בסופו של דבר, כן-על. היתר או חיקוק אחר
שכן בנייה בהתאם לחוקי  ( את חוק המקרקעיןתיה תואמלחוקי התכנון והבני

 האינו )התכנון והבנייה תואמת את עיקרון תום הלב העומד בבסיס חוק המקרקעין
 ). אלא באופן זמני בלבד ( הבית המשותף שבחוק המקרקעיןלכללי בניגוד תעומד

 
 
הכפיף חקיקה לעקרון תום הלב ולמאזן  בית המשפט לו שלסמכות .ו

 הצדק
 

 :חזור לדוגמאות שהבאנו לעילנ
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יחידות האחרות התואם לשינויים שנערכו בשותף מבקש לעשות שינוי : 'מקרה א
אולם השינוי המבוקש אינו תואם , אפילו קיבל הסכמת כל השותפים, בבית המשותף

 . התכנון והבנייהדיניאת 
 

 חידותבאופן שדירתו תהיה חריגה משאר הי יםשותף מבקש לעשות שינוי: 'מקרה ב
 התכנון והבנייה דיניאלא שהשינוי שהוא מבקש לעשות תואם את , בבית המשותף

 . מהםואילו היחידות האחרות חורגות 
 

חוק הכפיף את הוראות מהי מידת הסמכות שיש לבית המשפט ל, בשני המקרים
או מאזן /או את הוראות חוק המקרקעין לחובת תום הלב ו/ו,  למשל,התכנון והבנייה

הרשות מבקשת הריסת החלק ,  לעילהראשון המוזכרכאשר במקרה , למשל .14?הצדק
 השני כאשר במקרה ,או.  למרות הסכמת כל השותפים למקרקעין,שנבנה ללא היתר

מבקשים השותפים סעד של הריסה או השבת המצב לקדמותו לצורך הותרת המראה 
 .האחיד של הבניין

 
 - השפיטה קובע: לחוק יסוד) ג(15סעיף 

 
בשבתו כאמור ידון ;  המשפט העליון ישב גם כבית משפט גבוה לצדקבית"

בעניינים אשר הוא רואה בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית 
 ".משפט או של בית דין אחר

 
יירתע , ככללאמנם . 15חוקי-מעמדה הנורמטיבי של הוראה זו הוא מעמד חוקתי על

, השפיטה: לחוק יסוד) ג(15של סעיף מכוחו , בית המשפט הגבוה לצדק מלהעניק
אף אם מעמדו הנורמטיבי , סעד אשר אינו עולה בקנה אחד עם דבר חקיקה אחר

כאשר המקרה זועק לשמיים ואין , בנסיבות חריגות ויוצאות דופן, ואולם. נמוך יותר
יזקק ילא מן הנמנע כי בית המשפט , "סעד מן הצדק"דרך חוקית אחרת להושיט בו 

 . 16זו" נציונליתבתי קונבל"לסמכות 
 

זועק "ו" קפקאי"ידו -זה העניק בית המשפט העליון למקרה שתואר עלהסעד האת 
 , שזורמים בו שפכים,מעל נחל חברון" גשרון"הקמת עסק באותו המקרה ". לשמיים

 במבנה שנועד למנוע פסק הדין דן. כאשר ילדים קטנים מסכנים חייהם בחצייתו
התיר הקמת ניתן היה למבחינה תכנונית אם שספק  ,זוריפגיעה בחיי אדם בא

 . שכזה" גשרון"
 

) ג(15בסעיף בית המשפט הגבוה לצדק שניתן ללמוד מהשימוש שעושה , אין ספק
על להעלות קשה . מתי ראוי להשתמש בסמכות קיצונית זו, השפיטה: לחוק יסוד

המסכן " קפקאי וזועק לשמיים"מקרה ייחשב כהדעת מקרה בו בבית משותף שינוי 
 .מנוגדת לחוקי התכנון והבנייההתיר בנייה שיגרום לבית המשפט להחיי אדם באופן 

                                                           

 . לעילרוקרראה הלכת  .14
 .2 פסקה 497דינים עליון סב ,  שר הפנים'נסלאמה  2208/02צ "ראה בג .15
' עמ 2/ במקרקעין ', משרד התשתיות ואח'נ' קיום בנגב ואח-עמותת הפורום לדו 3511/02צ "ראה בג .16

451. 
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 חיוב היחידות האחרות לפעול להוצאת היתר -תמיד קיים הסעד החלופי ש, מה עוד
כניסה בנעלי (לדיני התכנון והבנייה  ,ככל שיידרש, בנייה ליחידותיהן תוך התאמה

 ). הרשות לצורך אכיפת החוק
 

 שיש בו משום ,"קפקאי וזועק לשמיים" אם ניתן יהיה להעלות על הדעת מקרה גם
בכל מקרה תהיה נתונה ,  שיצריך חריגה מחוקי התכנון והבנייה,"סיכון חיי אדם"

: חוק יסודל) ג(15סעיף  להתיר חריגה שכזו מתוקף לבית המשפט העליוןהסמכות 
 .השפיטה

 
 לסיכום .ז
 

בין חוק  בחנו את הקשר ההדוק 17בנייה וסחירותןבמאמר הראשון בנושא זכויות 
- את עקרון תוםםבאמצ,  ומצאנו כי בתי המשפטהמקרקעין לחוק התכנון והבנייה

 כל עוד ניצול הזכויות ,הסכמה לניצול זכויות בנייהלקבל צורך את ה ו צמצמ,הלב
ורג ואינו ח)  התכנון והבנייהלדיניבהתאם (נעשה בהתאם לתכנית בניין עיר מאושרת 
 ). ההיבט הקנייני(מחלקו היחסי של הבונה ברכוש המשותף 

 
וראינו שבתי המשפט , במאמר זה הרחבנו בנושא היתרי הבנייה ושאלת תום הלב

 .קושרים קשר אמיץ בין בנייה בהתאם להיתר הרשות לשאלת תום הלב
 

לקשר זה ביטויים הן במערכת היחסים שבין האזרח לרשות והן בין השותפים לבין 
 . עצמם

 
-הקשר בין האזרח לרשות מתבטא בחובת הרשות להעניק אישורים לביצוע רישום על

הוא גם תואם את , סמך תשריט אשר מעבר לכך שהוא משקף נאמנה את המצב הפיזי
ידי אחד השותפים פוגעת או -שבנייה ללא היתר על, מכאן. דיני התכנון והבנייה

חריגות בנייה באחת הדירות של הבית . רלפחות עשויה לפגוע בקניינו של השותף האח
הגם שנבנתה בהתאם , להפחית משוויין של הדירות האחרות, לפיכך, המשותף עשויה

הפגיעה הקשה יותר תהיה כאשר הבניין טרם . להיתר והכל בהתאם לנסיבות העניין
חריגות בנייה בדירה אחת עשויות לפגוע בערך הדירה אז , נרשם כבית משותף

עקב הקושי לקבל מהרשות , בין היתר, וזאת, שנבנתה בהתאם להיתרהגם , האחרת
את האישורים המתאימים לביצוע פעולות חלוקה משפטיות לרבות רישום בית 

 . משותף
 

הקשר בין בעלי הזכות בבית המשותף מתבטא בצמצום הדרישה לקבלת הסכמה 
שר זו נבנית ידי אחת היחידות בבית המשותף כא-על" אופקית"לצורך ביצוע בנייה 

 .הגם שהוא מרחיב את קונטור המבנה הקיים, בהתאם להיתר בנייה
 

שבאומדן השווי של דירה בבית הראוי להירשם כבית משותף אולם טרם נרשם , מכאן
כל עוד . ככל שניתן, יש לבחון גם את מצב הרישוי של הדירות האחרות בבניין, ככזה
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עשוי , ת מתקיימות חריגות בנייהוביחידות השכנו, הבית טרם נרשם כבית משותף
הסיכוי , כאמור לעיל, באשר, ליפול גם שווי הדירה שנבנתה כולה תחת היתרים כדין

לקבל אישור מהרשויות לרישום בית משותף הולך ומתרחק ויכול לגרום לדחייה 
 .במימוש הזכות

 


