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 1םים ושמאייהיבטים קנייני - יה וסחירותןיזכויות בנ

 מאת

 ן שמאי מקרקעי,בועז ברזילי
 ד"עו, בניאןמוטי 

 
 
 נכס קנייניהאם הן מהוות  -זכויות בנייה  .א
 

בדיני קניין ודיני הקיימים  אחד המושגים המורכבים והמסובכים הינןה יזכויות בני
 ,מושג זה מרכיבים הדומים לזכות קנייניתל, כפי שנראה בהמשך. ה כאחדיתכנון ובני

אשר תכליתם להגביל את הזכויות , יהיבנהתכנון והכולו שייך לתחום דיני -אך כל
 .2הקנייניות

 
האם : יכולות להתעורר מספר שאלות, כאשר אנו בוחנים את טיבן של זכויות הבנייה

 זכויות הקיימות  האם הן; האם הן זכויות במקרקעין;יה הינן נכס קניינייזכויות בנ
 .3 מהקרקעבמנותקגם 

 
כאשר רשות מקומית מאשרת לחלקה : לצורך המחשת המושג נשתמש בדוגמה הבאה

ניתן לבנות על חלקה זו ש, המשמעות היא 150% שיעור שליה ביבת דונם אחוזי בנ
 אחוזי בנייה  מאשרת תוספת שלבמידה שהרשות המקומית. 4ר מבונה" מ1,500

ר מבונה על " מ100ניתן להוסיף עוד שמעות של התוספת תהיה שהמ ,10% בשיעור של
 .ר בסך הכל" מ1,600ניתן לבנות לכל היותר כלומר , הקיים

 
 היכן ובאילו מגבלות ניתן , בנוסף לאחוזי הבנייה,כלל-תכנית בניין עיר קובעת בדרך

 נייההיא יכולה לקבוע שאחוזי הב ,לענייננו. הה שאושרי את תוספת אחוזי הבנילנצל
 מאחוזי יוכלו ליהנות רק בעלי דירות בקומת קרקע ואז ,ינוצלו בחצר של הבניין

 רק ואזיה ינוצלו בגג הבניין יאחוזי הבנש, התכנית יכולה לקבוע, לחילופין .היבניה
קיימת ש, אפשרות אחרת היא שהתכנית תקבע .בעלי דירות גג יוכלו לנצל אותם

 .ם בבניין יכולים ליהנות מהםכל הדייריואז אפשרות להרחבה בצדדים 
 

                                                           
 .2003 מרץ 2/ב "מקרקעין"לראשונה בפורסם   1
מכון למחקרי משפט ה"הוצאת ( עקרונות והלכות; דיני מקרקעין ,ראה בהרחבה בספרו של מוטי בניאן .1

 ).2002-ב" תשס,מ"וכלכלה בע

 ).2001, אתיקה (פירוק שיתוף במקרקעין, ראה בהרחבה בספרו של בועז ברזילי .2
הלכה ; תכנון בניין עיר ,ברזילי בועז בספרו של ע ראה"על אופן חישוב אחוזי הבנייה וקריאת תב .3

 ).2003-ג" תשס,אתיקה( ,ומעשה
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אשר אמורים  ,יהיבנהתכנון וה תכניות בניין עיר ודיני נגזרת מטיבן של זו קביעה
תכנית בניין ר שא  הבנייהלהדריך את האזרח על אופן ומיקום השימוש באפשרויות

אפשרות ניצול אחוזי ר שאמרבית המחלוקות בין הדיירים מתעוררות כ. עיר מעניקה
 . בחצר הבנייןאו בגג למשל ,ם של הבנייןי רק בחלק מסויייהמצוה יבניה

 תוספת חדר יציאה לגג מתוך ,למשל(יה רק על הגג יבנה אחוזי אם ניתן לנצל את
 הרשות במסגרת התכנית יכולה האם :ותשאלהת ומתעורר) הדירה העליונה

ות  לקבוע את הבעלובכך ,היבניהלבעל דירת הגג את כל אחוזי להעניק התכנונית 
מבחינת ש יכולה רק להצהיר או שמא הרשות התכנונית ,היאחוזי הבניבהקניינית 

ואילו ,  ותו לאמסוייםיה באופן יה במקרקעין ניתן לבצע בניבניהתכנון והדיני 
 של בעלי  דעתם לשיקולנה נתו,יה ומי יבנה בפועליהבנזכויות  מי ינצל את השאלה

 .לשאלות אלה נחזור בהמשך הדיון. המקרקעין
 

 הפסיקה השיבה .יה הינם רכוש משותףי האם אחוזי בנ, השאלההלא פעם נשאל
ה אינם רכוש משותף אלא נכס בבעלות י כי אחוזי בני,שאלה זו באופן שלילי וקבעהל

 .5משותפת של בעלי הדירות
 

יה י הבנשיעור על החלקה וקובעת את החלה מעין הגבלה , למעשה,ה הםיאחוזי בני
 אם :6אורי רחמניהדין בעניין - בפסקוכלשונו של בית המשפט ,ניתן לבצע בהר שא

ה הם המים המשקים את העץ וגורמים לו יאזי אחוזי הבני, המקרקעין משולים לעץ
 .לצמוח לגובה

 
הקובעים את שוויה הם ה הם הפן התכנוני של הזכות הקניינית וי אחוזי בני,למעשה

 :7פורת- בןכבוד השופטתידי - עלרגדעון טובפרשת כפי שנקבע . של הזכות הקניינית
 

שכן כל ערכה נובע כולו , לקרקע כקרקע גרידא אין כל ערך, כידוע"
) בין היתר(היינו מאפשרויות ניצולה התלויות , מהפוטנציאל הטמון בה

 ".מיקומה ושטחה, בייעודה
 

יכולות זהה  חלקות זהות בגודלן הממוקמות זו ליד זו ובעלות ייעוד תכנוני שתי
ה י כי לחלקה אחת הוקצו אחוזי בני, הכלכלי רק בשל העובדהןיית שונות בשוולהיו

השופט דב לוין '  דברי כביפים לעניין זה .8חלקה השניהאשר ל יותר מבשיעור גבוה
 :ד-אותיות גההדין מול - לפסק503 'קבע בעמר שא ,אורי רחמניבפרשת 

 
גדר כלל בחוק או ונו מאי, שעליו ניטש הסכסוך שלפנינו, 'אחוזי בניה'המושג "

ידי הוועדות לתכנון -להיתר הבניה שניתן על, כידוע, הכוונה היא. בתקנות

                                                           

 הממונה על 'נגלבורט  239/79א "ע; 1726 ,1722 )3(י יז"ד פ, שוורצמן'נם יהילווינ 136/63א "ראה ע .4
 'נביבי  19/81א " וכן ע680 ,673 )4(י מ"פד,  חביב'נמזרחי  432/83א "ע; 811 ,807 )2(י לד"פד, המרשם
 .497 )2(י לז"פד, הורברט

 .489 )3(י מג"פד, ' שמש הדר ואח'נ 'אורי רחמני ואח 219, 151/87 א"ראה ע .5
 , הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון'  נגדעון טור 4/80נ "פורת בד- בןופטתראה דברי הש .6

 .' מול אות השוליים ו608'  בעמ,600) 4(ד לד"פ
 ).415' עמ, כרך שני (דיני קניין ,יסמןיראה יהושע ו .7
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מכאן החשיבות . הקובע על כמה אחוזים משטח המקרקעין ניתן לבנות, ולבניה
, סדן(דיני התכנון והבניה ,  רויטל.ר ש"המוסברת בספרו של ד, הנודעת לדבר

 :157) ט"תשמ, 6מהדורה 

ולגבי קרקעות לבניה מהווים אחת , יה הינם נכס חשובאחוזי הבנ'
הקובעים לא פעם את ערכו לכאן , החשובות ביותר של הרכושהתכונות 

 ...ולכאן

 העומדת מאחורי הקצאת אחוזי הבניה והגבלתם על שטח במטרה
 ".'הבטחת רווחת התושבים, כמובן, מקרקעין נתון היא

 
 .ביבי ובפרשת 9גלמן בעניין צה קביעה זוהפסיקה אימ .ערך כלכלייש יה ילאחוזי בנ

 כי ,לא ניתן ללמוד אך מהאמור לעיל .10ניתן לסחור בהם,  ערך כלכלית בעלזכות ככל
 .11ם זכות במקרקעין או זכות קנייניתינה" היאחוזי בני"
 
. קניין כלוםה לבין דיני םאין בינלכאורה  מושג תכנוני גרידא וםהינ" יהי בנאחוזי"

חלקה הינם מושגים הבקרקע וגובה הבניין שניתן לבנות על אפשרות השימוש 
 .קנייןהולא לדיני , יהיבנהתכנון וההשייכים לעולם של דיני 

 
את מהותם יש להקדים ולנתח , למי שייכים אחוזי הבנייה ,שאלההבכדי לענות על 

 כי חוק ,יש להדגיש. קנייניותזכויות הם נחשבים להאם  - היבניה אחוזי של
לחוק הדן בבתים ' פרק במסגרת ה בי עצמו משתמש במונח זכויות בניהמקרקעין
א 71סעיף . היהבני הדן בשינויים ברכוש המשותף ובזכויות 1 בסימן ב,משותפים

 : דלקמןיה כיבנהלחוק המקרקעין מגדיר את זכויות 
 

 לחוק גכמשמעותה בפרק תוקף -זכויות לבניה בבית משותף לפי תוכנית בת"
 ".והבניההתכנון 

 
 .ה הן זכויות לבנות בבית משותףי זכויות בני, לדידו של חוק המקרקעין,כלומר

 
יה רק לתחום הצר של בתים יבנה זכויות הגדרתחוק המקרקעין מצמצם את 

יה במקרקעין שאינם י מתעניין כלל ואינו מזכיר דבר בנוגע לזכויות בנואינומשותפים 
מזכיר חוק המקרקעין את המושג ו שבזהו המקום היחידי .  כבתים משותפיםרשומים
 .יהיבנזכויות 

 
ה ולאור מיקומו של מושג י כי לאור הגדרת המושג זכויות בני,מן האמור לעיל עולה

) לחוק המונה את הזכויות לפי חוק המקרקעין' שאינו בפרק א( המקרקעין בחוקזה 
רושה ין פ באשר בעלות בהן אי,ה אינן זכויות במקרקעיןיזכויות בניש ,ניתן להסיק

 ".על המקרקעין"מה שניתן לבנות באלא בעלות " במקרקעין"בעלות 

                                                           

 .389 )3(י נד"פד, רפול- עזרא הררי'נ' נחמיה גלמן ואח 5043/96א "ראה ע .8
 .673 )4(י מ" פד, חביב'נמזרחי  432/83א " וכן ע497 )2(ד"ד ל" פ, הורברט'נביבי  19/81א "ראה ע .9

 ,526' עמ, )ט"תשל(ה " לפרקליט, " זכות קניינית-אחוזי בניה ",  אוריןדעה אחרת ראה אצל תאודור .10
 .ה היא אכן זכות במקרקעיןיהטוען כי זכות בני
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 היחידה הסיבה, למשל.  הכלכלי של בעלות במקרקעיןהשווייה קובעות את יזכויות בנ

חמש דירות יקרה יותר מבעלות בדונם שניתן לבנות עליו כי הבעלות בדונם מקרקעין 
זכויות ההבדל ב היא אך ורק רותשניתן לבנות עליו שלוש דימקרקעין סמוכים ב
 נמדד ו של זכות אינההיבט הקנייני אך לעולם .מקור הזכות הקנייניתבה ולא יבניה

 .מדיני הקניין  הוא נגזר אלא,שוויה הכלכלילפי 
 

זכות כיה כזכות במקרקעין או יבנה את אחוזי להגדירגם הפסיקה ראתה לנכון שלא 
 503'  בעמ,12ביבי אדמור בעניין .ההשופטת ' יפים דבריה של כב זה לעניין. קניינית

 :'מול האות ו
 

 זו אינה מקרקעין ואין היא זיקת הנאה במקרקעין כי אין היא כלולה זכות"
 כיוון שכך אין הזכות לקבל היתר בניה טעונה ...בהגדרות של מונחים אלה

 "...רישום בפנקס מקרקעין
 
 
 העברת אחוזי בנייה בין מגרשים .ב
 

;  מהקרקעבמנותקה י האם ניתן לסחור באחוזי בני:מספר שאלותדון בבפרק זה נ
חלקה אחת -ה מחלקה אחת לחלקה אחרת או מתתי אחוזי בנילהעביר ניתן האם
ה השייכים י ניתן למכור חלקה ללא אחוזי בניהאםו; ןיחלקה אחרת באותו בני-לתת

 . 13לחלקה
 

ניתן לבנות שעל גגו  , משותף דירה בקומה אחרונה של בניין הרשום כבית,ה לדוגמטול
 בעל דירה כזו יכול למכור את הדירה מבלי שימכור את אחוזי האם .קומה נוספת

 ?קומה נוספתבנות את האפשרות ל, קרי, היהבני
 

 דירה נוספת מעל בניית מאפשרת , תכנית בניין עירבמסגרת, אם הרשות התכנונית
 דירהביה יבנההדירה מאחוזי שלא לאפשר את פיצול , קיימת סיבה איזו - הבניין

יה של יבנה אחוזי  אתבעל חלקה אחת יוכל לרכושש מניעה קיימת ו או איז,העליונה
בעל חלקה אחת ש מניעה קיימת ו איז, ניתן להרחיק לכת ולשאול.בעל חלקה שכנה

 . שאינה בשכנות אלא בחלק אחר של העיר,ה של חלקה אחרתירכוש אחוזי בניי
 קניינית ביצוע עסקה מונע מבחינה הרשות התכנונית אינו אישורקבלת המחסום של 

 .14"היניוד זכויות בני"הרעיון של  זהו מקור ,למעשה. מעין זו
 

 .16יה תמורת תשלוםי הרשות המקומית נתנה רשות להעניק אחוזי בנ,15צודלר בעניין

                                                           

 .לעיל 6ראה הערה  .11
 .565' עמ 1/ אמקרקעין, " היבטים שמאיים- בין מגרשים ניוד זכויות בנייה ",ראה בועז ברזילי .12
 .512 )ב(ה "מ תשל" פ, הלר'נכהן  410/73) א"ת(א " וכן עעילל 164 הערה ,חביב וביבידין -יראה פסק .13
 .550 )5(י מה"פד,  יוסף'נצודלר  7112/93א "ראה רע .14
ב המאפשרת "בעניין השיטה בארה, 417' עמ, כרך שני, דיני קניין ,יסמןיויהושע  ראה והשווה אצל .15

 .הילרשות מקומית להפעיל אפילו בנק לאחוזי בני
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אין לסחור באחוזי ש ,טענהמתוך  כי לא פעם הפסיקה ביקרה גישה זו ,יש להדגיש

מוכרים גם את אחוזי , וכאשר מוכרים מקרקעיןה במנותק מן המקרקעין ייבנ
חלקה אשר לא עסק ב 17לוסטיגדין בעניין ה-פסק.  המקרקעיןהחלים עלה יהבני

כי החוכר , קבעההשופטת בייניש '  כב. שנים999ניתנת לפיצול והוחכרה לתקופה של 
 ארוכה כמוה כרכישת  באשר רכישת חכירה לתקופה כה,הירכש גם את זכויות הבני

. יה שבחלקהינרכשו גם זכויות הבנבמסגרת עסקת המכר  ועל כן , בחלקה18בעלות
 504 'קבע בעמאשר  ,ל" הנאורי רחמניבפרשת , השופט דב לוין' כבלגישה זו שותף 
 : ה כדלקמן-מול האותיות ד

 
המדובר כאן בשטח מקרקעין שהועבר מידי החברה : מה שאין כן בענייננו"

במקרה כזה לא ). קודם שמכר המיעוט את חלקו לרוב (שלה המניות לבעלי
אפשר לו למוכר להיפטר מכל חלק ממקרקעין -כי אי, יכולה להיות מחלוקת

מסוימים שהוא מוכר לאחר ולטעון לבעלות שנותרה לו באחוזי בניה על אותם 
אפשר לו לאדם לסחור באחוזי בניה במנותק מן המקרקעין -אי. מקרקעין

י של שבמובן המוח" זכות"שהרי אחוזי הבניה אינם , הם מתייחסיםשלהם 
 ".על בעל המקרקעין מטעם הרשות" יורדת"אלא הם הגבלה ש, הדבר

 
כפי שמצאה את  ,יה במנותק מן הקרקעיבנה המצדדת בסיחור אחוזי מניתוח העמדה

-ניתן לאבחן את פסקי, למסחר המתנגדת לעומת העמדה, ביטויה במספר פסקי דין
. יה במנותק מהמקרקעיןימכירת אחוזי הבנר בהם הובעה התנגדות לשאדין ה

- לביתותירונסיבות העניין ותכלית ההסכם בין הצדדים לא ה, דין אלו-בפסקי
יה במנותק י כי אין לסחור באחוזי בנ,אלא להגיע למסקנהברירה המשפט 

וונו לפיצול  כי הצדדים אכן התכ,אך אם ניתן להסיק מנסיבות העניין. מהמקרקעין
הדבר אפשרי מבחינת דיני , בין הקרקע לבין זכויות הבנייה הצמודות לההמכר 

 עם ביחד נמכרים  המקרקעין,שככלל ,בהחלט ניתן להבין ולצדד בגישה. קנייןה
 אך אם .מוכר לקונההאם לא משתמע אחרת מההסכם בין , ה שלהםיבניהזכויות 

מדוע לא , רקעין לבין זכויות הבנייההמקאת דעתם והפרידו בין לכך הצדדים נתנו 
 ?להכיר בכך

 
 לסחור במקרקעין באופן מוחלטלא ניתן ש, לעמדה אין בסיס ,לדעתנו, עם כל הכבוד

 יה כל עוד ניתן לתת תוקף מעשי להסכם מעין זה בשטחיבנה מאחוזיבמנותק 
 .והביצוע נעשה בהתאם לחוקי התכנון והבנייה

 
  ר" מ1,000 שעל כל אחת מהן ניתן לבנות, נםבשטח דושתי חלקות , הלדוגמטול 

שניה החלקה הבעלים של ה מירכושבעלים של אחת מהחלקות ה). הי אחוזי בני100%(
 190%( ר" מ1,900  לבנותוכתוצאה מכך תהיה לו האפשרות, הי מזכויות הבני90%

בכפוף לכך . ר" מ100שניה יוכל לבנות רק החלקה הבעלים של וה ,)היאחוזי בני

                                                           

 .517 )1(י נ" פד, נעמי מייזלס'נ' ה לוסטיג ואחחשמ 2821/95א "ראה רע .16
י "פד, 'אח 4- יוסף מלאך ו'נרבקו בסו  355/76א "לעניין קביעת חכירה לדורות כשווה לבעלות ראה גם ע .17

 .359 )2(לא
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אין כל מניעה ,  בחלקה הרוכשתר"מ 1,900ה של ינית בניין עיר תאפשר בנישתוכ
שבעקבותיו  ,איזה אינטרס קנייני או תכנוני נפגע. מבחינה קניינית לביצוע עסקה כזו

 ? להכיר בעסקה כזואין
אם , קרי,  לעילשהצענולפי הנוסחה , ל" הנלוסטיגהדין - את פסקלנתח ניתן ,לדעתנו

 ביחד עם נמכרוה יאזי אחוזי הבני, סכם שבין הצדדיםלא משתמע אחרת מהה
ואף תכניות בניין עיר מאפשרות ,  אך אם הצדדים נתנו דעתם בעניין זה.המקרקעין

לא קיימת מניעה קניינית , או פיצולם כתוצאה מעסקה כזו/יה ויהגדלת אחוזי בנ
 .תכשיל עסקה מעין זור שאכלשהי 

 
יקרה אם הבעלים של אחת מהחלקות  מה ,תעורר היאאחרת שיכולה להשאלה 
בחלקה אחת שווצר מצב יי, למעשה . לחלקה השניה שלוהי מזכויות הבני100%ימכור 

שניה לא ניתן יהיה לבנות אפילו מטר מרובע ה ובחלקה ר"מ 2,000לבנות יהיה ניתן 
 .)בכפוף להכשרת הבנייה בתכנית בניין עיר מאושרת(אחד 

 
 100%שמכר , בעלים של חלקה. צע גם עסקה כזואין מניעה קניינית לב, לדעתנו

 יוכל לבצע שינוי ייעוד ולהשתמש במקרקעין ,יה שהיו לו בחלקהי הבנמזכויות
 ,)'מגרש משחקים וכו, כגון חניה(ה י אחוזי בניאינם מנצליםכלל -עודים אשר בדרךילי

א המשמעות של העסקה הי, של המקרקעיןאם הוא אינו יכול לשנות את הייעוד גם ו
 .המקרקעין לשכנומכירת 

 
 לקביעת כוונת הצדדים בעניין זה הינו ים החשובניםהקריטריואחד  ,מטבע הדברים

 הכולל אתשווי הממכר נמוך בהרבה משווי הממכר ר שא כ,לדעתנו. הממכרשווי 
ימכרו או שלא ייכללו יה לא יחזקה שהצדדים התכוונו כי אחוזי הבני, היבניהאחוזי 

 כי ניתן , מי שמוכר דירת גג ואינו מודע לכך,למשל. עם המקרקעיןבשווי הממכר יחד 
 עלול למכור דירה זו במחיר ,עשרות מטרים מרובעיםבנייה בשטח של להוסיף על הגג 

 . מהשווי האמיתישיהיה נמוך בעשרות אחוזים
 

? לחוק החוזים) ד(14עסקה לפי סעיף ה ניתן ליחס למוכר כזה טעות בכדאיות האם
לחוק החוזים הינו טעות בהערכת המשמעות ) ד(14באשר נשוא סעיף  ,לא בהכרח
מוכר כזה טעה באובייקט . 19מ"פסל בעכפי שנקבע בעניין , של העסקההכלכלית 

 .20נשוא המכר ולא בשווי האובייקט נשוא המכר
 

 לדירה מסויימתהצמדת אחוזי בנייה  .ג

                                                           

 י "פד, מ" פסל בע'נמ "חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע 6745/95א "ראה ע .18
 .542 )5(נב

' אחוזת המרכז ב'  חב'נעיני בנימין  1021/93, 1344/93) א"ת(פ "השווה עם המקרה שהתעורר בעניין ה .19
 כי מוכרים, בין היתר,  גורן קבע.השופט א'  כב.בתל אביבהמחוזי משפט -בבית, )טרם פורסם( מ"בע

 לא הבינו את המשמעות הכלכלית של העסקה יכולים לבטל את העסקה באשר לעיתים אין אשר
 לא ידעו על תכונה המוכרים. אלא טעות במהות הנכס נשוא המכר, המדובר בטעות בכדאיות של עסקה

, כלומר. יהיהמקרקעין היו בדרך להפשרה מקרקע חקלאית לבנחשובה של מקרקעין שבבעלותם והיא ש
אלא היתה כאן טעות בנוגע למהות הנכס ותכונותיו , לא היתה כאן רק טעות בנוגע לשווי הנכס

 .542) 3( נהי"פד,  רחמים אליה'נ' מרלין קינסטלינגר ואח 9019/99א " לדוגמה נוספת ראה ע.העיקריות
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יה לדירות גג יוזי בנפרשנות של הצמדת אחהן י מתעוררת בענימרכזית נוספת שאלה

 .בבניינים



   שמאי מקרקעיןבועז ברזילי )2003 רץמ (2/ב    קרקעיןמ � 68

                

 

 שמאי מקרקעין, ר בועז ברזילי"ד

 09-9587846:  פקס09-9503774: '  טל46427מיקוד , 39רחוב ברנר , הרצליה

 boazbar@012.net.il   -דואר אלקטרוני 
www.boazb.co.il 

חלק מהרכוש המשותף הוצמד לדירה שבהם  ,השאלה מתחדדת באותם מקרים
 אך ,על החלקים המוצמדיםבתקנון ניתנה אפשרות לבעל ההצמדה לבנות מסויימת ו
 . ניתן לבנותבתקנון באיזה היקףלא הוגדר 

 
בלה לחלק היחסי של הזכות לבנות הוג,  שאם בתקנון או בהסכם בין הדיירים,מובן
צמדה יכול לנצל את אחוזי הבעל הכלל בעיה ו תתעוררמאזי לא , החלק המוצמדבעל 

 .יחסי שיש לו ברכוש המשותףהחלק הלפי , ללא הסכמה נוספת, היבניה
 

יה זו נסתייע בשני פסקי דין חדשים שניתנו בנושא ושיש בהם כדי להאיר ילניתוח סוג
 .נויעינאת 

 
לדירה מסוימת בבית משותף הוצמד הגג ,  שם.21שואעיהינו בעניין פסק הדין הראשון 

למען הרחבת דירתו " כי בעל דירת הגג יוכל לבנות ,ובתקנון הבית המשותף נקבע
 ".יה המחייבים בארץיבהתאם לחוקי בנ

 
האם פירוש הקביעה דלעיל .  זו בתקנוןהסכמה סביב הפרשנות של נסובההמחלוקת 

 או שמא יש ,ין עיר מאפשרותיכול לבנות עד כמה שתכניות בנכי בעל דירת גג י, והינ
 .יחסי ברכוש המשותףהחלק בשיעור ה רק כמתן אפשרות לבנות ההסכמהלפרש את 

 
 על השטח המוצמד לבנות שביחס לעצם הזכות ,השופט מצא בפסק דין זה קבע' כב

מוד  הזכויות המוענקות ניתן ללף היקאך את, הסכמת כל הדייריםיש לקבל את 
 .מנסיבות העניין

 
בעל ההצמדה יוכל , פסק הדיןהמקרה הנדון ב כי בנסיבות ,השופט מצא קבע' כב

ין עיר מאפשרת לו ועד קצה הפוטנציאל התכנוני של ילבנות על הגג ככל שתוכנית בנ
 .הבניין

 
, בשני פסקי דין אלו. 23חביב ו22בכרדין ה יהשופט מצא מבסס את קביעתו על פסק' כב

הענקת ה על הגג פירושה גם יכי הסכמה לבני,  של הדייריםתםמדו משתיקהשופטים ל
 . ככל שניתן לקבל רשיון,יה על הגגיבנההזכות לנצל את כל אחוזי 

 
לא כאשר  ש, קבע,מיעוטהטא את עמדת י שב,אנגלרד. השופט י'  כב,לעומת זאת

ה שהוענקה י כי זכות הבני, להסיקניתןה בלשון מפורשת יבניההוענקו מלוא זכויות 
 .מוגבלת לחלקם היחסי ברכוש המשותף

 
מנסחי תקנונים של בתים ש, מכך מתעלם שואעיפסק דין ש, למען האמת נומר

ערים לאבחנות לא תמיד )  בדרך כלל עורכי דין,אירוניהה למרבה ,שהם(משותפים 
דקות בעניין מידת הסכמה או וויתור של בעלי הדירות זה לזה בנוגע לניצול אחוזי 

                                                           

 . טרם פורסם,' דניאל בכרך ואח'נואעי יעקב וברטה ש 7156/96א "ע .20
 .617) 3(י לב" פד בכר'ניוסף  749/76א "ע .21
 .673) 4(י מ" פד חביב'נמזרחי  432/83א "ע .22



 69 � )2003 מרץ (2/ב    מקרקעין מאמרים

                

 

 שמאי מקרקעין, ר בועז ברזילי"ד

 09-9587846:  פקס09-9503774: '  טל46427מיקוד , 39רחוב ברנר , הרצליה

 boazbar@012.net.il   -דואר אלקטרוני 
www.boazb.co.il 

 

 

 , עורכי הדין,לפעמים.  נתקלים בתקנונים לא מפורטים ולא מובנים,לעיתים. ייהבנ
מעדיפים לערוך תקנון משלהם שיתאים לצורכי הבניין ולא , מתוך כוונה טובה

מכניסים את הדיירים של הבניין לבליל ,  אך מבלי לדעת,מאמצים את התקנון המצוי
ה אלא להיזקק לרשויות שיפוטיות אין בריר, של הוראות אשר לצורך הבנתן ויישומן

יכריעו בכדי שאלו , משותפים או בתי המשפט האזרחייםהבתים המפקח על הכגון 
 . עבור הדייריםבמחלוקות

 
השופט מצא מבקר את גישתו של ' כב. על הפסיקה להיות ערה למציאות זו, לדעתנו

 :אנגלרד בקובעו. השופט י' כב
 

חוזי פוסק למעשה חברי השופט באמצו את פרשנותו של בית המשפט המ"
, כי מכך שלא הוענקו למערערים מלוא זכויות הבנייה בלשון מפורשת, אנגלרד

הבנייה שהוענקה להם מוגבלת לחלקם היחסי ברכוש  יש להסיק כי זכות
שנקבעה בפרשת , אלא שבכך יש משום היפוך יוצרותיה של ההלכה. המשותף

משותף -תירו בעלי הדירות בביתכי משה, )ל" הנ749/76א "ע (בכר'  ניוסף
דירה לבנות בחלקת הרכוש המשותף בנתון להגבלות דיני התכנון -לבעל

ניתן להסיק משתיקתם כי , ולא כפפו את רשותם לכל הגבלה אחרת, והבנייה
הרשו לבעל הדירה לנצל את כל אחוזי הבנייה הנדרשים לביצוע הבנייה לפי 

שלטעמי איננו , המקרה שלפנינוולמצער בנסיבותיו של . ההיתר שניתן לו
 ".אינני רואה כל הצדקה לסטות מהלכה זו, מעורר קושי פרשני ממשי

 
ה אינם חלק יבניהאחוזי שמכיוון ש, בקובעוהשופט מצא עושה אבחנה מעניינת ' כב
 .חלקים של בעל הדירה ברכוש המשותףקשר בינם לבין ה אין ,משותףהרכוש המ
 

אין לנו מפתח , לבד המפתח של חלקים ברכוש משותף כי מ, יש להדגיש,יחד עם זאת
 .אחר לחלוקת אחוזי בנייה בבית משותף

 
הנדון במקרה . 24גלמן ניתן לראות בפסק הדין בעניין ביחס לסוגייה זושינוי גישה 
דירה שהוצמד ה כי בעל ,ונקבע בתקנוןמסויימת  שטח הגג הוצמד לדירה ,בפסק הדין

 ".הוראות תכנון עריםיוכל לבנות במסגרת " הגג אליה
 

ית י כי באין הוראה בתקנון המתירה בנ,המפקח על רישום מקרקעין בירושלים קבע
 יה מעבר לאחוזייבנה זכאי לנצל את אחוזי  יהיהבעל דירת הגג לא, קומות נוספות

מבלי לקבל את הסכמתם של שאר בעלי , ית קומה אחתי הנדרשים לבנהבנייה
 .הדירות

 
 כי באין , קבע, שדן בערעור על פסק הדין של המפקח,רושליםבית משפט המחוזי בי

ה על הגג יההסכמה שניתנה לבני, הוראה בתקנון האוסרת על בניית קומות נוספות
 :בית המשפט קבע בלשון זו .היבניהכוללת בחובה הסכמה לניצול מלוא אחוזי 

 

                                                           

 .388) 3(י נד" פד,רפול- עזרא הררי'נ' נחמיה גלמן ואח 5043/96א "ע .23
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לת זו, שאין בה הגבלה כמותית או איכותית, "בבניה נוספת"הכתוב מדבר "
מבחינת . והיא שהבניה הנוספת תתאים את חוקי התכנון והבניה, הגבלה אחת

שיכול , לבעל מגרש) המשיבים(דומים , מרחב העשייה והשימוש בקניינם
 ".לבנות על מגרשו את כל שמאשר לו החוק לבנות

קבע כי אין ,  שישב בערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי,בית המשפט העליון
יה של יבנהבעל דירת הגג רשאי לנצל את כל אחוזי ,  אשר לפיההעמדהלקבל את 

 .הבניין

 :דורנר. השופטת ד' דברי כבנצטט את מפאת חשיבות פסק הדין 

ניצול אחוזי . 416' בע, שם, ראו ויסמן. בנייה בבית משותף מקובלים למדיי"
של הבנייה על ידי אחד מבעלי הדירות בבית המשותף מקטין איפוא את ערכן 

 :עמד על כך השופט ברנזון. הדירות האחרות

, זכות בעלת ערך הנלווית לנכס שאינה נופלת בתחום הרכוש המשותף
ואחוזי בניה בלתי מנוצלים הם בלי ספק , שייכת לכל בעלי הדירות יחד

ידי אחד -על, בשלמותה או בחלקה, ניצולה של זכות כזאת. זכות כזאת
 ... הדירות הקיימותהשותפים בהכרח שהוא מקטין את ערך

כי ההיתר שניתן בתקנון לבעלי הדירה לבנות על הגג הצמוד , הדעת נותנת
א "ראו ע. לדירתם כולל בחובו אף הסכמה לשימוש באחוזי הבנייה של הבניין

אין בכך להשיב לשאלה אם ההסכמה לבנייה מהווה , ואולם. 680' בע, מזרחי
גם אם עולים הם על , לבנייןאף הסכמה לניצול כל אחוזי הבנייה שנותרו 

 .אחוזי הבנייה הנדרשים לבניית קומה אחת

וניצולם על ידי אחד מבעלי הדירות בבית , לאחוזי הבנייה ערך כלכלי, כאמור
, ככל שהניצול הוא מלא יותר. המשותף מפחית את שווי הדירות האחרות

ון ההיגי, בנסיבות אלה. ההפחתה משווי יתר הדירות אף היא גדולה יותר
הכלכלי מחייב לפרש את ההיתר שניתן לבנייה על הגג הצמוד לדירה ככולל 

 ".בחובו אך ורק את אחוזי הבנייה המספיקים להקמת קומה אחת
 
מתן  תוך , כי עם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה,נקבע גלמןפסק דין ב
חלק ה לפי היבניה גם היכולת לנצל את אחוזי ה נמכר,הצמדההאפשרות לבנות על ה

 וזאת, אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש, ברכוש המשותףהיחסי שיש לרוכש 
 .ים עליהן מוותרםטיב הזכויות שהל יםבכדי לוודא שכל בעלי הדירות מודע

 
יה יאחוזי בנ.  זכות במקרקעיןאינם מהוויםיה הינם נכס אך י כי אחוזי בנ,עולהמכאן 

 אלא ,נתקיקעין הנמכרים בקשר בל י למקרים צמודםהינם אכן מטבע עובר לסוחר וה
 .אם נקבע במפורש אחרת בהסכם

 

  ההיבט הקנייני-הכוחות הכלכליים  .ד
 

הן , של זכויות הבנייהשווי הקובעים את ה ישירה של הכוחות הכלכליים תוצאה
 בתחום .)highest and best use" (שימוש מיטבי" הוא ה,ים והן הקניינייםהתכנוני
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שימוש בנכס אפשרי וחוקי שיניב את הערך "וש המיטבי כהשמאות מוגדר השימ
 .25"הגבוה ביותר

 
השמאי מזהה את השימוש הרווחי ביותר עבור הקרקע , מיטביהשימוש ה בניתוח

השימוש  הוא -ידי כוחות השוק -השימוש המיטבי נקבע על, בדומה לשווי. הנישומה
ובסביבה , ייםבתנאים הכלכל, הטוב ביותר בהתחשב במצב התכנוני והמשפטי

 .הפיזית
 

, דהיינו,  השיוריהשווימעריכים את שווי הקרקע לפי , פי גישת השימוש המיטבי-על
. שווי הקרקע שווה להכנסות המהוונות מהנכס בניכוי הוצאות בגין המבנה והפיתוח

 .השימוש המקנה לקרקע את ההכנסה הגבוהה ביותר הוא השימוש המיטבי
 

 : ממספר תנאיםונובעאובייקטיבי   הואהשימוש המיטבי במהותו

 ;)תכנוני ומשפטי(מצב חוקי   -

 ;)גם גיאוגרפי(מצב פיזי   -

 .)המבחן הכלכלי(ערך עודף או שווי שיורי   -
 

הצעד הראשון הוא לבדוק מה מותר ,  כדי לקבוע את השימוש המיטבי- מצב חוקי
עבור כל חלקה  מידע רב על מצב תכנוני ותתכנון בארץ מספקהרשויות . ומה אסור

זכויות , צפיפות דיור, רבייגובה מ,  קווי בנייןלקבל מידע בדברניתן , בין היתר. וחלקה
 אלא שאינן נובעות מרשויות התכנוןהגבלות אנו עוסקים במאמר זה ב. 'יה וכדיבנ

מוגבל צד , אם בכלל, עד כמה, קרי. מכוח השיתוף שבין הצדדיםבהגבלות הנובעות 
 ויכולה מוחלטתהגבלה זו יכולה להיות . זכויות הבנייה העודפותאחד לשיתוף בניצול 

 . בהמשךתפורט על השווי גבלה מותנית וזמנית ההשפעת . להיות מותנית וזמנית
 

השימוש . צורתו ויתר אפיוני הקרקע, גודל המגרשאת כולל  מצב זה - מצב פיזי
 .ם של הקרקעתאים לנתונים הפיזיילהצריך ) יהי קיבולת הבנ,לדוגמה(המיטבי 

 
 לרבות - הערך העודף מוגדר כשווי הנכס כולו פחות כל הוצאות המבנה - הערך העודף

 .החזר בגין סיכון ההקמה
 

, כלומר, כל עוד הזכויות העודפות הבלתי מנוצלות מהוות את ניצולו היעיל של הנכס
 . ולן האפשרויות המשפטיות והקנייניות לניצשיש לבחון אתהרי , הן תורמות לשוויו

 
 של ן תרומתלתאר באמצעות נוסחה אתבאופן כללי ניתן , בהתייחס למכשול הקנייני

 :שווי הנכס כדלקמןלהזכויות העודפות 
 

 ווןי מקדם הX)  התאמות בנייה למבנה קיים-שווי הזכויות העודפות (

                                                           

 ).1996 ,הוצאת אתיקה(י  בועז ברזיל,גישות ותהליכים, עקרונות; שמאות מקרקעין: ראה בהרחבה .24
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לצורך הוצאת היתרי הנדרש פרק הזמן הסביר הוא ,  זהבהקשר, ווןימקדם הה
ככל שפרק הזמן . הדחייה בוחן בערכים נוכחיים את ההנאה העתידיתמקדם . בנייה

כך שוויה הנוכחי של ההטבה , שיעבור עד לניצול זכויות הבנייה יהיה ארוך יותר
 .הגלומה בזכויות הבנייה העודפות תצטמצם

,  את ניצול הזכויות העודפות,הלכה למעשה, השאלות הקנייניות המאפשרות, כן-על
 . דה המרכזיות לאומדן שווי זכויות עודפותהן בין אמות המי

 

 הדחייה במימוש הזכות .ה

יש להשיב תחילה על כמה , מנת לבחון את הדחייה הסבירה לצורך אומדן השווי-על
היתר הוצאת  לקבוע את גורל פרק הזמן הדרוש לכדי ן שיש בה,ות קניינישאלות

 :ןלו הוא, ידי השותף לקרקע-הבנייה והסיכון שבעצירת הבנייה על

 ;להרחבת הבנייה) השכן(הצורך בהסכמת השותף  -

 ;)פאסיביתפוזיטיבית או (מידת ההסכמה הנדרשת  -

 . התכנון והבנייהדינישאלת החוקיות מבחינת  -

אנכיות מול   זכויות- ידי שכנו-הסכמת השותף למקרקעין לניצול הזכויות על .1
 זכויות אפקיות

בין חלוקה אופקית לחלוקה אנכית של  מבחינים פסקי הדין ,לעניין ההסכמה
מותיר אפשרות ניצול אשר  , לא הרי ניצול זכויות בנייה אופקיות.אחוזי בנייה
 בניית ,הלדוגמ(אחד השותפים על ידי ניצול זכויות בנייה אנכיות כ, דומה לשכנו

 ).  דירה עליונה בבית משותףעל ידיחדר יציאה לגג 

כי ,  ניצול זכויות אנכיותלרבות, כללכויות לגבי ניצול זכ נקבע גלמןבפסק דין 
אפשרות לבנות על מתן העם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה תוך 

יה לפי החלק היחסי שיש יבנה גם היכולת לנצל את אחוזי ה נמכר,הצמדה
 . אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש, לרוכש בבניין כולו

ההלכה ) ותפים צמודי קרקעבתים מש(בעניין חלוקת אחוזי בנייה אופקיים 
ידי צד אחד ממילא אינו פוגע באפשרות - מכיוון שניצול זכויות על,ברורה יותר

על -הלב חדרה לתחומי הקניין כעקרון-חובת תום. ניצול הזכויות של הצד האחר
 האם ,יש לבחון את השאלה, בהקשר לחובת תום הלב. 26דיני החוזיםבדומה ל

 עקרון תום הלב .לחובה זוכפוף , וש משותףהמתנגד לכך ששכנו יבנה על רכ
 . 27רוקר ברק בפרשת ופטהש' ידי כב-גם על" עקרון מלכותי"כנקבע 

                                                           

 .3'  עמ4/א מקרקעין ,"תחולת עיקרון תום לב בהקשר של הזכות הקניינית", ראה מוטי בניאן .25
 לחוק 8 עיף הכפיף את ספסק דין זה. 185) 1(י נ"פד, ' מאיר גיא ואח'ניעקב קלמר  986/93א "ראה ע .26

 לחוק 9 עיףאשר הכפיף את ס, יר עצמון מא'נמאיר מידב  204/95פ "המקרקעין לחובת תום הלב וכן ה
דניאל '  נמ"משה כהן חברה לבניין והשקעות בע 846/96) תא(א "המקרקעין לחובת תום הלב וכן ת

 את ראה לחוק המקרקעין לחובת תום הלב וכן 9אשר הכפיף את סעיף ) טרם פורסם (מ"אנריקה בע
 . להלןרוקרפרשת 
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, מחד גיסא על זכותו הקניינית של בעל המקרקעין להגןחוק המקרקעין נועד 
 לממש את הזכות בעל המקרקעין הסמוכיםלשמור על זכותו של ומאידך נועד 

חוק המקרקעין . יה של חלקו היחסי במגרשהכלכלית הגלומה באחוזי הבני
וחוק התכנון והבנייה כוללים הוראות שיש בהן משום פגיעה אפשרית בקניינו 

מגדילה את צפיפות הבנייה של בעל  כל תוספת בנייה מותרת ,למשל(של אדם 
 שהפגיעה תהיה ,יש לוודאבמקרים אלו  .)המקרקעין השכנים ובכך פוגעת בו

 .  האדם וחירותווד כב:חוק יסודבהתאם לרוח , 28סבירה
 

אלא . להגבילהיש ,  כי כיוון שהבנייה היתה ברכוש המשותף,קבענ רוקרבעניין 
 יכלה להיות שונה לו הבנייה רוקרעמדת הרוב בפרשת ש ,שמתקבל על הדעת

אחוזי הבנייה מעבר את אם לא היו מנצלים . היתה על חלקם היחסי של הבונים
יה להותיר את הבנייה גם אם לא קיבל הבונה את  אזי ניתן ה,לחלקם היחסי

 . 29לחוק המקרקעין) ב(71הסכמת הרוב לפי סעיף 
 

 קיבלה הוועדה את עמדת בהחלטה זו. 30קשתשאלה זו הוכרעה גם בעניין 
 :העוררים בקבעה

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

. פי תכנית ההרחבה החדשה-נות עללנצל את מרב זכויות הבנייה המוק
ויש להניח כי , במימוש התכנית החדשה" חלוצים"העוררים הם 

בעקבותיהם יבקשו גם אחרים להרחיב את דירותיהם עד למקסימום 
איננו סבורים כי יש הגיון תכנוני להגביל את העוררים להסתפק . המותר

 שעה, היום בשטח ההרחבה המצומצם שאושר לפני כארבעים שנה
שכבר לפני עשר שנים אושרה למתן תוקף תכנית המגדילה את שטח 
ההרחבה המותר תוך כוונה להתאים את שטחי ההרחבה לצורכי החיים 

 ".המשתנים
 

. תום הלבחובת  הכלכלי והמשפטי של ההיגיוןהחלטת הוועדה אכן עולה עם 
המגמה המאפשרת  חידוש אלא החרפת הביטוי של בפסק הדיןלא היה , לכאורה

 ,הינהאלא שההדגשה הנוספת . קודם לכן עוד שהיתה קיימת , הזכויותלנצל את
עד שכל הקיימים כי אין להמתין עם ההרחבות שבולטות מעבר לקווי הבניין 

גם שינוי ש, המשמעות היא. חדשההתכנית הדיירי הבניין יבצעו הרחבות לפי 
החלטה זו . תריםעץ בניצול אחוזי הבנייה המווחזותו של הבניין אינו עומד לר

 אין להגביל את האפשרות ,של ועדת הערר מצטרפת למגמה של הפסיקה לפיה
 אלא לפי הוראה ,רבי של הייעוד התכנוני החל על המגרשילהשתמש בניצול מ
 .מפורשת או הסכם

                                                           

 וכן 389' עמ 3/ אמקרקעין,  יהודית הרוויץ'נכנון ובנייה רעננה הוועדה המקומית לת 3901/96א "ראה ע .27
א " וכן ע625) 2(י נה" פד' מדינת ישראל ואח'נ' יהודית קרסיק ואח 2390/96, 360/97, 1947/97צ "בג

 .629) 4(י נה"פד, חנה הולצמן'  נ'הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אתא ואח 5546/97, 6417/97
 .לעיל 25הערת שוליים ,  מוטי בניאן,"ת עקרון תום לב בהקשר של הזכות הקנייניתתחול"ראה  .28
  2/ אמקרקעין, 'א ואח" הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ת'נ' משה קשת ואח 5409/01' ערר מס .29

 .472' עמ
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צורך את ה צמצמה ,הלב-שההלכה הפסוקה באמצה את עקרון תום, מכאן
עוד ניצול הזכויות נעשה בהתאם בהסכמה לניצול זכויות בנייה וזאת כל 

ואינו חורג ) בהתאם לחוקי התכנון והבנייה, קרי(לתכנית בניין עיר מאושרת 
גם דיני  כאשר .)ההיבט הקנייני(מחלקו היחסי של הבונה ברכוש המשותף 

 במקרה של זכויות בנייה זה בזה הקניין שזורים וגם דיניהתכנון והבנייה 
באופן חד  ההלכה הפסוקה מאפשרת ,)קרקעבתים פרטיים צמודי (אופקיות 

 .ניצול זכויות כזה בכל עתמשמעי 
 

  זכויות אנכיות מול זכויות אפקיות- מידת ההסכמה הנדרשת .2
 

 במקרה .מהי מידת ההסכמה הנדרשת, שקיימת בהקשר זה הינהשאלה נוספת 
 כאשר זכויות הבנייה. זה קיימת הפרדה בפסיקה בין זכויות אנכיות לאופקיות

חשבון בעלי הזכות - ניצול אחוזי הבנייה יהיה בהכרח עלכלומר, אנכיות
כמו ניצול חדר יציאה לגג לבעל הדירה העליונה בבניין משותף רב (האחרים 

אולם חוק המקרקעין . ב לחוק המקרקעין71סעיף יש לפנות להוראת  ,)קומות
ייה באגפים  לאותו החוק הדן בבנ59ב לסעיף 71 מהו היחס בין סעיף ,לא קובע

'  קוטג,כמו למשל(אגפים המורכב מכמה האם בבניין . נפרדים של אותו הבניין
ניתן להסתפק בחתימת בעלי הזכויות באותו אגף בו ) משפחתי-דובית טורי או 

אין חיוב לקבל  כי , באופן חד משמעי31כאן נקבע. מבוקשת הבנייה בלבד
מתן הודעה פק בניתן להסתאלא , הסכמת כל בעלי הנכס לבקשה להיתר

 הוראה זו חלה על כל ,להחלטהבהתאם . מוקדמת בדבר הגשת הבקשה להיתר
 גם ביחס לרכוש אשר הוצא מהרכוש המשותף ,בקשה להיתר בבית משותף

הבנייה טלה הוועדה רק את היתר יבאותו הדיון ב. והוצמד לדירה מסוימת
קשר העמוק  הניתן ללמוד עלמכאן ו , שנבנו בחריגה מהיתר,ביחס למרפסות

 .שבין חוק המקרקעין לחוק התכנון והבנייה
 

  הייעוד והשימוש ברכוש המשותף- מבחן החוקיות .3
 

 ולהצמיד אותם לדירות החלקים אותם ניתן להוציא מהרכוש המשותף
 מבחן : בשני מבחניםצריכים לעמוד, בבית שלא נרשם כבית משותף, מסויימות

חוק המקרקעין מחיל על בית שלא נרשם  ל1ופרק , שכן. הייעוד ומבחן השימוש
 כי כדי להצמיד רכוש ,קובעסעיף זה  .לחוק) א(62בית משותף את סעיף כ

אולם מושג ההצמדה , משותף לדירה ספציפית דרושה הסכמת בעלי הדירות
. 32 הקנייני אלא בהקשר של זכות השימוש בלבדנו במובאינו מתפרששבסעיף 

וש משותף שנותר כזה משום שמחמת הצמדת רכבמקרה של  כי ,נסיקמכאן 
המבנה לא נרשם עדיין כבית (עניין טכני לא נרשם עדיין כשטח מוצמד 

. )א(62בסעיף שנקבע  הסכמת יתר בעלי הדירות כפי נדרשתלא , )משותף
 בשימוש כלל הדיירים בבניין או מיוחד נמצא האם החלק ,מבחן השימוש קובע

                                                           

 1/ במקרקעין ,' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון ואח'נ' ישראל שטיין ואח' אינג 5273/02ראה חל  .30
 .545' עמ

 .29' עמ 3/ אמקרקעין ,' לוי שלמה ואח'נ' ן סם ואח'מרז 125/94א "ראה ת .31



 75 � )2003 מרץ (2/ב    מקרקעין מאמרים

                

 

 שמאי מקרקעין, ר בועז ברזילי"ד

 09-9587846:  פקס09-9503774: '  טל46427מיקוד , 39רחוב ברנר , הרצליה

 boazbar@012.net.il   -דואר אלקטרוני 
www.boazb.co.il 

 

 

 כמו ,החיוניים לשימוש כלל הדייריםמבחן השימוש דן במרכיבים . לדייר אחד
 אינו חל על בית שלא 55סעיף שהגם שמאחר ', חדר מדרגות משותף וכד, מקלט

 הוצאת חלקים מסוג אלו לאסוראין כל בסיס משפטי , נרשם כבית משותף
 . 33מהרכוש המשותף

 
 
 תנה לגביה הסכמהיבנייה בהיתר שלא נ .ו
 

 הסכמת בעלי הזכות ולא קיבל את, נהמה קורה כאשר בעל זכות במקרקעין בנה מב
באילו מקרים ניתן לצוות על הריסה , נשאלת השאלה.  הנדרשת מלכתחילההאחרים

הקניין דיני  בתי המשפט את כופפו,  גם כאן.בהיתר בנייהבדיעבד כאשר המבנה נבנה 
פגיעה  במקרה כזה נדרשת כי ,סקםובהיתר בפשנעשתה שוב והקלו לגבי בנייה 

 , וכך34 בין האזרח לרשותיםכך ביחס. מנת לצוות על הריסה-על ממשית ביותר
 כל עוד אין הבנייה חודרת לחלק , בין בעלי הזכויות בנכס משותףביחסים ,להערכתנו

 .היחסי של האחר
 
 
 סיכום .ז
 

 בין חוק המקרקעין לחוק התכנון והבלתי ניתן לניתוקכחוט השני עובר הקשר ההדוק 
הרי שעם הצמדת חלק ,  אינם עולים כדי זכות במקרקעיןהגם שאחוזי בנייה. והבנייה

 גם היכולת ה נמכר,הצמדההאפשרות לבנות על מתן ה תוך ,מהרכוש המשותף לדירה
אלא אם כן , חלק היחסי שיש לרוכש בבניין כולובהתאם ליה יבנהלנצל את אחוזי 

עובר ומטבע " יצור כלאיים"יה הם יבנהשאחוזי ,  מכאן.נקבע אחרת באופן מפורש
 אלא אם נקבע במפורש ,נתקי למקרקעין הנמכרים בקשר בל יים צמודם וה,לסוחר

 .אחרת בהסכם
 

 וזו נגזרת מאפשרויות ניצולה ,כל ערכה של קרקע נגזר מהתועלת שניתן להפיק ממנה
כלכלית ה להפיק את מלוא ההנאה הקנייניתבהתאם לתכניות בניין עיר ולזכות 

דיני  התכנון והבנייה באותה רמת חשיבות של דינימצה את י הפסיקה א.נכסהמ
חוק התכנון והבנייה וההיבטים בכפוף לרשה את חוק המקרקעין י ופהקניין

 .והכלכליים של
 

היא כפופה , כאשר קיימת זכות לבנייה נוספת בלתי מנוצלת, בבתים משותפים
ות זכויזכות לנצל את ראו בשמירה על הבתי המשפט . מחסומים של חוק המקרקעיןל

 ה עלמגבל.  בנייהאסרולא בכל מקרה ,  ולכן קניינו של השותף הגנה על-הבנייה 
 לתועלת הכלכלית מעברהיא פוגעת בשותף ש תחול במידה  בזכויות הבנייההשימוש

כאן הפסיקה עקבית ויוצרת הבדל ברור בין בנייה שנעשתה עם היתר . שתצמח לבונה
 .לבנייה ללא היתר

                                                           

 .לעיל 31הערת שוליים ראה  .32
 .562' עמ 3/ אמקרקעין, 'ם ואח- ועדת המשנה לתכנון ובנייה י'נ' רחל לוי ואח 35/02ים ; 44/02ראה ים  .33
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רק במסגרת תכנית בניין עיר מיוחסות הזכויות  - יות אנכיותזכוהפסיקה הבדילה בין 
 לזכויות אופקיות ,)תוספת חדר יציאה לגג מדירה עליונה, למשל(לחלק מבעלי הזכות 

זכויות הבנייה על ידי  גורע מאפשרויות הניצול של ו אינ שניצולן על ידי יחידה אחת-
 .יחידה אחרת

הסכמה לקבל צורך את ה צמצמה ,הלב- באמצה את עקרון תום,ההלכה הפסוקה
 כל עוד ניצול הזכויות נעשה בהתאם לתכנית בניין עיר מאושרת ,לניצול זכויות בנייה

ואינו חורג מחלקו היחסי של הבונה ברכוש המשותף ) בהתאם לחוקי התכנון והבנייה(
 ). ההיבט הקנייני(

 ברור באופןכה  ההל,)בתים פרטיים צמודי קרקע(מקרה של זכויות בנייה אופקיות ב
אין להמתין עם , יתר על כן. בכל עתוחד משמעי מאפשרת ניצול זכויות כזה 

ההרחבות שבולטות מעבר לקווי הבניין עד שכל דיירי הבניין יבצעו הרחבות לפי 
גם שינוי חזותו של הבניין אינו עומד לרועץ בניצול אחוזי , כלומר. תכנית חדשה

שאין להגביל את האפשרות  ,פסיקה היא בהמגמה המובילה. הבנייה המותרים
רבי של הייעוד התכנוני החל על המגרש אלא לפי הוראה ילהשתמש בניצול מ

 .מפורשת או הסכם

הבדילה הפסיקה בין זכויות אנכיות לזכויות , הסכמהבהם נדרשת במקרים הנותרים 
 75%הדורשות הסכמת ) ב(71בזכויות אנכיות מתקיימות הוראות סעיף . אופקיות

 חוק ,)דו משפחתי/טורי' כמו קוטג (בבית מורכבלגבי זכויות אופקיות . מהבעלים
 לאותו החוק הדן בבנייה 59ב לסעיף 71המקרקעין אינו קובע מהו היחס בין סעיף 

ניתן  כי במקרה של זכויות אופקיות ,הפסיקה קבעה. באגפים נפרדים של אותו הבניין
נקבע באופן חד . בו מבוקשת הבנייהלהסתפק בחתימת בעלי הזכויות באותו אגף 

ניתן אלא ,  לקבל הסכמת כל בעלי הנכס לבקשה להיתרה כי אין חוב,משמעי
זו חלה על כל הלכה . מתן הודעה מוקדמת בדבר הגשת הבקשה להיתרלהסתפק ב

 גם ביחס לרכוש אשר הוצא מהרכוש המשותף והוצמד ,בקשה להיתר בבית משותף
 .ימתילדירה מסו

תנה ילא נש, בדיעבד הסכמה והתברר שמלכתחילה נדרשה בהם לגבי המקרים
היתר בהבחינה הפסיקה בין בנייה שנבנתה , תנה בהיקף הנדרשיהסכמה או לא נ

 שבין חוקי התכנון והבנייה ההדוקבאמצה את מדיניות הקשר . לבנייה ללא היתר
הדרישות של דיני  כי גם אם לא התקיימו כל ,לחוק המקרקעין קבעה הפסיקה

פגיעה ממשית  נדרשת, חוקי התכנון והבנייהדרישות של אולם הבונה עמד ב, הקניין
 בין בעלי ים בין האזרח לרשות וכך ביחסיםכך ביחס. מנת לצוות על הריסה- עלביותר

 . כל עוד אין הבנייה חודרת לחלק היחסי של האחר,הזכויות בנכס משותף

אופקיות זכויות בנייה ל כי ,להסיקלגבי הפסיקה ניתן  השווי הכלכלי מיישום עיקרון
כמעט ללא , ת לניצול בכל עתונת ניכיוון שהן ,רביי שווי מקייםבלתי מנוצלות 

הבנייה אינה חורגת מעבר לזכות היחסית של הבונה ברכוש שבמידה (הגבלה 
 פיםמצמצמות את הזכות של השותש,  ניצול זכויות בנייה אנכיות,ןלעומת. )המשותף
הסכמה הנדרשת  לףכפוומוגבל ,  מהדירותרק על ידי חלק ות לניצולהן ניתנמכיוון ש

 ולפיכך , זכויות אנכיות נדחיתאפשרות המימוש של .לחוק המקרקעין) ב(71סעיף ב
 . תות האופקייו הזכומשוויין שלרוך ע נופל לאין ןיישוו


