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 5 ההליך 

  6 

 7או השימוש במקרקעין /אשר עניינן הבעלות ו,  תביעות5 -בפסק דין זה הנני נדרשת להכריע ב  .1

 8והידועים , ")הישוב: "להלן (---המצוי בתחומה המוניציפאלי של העיר , ---המצויים בישוב 

 9  :ואלה הן, ")המקרקעין: "להלן (-- בגוש  -- כחלקה 

  10 

 11 . ב. ש' הגב, ונגד אמו") הנתבע: "להלן (1הנתבע מספר , תביעה שהגיש התובע נגד אחיו, האחת

 12התביעה : "להלן) (95870/98ש "תמ(בה עתר לפירוק השיתוף במקרקעין , ")האם: "להלן(ל "ז

 13וק שיתוף הלכה האם כי לאחר מועד הגשת התביעה לפיר, כבר עתה יצוין"). לפירוק שיתוף

 14 לתביעה 5 - 3הוריתי על צירוף הנתבעות מספר , 10.5.2007בהחלטתי מיום , ומשכך, לעולמה

 15  .לפירוק שיתוף בנסיבות אשר יפורטו להלן

  16 

 17כי בית , בה עתר, ")השוכר: "להלן (---תביעה שהגיש התובע נגד הנתבע ונגד מר , השנייה

 18יצווה על ,  אשר הוקמו על ידו שלא כדיןהמשפט יורה לנתבע להסיר מהמקרקעין מבנים

 19, הנתבע שלא לעשות כל שימוש שהוא במבנים אלה ולא להתיר לאחרים לעשות בהם שימוש

 20יורה , יאסור על הנתבע לעשות כל דיספוזיציה במקרקעין ובמבנים שנבנו עליהם ללא רישיון

 21פי לטובת התובע לנתבע לאפשר לתובע להרוס את המבנים הללו וכן ישית על הנתבע קנס כס

 22כי בית המשפט יורה לשוכר לצאת , כן עתר התובע; בגין הפרעה להנאתו מהמקרקעין
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 1התביעה לאיסור השימוש : "להלן) (95873/98ש "תמ(מהמקרקעין ולא לעשות בהם כל שימוש 

 2  ").במבנים ולהסרתם

  3 

 4תבע כי בית המשפט יורה לנ, בה עתר, תביעה כספית שהגיש התובע נגד הנתבע, השלישית

 5  :לשלם לידיו את הסכומים המפורטים להלן

 6 25%בגין חלקו של התובע בתמורת מכר פרדס המצוי בישוב ואשר  ₪ 42,947סך של 

 7 - מהזכויות היו רשומות על שם התובע ו 37.5%, מהזכויות בו היו רשומות על שם האם

 8  ;")הפרדס: "להלן( מהזכויות היו רשומות על שם הנתבע 37.5%

 9במהלך חקירתו הנגדית . בגין הכספים ששילם התובע עבור בית האבות לאם₪  36,480סך של 

 10)  לפרוטוקול18 -  15' ראה עמ, "חקירת התובע: "להלן (26.2.2008שהתקיימה בפניי ביום 

 11 לכתב התביעה 63 - ו 29בהסכמת התובע הוריתי על מחיקת העתירות המפורטות בסעיפים 

 12  ;ולתיקון הסכום הכולל הנתבע בהתאם

 13  ;בגין הנזקים שנגרמו לתובע מהבנייה הבלתי חוקית במקרקעין ₪ 100,000 של סך

 14  .בגין הנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מתקיפה מצד הנתבע ₪ 30,000סך של 

 15  ").התביעה הכספית: "להלן) (95875/98ש "תמ(

  16 

 17 כי, בה עתר, ")הנתבעת: "להלן (2הנתבעת מספר , תביעה שהגיש התובע נגד אחותו, הרביעית

 18בית המשפט יורה על פינוי הנתבעת מהמבנה במקרקעין בו היא התגוררה וכן על חיובה 

 19לידי התובע בגין דמי השכירות עד ליום הגשת התביעה ובסך של  ₪ 45,780בתשלום סך של 

 20ש "תמ(לחודש בגין דמי השכירות מיום הגשת התביעה ועד ליום פינויה בפועל  ₪ 545

 21  ").וי הנתבעת ולדמי שכירותהתביעה לפינ: "להלן) (7552/99

  22 

 23כי בית המשפט יורה לתובע , בה עתרה, תביעה שכנגד שהגישה הנתבעת נגד התובע, החמישית

 24לפנות את המבנה במקרקעין בו הוא מתגורר ולהשיב את החזקה בו לידיה וכן לשלם לה סך 

 25: הלןל) (7552.1/99ש "תמ(בגין נזקים שונים שגרם לה התובע בהתנהגותו  ₪ 80,000של 

 26  ").התביעה שכנגד"

  27 

 28  רקע עובדתי

  29 

 30  :כדלקמן, העובדות הרלבנטיות להכרעה בתביעות שבפניי .2

  31 

 32 --- מר , ילדיהם של האם ושל בעלה המנוח, הנתבע והנתבעת הינם אחים, התובע .2.1

 33 שנים לפני פרוץ הסכסוך בין 10 -אשר הלך לעולמו למעלה מ , ")האב: "להלן(ל "ז

 34   .וספותלבעלי הדין אחיות נ. בעלי הדין

  35 
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  1 

 2בית : "להלן(בשנות חייהם התגוררו האם והאב בבית הבנוי על המקרקעין  .2.2

 3. במהלך השנים הורחב בית ההורים והוספה לו יחידת דיור מזרחית"). ההורים

 4  . ההרחבה נעשתה ללא היתר בניה

  5 

 6ואשר , אשר יועד בעבר לשמש כלול, על המקרקעין מצוי בית, בנוסף לבית ההורים .2.3

 7ומאז הוא משמש למגורי הנתבע ,  או בסמוך לכך שופץ על ידי הנתבע1984בשנת 

 8  ").בית מגורי הנתבע: "להלן(ובני משפחתו 

  9 

 10 הורשעה האם בגין 11.7.1985בפסק דינו של בית משפט השלום ברחובות מיום 

 11האם חויבה בתשלום . ל והפיכתו לבית המשמש כאמור למגורי הנתבעשיפוץ הלו

 12וכן ניתן צו המורה לאם להתאים את המבנה לתכנית  ₪ 25,000קנס בסך של 

 13 , לא הוברר לחלוטין האם הצו בוצע.וזאת תוך שנה מיום מתן פסק הדיןהקיימת 

 14  .עם זאת ממכלול הדברים נראה כי הנתבע והאם לא עשו דבר בעניין זה

  15 

 16מוסכמה מספר (ללא היתרי בניה , במרוצת השנים שופץ והורחב בית מגורי הנתבע .2.4

 17  ).17.6.2004 ברשימת הפלוגתאות והמוסכמות אשר הוגשה לבית המשפט ביום 10

  18 

 19בנויות מעל בית מגורי הנתבע שתי יחידות דיור נוספות עם כניסה נפרדת דרך , כיום

 20עין אסא זהר אשר מונה ראה חוות דעת שמאי המקרק(גרם מדרגות חיצוני 

 21 אשר ,"))חוות דעת השמאי: "להלן (18.8.2008 מיום ,כמומחה מטעם בית המשפט

 22  :נבנו על ידי הנתבע

 23או הסכמת /אחת מיחידות הדיור הושכרה על ידי הנתבע לשוכר ללא התייעצות ו

 24היחידה : "להלן) ( ברשימת הפלוגתאות והמוסכמות7מוסכמה מספר (התובע 

 25 החל מהמועד ;  שולמו דמי השכירות לנתבע בלבד4.9.2003יום עד ל"). המושכרת

 26, הצדדים ואשר קיבלה תוקף של החלטהבהתאם להסכמה אליה הגיעו , האמור

 27  ; מדמי השכירות40%העביר הנתבע לתובע 

 28סעיף (משמשת למגורי בתו של הנתבע , שהינה למעשה עליית הגג, היחידה השנייה

 29  ").ה שבגגהיחיד: "להלן) ( לסיכומי הנתבע69

  30 

 31עברה , אשר הפכה לסיעודית, לנוכח מצבה הבריאותי של האם, 90 -במהלך שנות ה  .2.5

 32המועד , כפי שיפורט להלן. הנתבעת להתגורר בבית ההורים על מנת לטפל באם

 33  .המדויק בו עברה הנתבעת להתגורר בבית ההורים שנוי במחלוקת בין בעלי הדין

  34 
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 1הנתבעת נותרה להתגורר בבית  . עברה האם להתגורר בבית אבות1995בשנת  .2.6

 2  .ההורים

  3 

 4 הוגש נגד הנתבע והאם כתב אישום בגין הבנייה שנעשתה ללא 29.12.1997ביום  .2.7

 5בלוקים וגג , ר מבטון" מ72 -בניית מבנה בשטח של כ : כדלקמן, היתר במקרקעין

 6בניית מרפסת מקורה בבית מגורי הנתבע בשטח של , רעפים מעל בית מגורי הנתבע

 7 -וכן בניית מבנה בשטח של כ , ר ובניית מדרגות לכניסה נפרדת למבנה זה" מ18 - כ 

 8  ).4384/97. פ.ת(בלוקים וגג רעפים בצמוד לבית ההורים , ר מבטון" מ16

  9 

 10 נמחקה האם מכתב 11.11.1999און מיום -לב' השופטת ל' בפסק דינה של כב .2.8

 11פי סעיפים והנתבע הורשע בעבירה של ביצוע עבודות בניה ללא היתר ל, האישום

 12נון חוק התכ: "להלן (1965 -ח "תשכ,  לחוק התכנון והבניה208 - ו 204, 145

 13ניתן צו הריסה לגבי המבנים , בגזר הדין אשר ניתן באותו מועד"). יהוהבנ

 14כן הוטל על הנתבע קנס בסך .  חודשים12המפורטים לעיל והנתבע חויב לבצעו בתוך 

 15לתקופה של שנה  ₪ 5,000ת בסך של והוא חויב לחתום על התחייבו ₪ 2,500של 

 16  .שיימנע מעבירה על חוק התכנון והבניה

  17 

 18במהלך התקופה האמורה נהג .  התגורר התובע בארצות הברית שנים30 -במשך כ  .2.9

 19התובע להגיע לביקורים בישראל במהלכם ביקר את ההורים ואת הנתבע ובני 

 20 .  שב התובע לישראל1998בראשית שנת . משפחתו האחרים

  21 

 22  .עם שובו לישראל עבר התובע להתגורר בבית ההורים יחד עם הנתבעת .2.10

  23 

 24עברה הנתבעת להתגורר ביחידת , בעקבות מריבות שפרצו בין התובע לבין הנתבעת .2.11

 25 ברשימת 4מוסכמה מספר (ר " מ11 - אשר שטחה כ , הדיור הצמודה לבית ההורים

 26 לצד שלישי ואשר לטענתה נבנתה מכספה לצורך השכרתה) הפלוגתאות והמוסכמות

 27התובע נותר להתגורר בבית ההורים . על מנת לממן את שהות האם בבית האבות

 28 הנתבעת אף הפרידה בין היחידה בה ).4מוסכמה מספר (ר " מ30 -שטחו כ אשר 

 29  . התגוררה לבין היחידה בה מתגורר התובע באמצעות בניית קיר

 30 

 31 לתביעות קטנות  בה  הגיש התובע כנגד הנתבעת תביעה  לבית המשפט21.9.99ביום  .2.12

 32פה בגין התקו ₪ 16,300עתר לחייב את הנתבעת לשלם לו דמי שכירות בסך של 

 33בהתאם להחלטת בית המשפט לתביעות קטנות . 1.9.99 ועד ליום 1.3.96שמיום 
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 1ההליכים בתובענה התקיימו . הועבר הדיון בתביעה לבית המשפט לענייני משפחה

 2 . נחמני' השופט נ' בפני כב

 3 

 4לאחר קדם המשפט .  התקיים קדם משפט בתביעה כנגד הנתבעת26.11.00ביום  .2.13

 5בבקשה לא . הגישו הצדדים בקשה משותפת למחיקת התביעה ללא צו להוצאות

 6נחמני על מחיקת ' השופט נ'  הורה כב11.3.01ביום . פורטו נימוקים לעתירה

 7 .התובענה

 8 

 9יור הצמודה עזבה הנתבעת את יחידת הד, לנוכח הסלמה ביחסי התובע והנתבעת .2.14

 10  .לבית ההורים וכיום היא מתגוררת בדירה במסגרת דיור ציבורי

  11 

 12דור פיקוח אשר נשלח לתובע מאת מנהל מ, 19.6.2002מיום , כעולה ממכתב תשובה .2.15

 13לתצהיר עדותו הראשית של ' נספח ה( בעקבות פניית התובע ---בנייה בעיריית 

 14נגד הנתבע הוגש ,  השמאי לחוות דעת9וכן כעולה מסעיף ) 95873/98ש "התובע בתמ

 15כתב אישום בגין אי קיום צו בית משפט אשר הורה לו להרוס את המבנים כמפורט 

 16כי העתק כתב האישום עצמו וכן , יודגש. און- השופטת לב' ל של כב"בגזר דינה הנ

 17  .הכרעת הדין וגזר הדין לא הוגשו לבית המשפט

  18 

 19 – אשר חלק מהן התובע הגיש לבית המשפט שורת תביעות נגד בני משפחתו .2.16

 20  .  מונחות להכרעה בפניי במסגרת פסק דין זה–המפורט לעיל 

  21 

 22הנתבע והאם בעלי זכויות , במועד הגשת התביעה לפירוק שיתוף היו התובע .2.17

 23 37.5%,  מהזכויות היו רשומות על שם התובע37.5% -החכירה במקרקעין כך ש 

 24  . רשומות על שם האם מהזכויות היו 25% -מהזכויות היו רשומות על שם הנתבע ו 

  25 

 26  . הלכה האם לעולמה1.10.2001ביום  .2.18

  27 

 28לפיה , 5.7.1999לאחר פטירת האם הגיש הנתבע בקשה למתן צו קיום צוואה מיום  .2.19

 29הגיש התובע בקשה , לאחר שניתן צו קיום צוואה. הינו הזוכה הבלעדי בעיזבונה

 30שוחט '  שהשופט' בפסק דינו של כב .התנגדות לצוואה ובקשה לצו ירושה, לביטולו

 31, בעקבות הסכמת הנתבע ולאחר הסתלקות חלק מיורשי האם, 9.5.2005מיום 

 32 –להלן (ניתן צו ירושה אחר האם , מחלקם בעיזבון לטובת הנתבע, לרבות הנתבעת

 33חלקו של התובע בעיזבון המנוחה הינו בשיעור של , על פי צו הירושה"). צו הירושה"

 34 נכדות 4 וחלקן של 20/28נו בשיעור של חלקו של הנתבע בעיזבון המנוחה הי, 4/28
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 1 בעיזבון המנוחה הינו בשיעור של – .י. נ. א'  והגב5 - 3 הנתבעות מספר –המנוחה 

 2 23/56לתובע ,  מכלל הזכויות במקרקעין31/56כיום לנתבע , משכך.  לכל אחת1/28

 3 מכלל 1/112מכלל הזכויות במקרקעין ולכל אחת מהיורשות הנוספות של המנוחה 

 4  .יות במקרקעיןהזכו

  5 

 6  .להלן אפרט את טענות בעלי הדין ואדון בהן ביחס לכל אחת מהתביעות בנפרד .2.20

  7 

 8  התביעה לפירוק שיתוף

  9 

 10  טענות בעלי הדין

  11 

 12   –לטענת התובע  .3

  13 

 14בשל , בנוסף. בשל השותפות במקרקעין התובע אינו יכול ליהנות מזכותו הקניינית .3.1

 15או /לא ניתנים לתובע היתרים לבנות על המקרקעין ו, חריגות הבנייה שיצר הנתבע

 16  .לשפץ את הבית בו הוא מתגורר ואף לתקן את גג הבית בו הוא מתגורר

  17 

 18המשפט שהורו לו להרוס הנתבע לא קיים את צווי בית , כעולה מחוות דעת השמאי .3.2

 19  .מבנים שבנה על המקרקעין

  20 

 21מתיר לשותף במקרקעין ") חוק המקרקעין: "להלן (1969 -ט "תשכ, חוק המקרקעין .3.3

 22בין בעלי הדין לא . לתבוע את פירוק השיתוף אף אם זכות זו הוגבלה בהסכם שיתוף

 23  .קיים הסכם כאמור

  24 

 25לאור העדר תשריט , ןלא ניתן לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך של חלוקה בעי .3.4

 26  .מאושר וכן מבחינת התכנון הציבורי

  27 

 28לא ניתן לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך של חלוקה , כעולה מחוות דעת השמאי .3.5

 29והן בשל חריגות , הן  מבחינת התכנון הציבורי, הן בשל העדר תשריט מאושר, בעין

 30  .הבנייה אשר יהוו מכשול בכל דרך שתיקבע לפירוק השיתוף

  31 

 32ונה במקרה האמור היא להורות על פירוק השיתוף במקרקעין בדרך של הדרך הנכ .3.6

 33מכירתם תוך קיום צווי ההריסה שניתנו על ידי בתי המשפט בהליכים הפליליים נגד 

 34  .הנתבע



  
  א"בית משפט לענייני משפחה במחוז ת

    

  7552.1-99ש "תמ, 7552-99ש "תמ, 95875-98 ש"תמ, 95873-98ש "תמ, 95870-98 ש"תמ

   

 51 מתוך 7

 1 

 2   –לטענת הנתבע  .4

  3 

 4עדות התובע הינה עדות יחידה של בעל דין המעוניין בתוצאות המשפט ואשר אינה  .4.1

 5א "תשל, ]נוסח משולב[ לפקודת הראיות 54י סעיף לפ, משכך. נתמכת בדבר מה נוסף

 6אין מקום להשתית עליה , ובהעדר טעם מיוחד, ")פקודת הראיות: "להלן (1971 -

 7  .את פסק הדין

  8 

 9התביעה לפירוק השיתוף הוגשה בחוסר תום לב כשהתובע מעוניין אך להתעמר  .4.2

 10  .בנתבע ומשכך יש לדחותה

  11 

 12הרשויות לא העניקו היתרי בנייה בישוב משך עשרות שנים וכל הבנייה בישוב  .4.3

 13.  השלימה עם המציאות ולא אכפה צווי הריסה---נעשתה ללא היתרים כשעיריית 

 14בינתיים אושרה תוכנית בניין עיר חדשה ובשלב זה על פי התכנית החדשה העירייה 

 15 הגיש לוועדה המקומית הנתבע. מאפשרת להכשיר את הבנייה הלא חוקית שבוצעה

 16אך לא הופקדה , התכנית אושרה, תכנית הכוללת את כל המבנים על המקרקעין

 17כי הבנייה , לכן יש לדחות את טענת התובע. משום שהתובע נמנע מלחתום עליה

 18  .שבוצעה במקרקעין לא הוכשרה

  19 

 20מחד ודורש לקבל חלק מהשכירות , התובע טוען כנגד הבנייה הלא חוקית .4.4

 21  .מאידך, חידה שנבנתה ללא היתר בנייההמשתלמת מהי

  22 

 23, גם כששהה בארצות הברית, התובע עודכן על הבנייה והשיפוץ במקרקעין בכל שלב .4.5

 24,  אשר במקורו שימש כלול,  בית הנתבע–כך . ונתן את הסכמתו המלאה לנתבע

 25וזאת ,  עת התגוררה בו דודתם של בעלי הדין60 -שימש למגורים כבר בשנות ה 

 26,  התובע אף ביקש מהנתבע שיבנה עבורו יחידת דיור בבית האם;בידיעת התובע

 27רים כי ידע על הקמת היחידה הצמודה לבית ההו, התובע מודה; אולם הנתבע סרב

 28ברכו על מעברו , לרבות התובע, כל בני המשפחה; הכי מימן חלק מהבני, ואף טוען

 29הנתבע על שיפוץ בית ; אשר נעשה לבקשת האם, של הנתבע להתגורר בבית ההורים

 30התובע ידע כי הבנייה ; נעשה בהסכמת התובע והאם, 1984בשנת , ידי הנתבע

 31התובע ; במקרקעין נעשתה ללא היתר כיוון שלא ניתן היה לקבל היתרי בנייה בישוב

 32; התארח בבית הנתבע בעת ביקוריו בישראל כפעמיים בשנה ולא התלונן על הבנייה

 33  . של הרחבת בנייה אלא היא רק שופצההקומה הנוספת מעל בית הנתבע אינה תוצר 

  34 
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 1 שנים ולכן 15 - מאז שופץ בית הנתבע ועד למועד הגשת התביעה חלפו למעלה מ  .4.6

 2  . התביעה התיישנה

  3 

 4  . כי הינו חשוף לתביעות נוכח הבנייה במקרקעין משוללת כל יסוד, טענת התובע .4.7

  5 

 6  .הנתבע מתנגד לפירוק השיתוף במקרקעין .4.8

  7 

 8שכן במקרה כזה , ה פומבית לצד שלישי אינו יעילפירוק השיתוף בדרך של מכיר .4.9

 9שכן הוא מחזיק והחזיק בהם החזקה ייחודית , יהא הנתבע לדייר מוגן במקרקעין

 10משכך ערך .  באופן המוסכם על השותפים האחרים80 -כדין מאז שנות ה 

 11אולם הנתבע , השמאי התעלם מכך בחוות דעתו, אמנם. 33% -המקרקעין ירד בכ 

 12 לעמת את השמאי עם האמור מאחר ואין המדובר בטעות בשומה לא מצא לנכון

 13  .אלא המדובר בהוראת חוק

  14 

 15מכירה  בדרך זו היא חריג . אף מכירה פנימית בין השותפים תחטא למטרת החוק .4.10

 16ובית המשפט יורה על כך רק כאשר נוכח לדעת שמכירה בדרך זו תהיה יעילה 

 17 התנאי האמור מוטל על התובע כי התקיים, נטל ההוכחה. וצודקת בנסיבות העניין

 18אין לאפשר מכירה כאמור וזאת משיקולי צדק לאור הפער . אולם הוא לא הרימו

 19  .הניכר במצבם הכלכלי של הצדדים

  20 

 21בשים , ככל שבית המשפט ימצא לנכון להורות על פירוק השיתוף במקרקעין, לפיכך .4.11

 22ם לו הפסד  לחוק המקרקעין ומאחר שהתובע לא הוכיח שייגר39לב להוראת סעיף 

 23הפסד ניכר יש להורות על פירוק , לא כל שכן, כלשהו אם יחולקו המקרקעין בעין

 24  .המקרקעין בדרך של חלוקה בעין

  25 

 26לחוק המקרקעין יש לאפשר לנתבע לרכוש את חלקו ) ג(41בהתאם לסעיף , לחילופין .4.12

 27הנתבע הציע בעבר לתובע לרכוש . או של השותפות האחרות במקרקעין/של התובע ו

 28דחיית ההצעה מצביעה , לקו תמורת סכום גבוה אולם התובע דחה את ההצעהאת ח

 29על כך שהתובע עושה שימוש חסר תום לב באופן קיצוני בזכות העומדת לו לכאורה 

 30  .על פי חוק המקרקעין לדרוש את פירוק השיתוף

  31 

 32. יש לאפשר לצד שלישי לרכוש את חלקו של התובע במקרקעין, לחילופי חילופין .4.13

 33לא הופרעה מעולם והתובע , לחוק המקרקעין) א(34לפי סעיף , ל התובעזכות זו ש
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 1לא עשה ניסיון לממשה ומכאן שהתובע אינו מעוניין בפירוק השיתוף אלא להציק 

 2  .לנתבע ולבני ביתו

  3 

 4הרי הואיל והנכס , במידה ובית המשפט יורה על מכירת המקרקעין לצד שלישי .4.14

 5ורות לתובע לשפות את הנתבע בגין יתבקש בית המשפט לה, הושבח על ידי הנתבע

 6, על פי חוות דעת השמאי.  לחוק המקרקעין48השקעתו במקרקעין לפי סעיף 

 7  . 9%תוספות הבנייה השביחו את הנכס בלפחות 

  8 

 9  דיון

  10 

 11. פירוק השיתוף במקרקעין הוא הליך המביא לסיומו את יחס השיתוף בין הבעלים במקרקעין .5

 12כי כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש , לחוק המקרקעין מורה) א(37סעיף 

 13לחוק המקרקעין מגביל את תוקפה של תניה בהסכם שיתוף ) ב(37סעיף . את פירוק השיתוף

 14התפיסה העומדת בבסיס . תו של שותף לדרוש את פירוק השיתוףהשוללת או מגבילה את זכו

 15, היא שקיומם של יחסי שותפות מקום בו השותפים מסוכסכים אינו רצוי, הוראות חוק אלה

 16או לכפות , שכן יכולתה של מערכת המשפט להשכין שלום בין שותפים השרויים במחלוקת

 17פס כמעודד ניצול יעיל יותר של פירוק השיתוף אף נת. היא מוגבלת, עליהם שיתוף פעולה

 18בעוד שהבעלות המשותפת הנגועה ביחסים עכורים מכבידה על פיתוח הנכס , המקרקעין

 19ד "פ, פיין' מ נ"חברה קלבנית בע' רובינשטיין ושות 319/74א "ע: ראה(ופוגעת בסחירותו 

 20, 625) 4(ד נב"פ, מודעי' רידלביץ נ 1017/97א "רע; )פרשת רובינשטיין: "להלן ()1975 (457) 1(ל

 21, פורסם בנבו (שאול ויסמן'  נ6884 בגוש 10בעלי זכויות בחלקה  091497/א "רע; )1998 (632

 22) 1997 (278,  בעלות ושיתוף–דיני קניין יהושע ויסמן ; ")1497/09א "רע: "להלן) (25.7.10

 23  ")).דויטש: "להלן) (1997 (595 כרך א קנייןמיגל דויטש ; ")ויסמן: "להלן(

  24 

 25יחד עם . זכותו של שותף במקרקעין לפירוק השיתוף אינה מותנית בשיקול דעת בית המשפט .6

 26ניתן לדחות תביעה לפירוק שיתוף שהוגשה בחוסר תום , במקרים מסוימים, כי, נראה, זאת

 27) ב(61 - ו 39וזאת מכוח סעיפים , כגון מתוך כוונה להציק לבעלים המשותפים האחרים, לב

 28בבוא , בכל מקרה.  לחוק המקרקעין14 סעיף או/ ו1973 -ג "תשל, )יחלק כלל(ם לחוק החוזי

 29תוך שימת , עליו לפעול בזהירות ובצמצום, בית המשפט ליישם את דיני תום הלב בהקשר זה

 30  ). 280, ויסמן; 598 - 597, דויטש(לב ליסודות האמורים העומדים בבסיס דיני השיתוף 

  31 

 32הנתבעות , השיתוף במקרקעין בדרך של מכירתםעתר התובע לפירוק , כאמור, במקרה שבפניי .7

 33פרוטוקול הדיון מיום ( הביעו הסכמתן לפירוק השיתוף כמבוקש בתביעה 5 - 3מספר 

 34כי יש לדחות את העתירה לפירוק השיתוף , ואילו הנתבע טען, )12853/06א " וכן בש2.7.2007

 35  . ם שפורטו לעילעתר לפירוק השיתוף באחת מן הדרכי, לאור התנהגות התובע ולחילופין
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  1 

 2הגם שטענתו העיקרית של , כך. כי התביעה לפירוק שיתוף נגועה בחוסר תום לב, נראה, אכן .8

 3, ה הבלתי חוקית במקרקעיןיכי הוא חפץ בפירוק השיתוף במקרקעין משום הבנ, התובע הינה

 4ראה עדות התובע בחקירתו (כי לאורך השנים ידע התובע על הבנייה במקרקעין , שוכנעתי

 5, )3 - 1'  ש11' עמ,  ביקר בישראל פעם או פעמיים בשנה1998 עד שנת 1985כי משנת , דיתהנג

 6אולם לא פנה אל הנתבע בכל בקשה בעניין זה ולא הביע כל התנגדות להחזקת המקרקעין על 

 7טענות התובע נגד המבנים . השימוש בהם ולהותרת המבנים על כנם לאורך השנים, ידי הנתבע

 8ין הועלו לראשונה לאחר שובו לישראל ופרוץ הסכסוך בינו ובין בני נתבע במקרקעהשבנה 

 9כי לא ידע שהבנייה במקרקעין נעשתה ללא היתרים וכי על , כי טענת התובע, יובהר. משפחתו

 10אף היותו בעל זכויות במקרקעין לא התעניין ולא בדק לאורך השנים האם הבנייה נעשתה 

 11לפיה היה מעורב , לנוכח עדותו, בין היתר, זאת. יאינה אמינה בעינ) 24 - 14' ש, שם(כדין 

 12באופן פעיל בחלק מהבנייה ושלח לנתבעת כספים לצורך בניית יחידת הדיור בבית ההורים 

 13  ).18 - 14' ש, 10' עמ(

  14 

 15, ראה למשל. בלשון המעטה, כי בעדותו של התובע נפלו אי דיוקים רבים, בהקשר זה יצוין

 16 - 9'  ש19' עמ( בעניין מקום לינתו בעת ביקוריו בישראל גרסאותיו השונות בחקירתו הנגדית

 17באשר לכספים ששלח לנתבעים בעת , אשר נסתרה, כן ראה את עדות התובע). 2'  ש20' עמ

 18וכן ראה ). 4 - 1'  ש15'  ועמ17 - 12'  ש13' עמ, 18 - 14'  ש10' עמ(שהתגורר בארצות הברית 

 19 וביקש ממנו 1978לפיה הנתבע פנה אליו בשנת , את עדות התובע בעניין נסיבות מכירת הפרדס

 20ש " לתצהיר עדותו הראשית בתמ12סעיף  (--- למכור את הפרדס לאור פיטוריו מעבודתו ב

 21 ---  בעוד בפועל פוטר הנתבע מעבודתו ב, )18 - 13'  ש17' עמ, וכן חקירתו הנגדית; 95875/98

 22 לתצהיר עדותו הראשית של 1נספח ( כשלוש שנים לאחר מכירת הפרדס 1981רק בחודש יולי 

 23, אף טענת התובע. כי בסיכומיו לא שב התובע על הגרסה האמורה, לא למותר לציין). הנתבע

 24אשר , כי לאחר פטירת האב רכש מאחיותיו את חלקיהן במקרקעין בתמורה בעוד הנתבע

 25 אינה אמינה בעיני והיא אף אינה, לא שילם דבר, כאמור על שמו נרשם חלק זהה במקרקעין

 26כי לאחר פטירת האב קבלה מהאם , אחות בעלי הדין, .י' עולה בקנה אחד עם עדותה של גב

 27; 25'  ש36'  עמ- 18'  ש34' עמ, התובעחקירת (סכום כסף נמוך אשר הספיק לה לקניית מקרר 

 28  ). 38' עמ, 26.2.2008 על ידי בית המשפט בפרוטוקול הדיון מיום .י' חקירת גב

  29 

 30בשים לב לעקרונות העומדים בבסיס דיני , נראה כי, הלות התובעעל אף האמור בעניין התנ .9

 31דברי הנתבע בחקירתו , ראה למשל(וכן ליחסים העכורים בין התובע לבין הנתבע , השיתוף

 32'  ש76'  עמ- 22'  ש75' עמ, ")חקירת הנתבע: "להלן (18.12.08פרוטוקול הדיון מיום , הנגדית

 33  . השיתוף במקרקעיןאין מקום לדחות את התביעה לפירוק , )2

  34 
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 1, אולם).  לחוק המקרקעין39סעיף (פירוק השיתוף ייעשה על ידי חלוקה בעין של הנכס , ככלל .10

 2או אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום , מקום בו המקרקעין אינם ניתנים לחלוקה

 3יהיה פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין , כולם או מקצתם, הפסד ניכר לשותפים

 4, פורסם בנבו (ואן'רג' זייף נ 5243/09א "רע; לחוק המקרקעין) א(40סעיף (לוקת הפדיון וח

 5שאושר על ידי , כל עוד לא קיים תשריט לחלוקת המקרקעין בדרך מסוימת)). 9.7.2009

 6נחשבים המקרקעין המשותפים כמקרקעין , הרשויות הפועלות על פי חוק התכנון והבניה

 7  ).301 - 300, ויסמן(שאינם ניתנים לחלוקה 

  8 

 9לא ניתן , לכאורה, לא הוצג לבית המשפט תשריט מאושר לחלוקת המקרקעין ועל כן, בענייננו .11

 10  .להורות על פירוק השיתוף בדרך של חלוקת המקרקעין בעין

 11כי לאור המצב התכנוני , בחוות דעת השמאי אשר הוגשה לבית המשפט נקבע, לא זו אף זו

 12בהתאם להחלטות , 2008ה כאמור בחודש אוגוסט אשר הוגש, במועד עריכת חוות הדעת

 13. לא ניתן לפצלם, "משק עזר"ומשהמקרקעין מוגדרים כ, מועצת מינהל מקרקעין ישראל

 14והדרך המומלצת , פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין אינו אפשרי, על פי חוות הדעת, משכך

 15אמצעות ניסיון לפירוק השיתוף הינה מכירת המקרקעין לאחר הסדרת חריגות הבנייה ב

 16  . הכשרתם כחוק או הריסתם וחידוש חוזה החכירה של המקרקעין מול מנהל מקרקעי ישראל

  17 

 18בהתאם להחלטתי מיום , לאחר הגשת סיכומי בעלי הדין הגיש הנתבע לבית המשפט .12

 19, מכתב אשר שלח בא כוחו אל בא כוח התובע) בה אישרתי את הגשת המסמכים (21.8.2010

 20תימת התובע על תכנית לחלוקת המקרקעין אשר אושרה לדבריו על ידי ובו בקשה כי ידאג לח

 21ופרוטוקול הועדה המקומית ") הועדה המקומית: "להלן (---הועדה המקומית לתכנון ובנייה 

 22, אולם, התכנית עצמה לא צורפה.  על פיו הוחלט לאשר את התכנית שהוגשה7.6.2009מיום 

 23  . חלוקת מגרשים, בין היתר, מטרתה, כעולה מפרוטוקול הועדה המקומית

  24 

 25הגישו בעלי הדין את התייחסותם למסמכים שהוגשו , 21.8.2010בהתאם להחלטתי מיום 

 26התובע מסרב לחתום על התכנית ובכך , לטענת הנתבע. כאמור לאחר מועד הגשת הסיכומים

 27מונע אישור סופי של התכנית באופן שיאפשר חלוקה בעין של המקרקעין וכן הכשרת המבנים 

 28על מנת להציג את פרוטוקול הועדה המקומית לתכנון , לטענת התובע. נבנו ללא היתרש

 29אל הפרוטוקול לא צורף פרוטוקול , ולבנייה כראיה לתוכנו יש להציג תעודת עובד ציבור

 30לא צורף מכתב מהנדס העיר וכן חוות דעת היועץ המשפטי של , ישיבה קודמת אשר אוזכר בו

 31קול כל התנאים להפקדת התכנית מולאו ומכאן שהעדר חתימת  וכעולה מהפרוטו---עיריית 

 32התובע לא התייחס בתגובתו לסיבה בשלה הוא מסרב . התובע אינה מעכבת את ההחלטה

 33  .לחתום על התכנית

  34 
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 1הוא שמונע הבהירות בשאלה האם סירוב התובע לחתום על התכנית - ולנוכח אי, בנסיבות אלה .13

 2כאפשרות , אשר ינסה, מינוי כונס נכסים ניטראליבכוונתי להורות על , את אישורה הסופי

 3להביא לפירוק השיתוף במקרקעין בעין בדרך של פיצולם וכן להכשרת המבנים אשר , ראשונה

 4, רק במידה ויוברר כי לא ניתן לפעול לחלוקת המקרקעין בעין. נבנו ללא היתר או חלק מהם

 5  .וקת הפדיוןיקום הצורך בפירוק השיתוף במקרקעין בדרך של מכירתם וחל

  6 

 7לחוק המקרקעין ) ב(40סעיף , אשר לאופן ביצוע פירוק השיתוף במקרה של מכירת המקרקעין .14

 8בדרך שנמכרים "לחוק המקרקעין תהיה ) א(40כי מכירת מקרקעין בהתאם לסעיף , מורה

 9זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת שנראית לו , מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל

 10  . "יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין

  11 

 12מקום בו יורה בית המשפט על פירוק השיתוף בדרך של מכירת , כעולה מלשון הסעיף

 13עוקלים בהוצאה תיעשה המכירה בדרך שנמכרים מקרקעין מ, המקרקעין וחלוקת הפדיון

 14זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת שנראית לו יעילה , קרי במכירה פומבית, לפועל

 15  . וצודקת יותר בנסיבות העניין

  16 

 17בשים לב להתנגדות הנתבע להתמחרות בין בעלי הדין ולכך שאף התובע לא , במקרה שבפניי .15

 18 הכלל ולהורות על מכירת יש להעדיף את, עתר בסיכומיו לפירוק השיתוף במקרקעין בדרך זו

 19  . המקרקעין במכירה פומבית וחלוקת הפדיון בין השותפים

  20 

 21כי יש מקום לאפשר לצד שלישי לרכוש אך את חלקו של התובע במקרקעין על , טענת הנתבע .16

 22 לחוק המקרקעין עוסק בזכותו של 34סעיף .  דינה להידחות–לחוק המקרקעין ) א(34פי סעיף 

 23ואין בו כדי לפגוע בזכותו של שותף לבקש את פירוק ,  חלקושותף במקרקעין להעביר את

 24כי הוראות סימן , כבר נפסק.  לחוק המקרקעין40 או 39השיתוף במקרקעין בהתאם לסעיפים 

 25ואין , הן הוראות עצמאיות ונפרדות, לחוק המקרקעין העוסקות בפירוק השיתוף' לפרק ה' ב

 26  ).458, פרשת רובינשטיין(יתוף במקרקעין לערב בינן לבין ההוראות החלות כל עוד נמשך הש

  27 

 28לחוק המקרקעין מתייחסת ) ב(40בסעיף " יעילה וצודקת"כי התיבה , הלכה היא, יתרה מכך

 29רק לשאלה אם יש לבצע את המכירה בדרך שנמכרים מעוקלים בהוצאה לפועל או שמא בדרך 

 30ר לבית המשפט ואין בה בשום פנים כדי לאפש, אחרת בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט

 31פירוק השיתוף בדרך של מכירה . להורות על מכירת חלקים מסוימים מהנכס לצורך פירוקו

 32א "רע(אלא אם הסכימו כל השותפים על חלוקה אחרת , יכלול את מכירת הנכס כולו

/091497.(  33 

  34 
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 1או את חלקיהן של /כי יש לאפשר לו לרכוש את חלקו של התובע ו, אף דין טענת הנתבע .17

 2סעיף . להידחות, לחוק המקרקעין) ג(41אחרות במקרקעין בהתאם להוראת סעיף השותפות ה

 3 לחוק המקרקעין עוסק במקרה בו המניעה לחלוקת המקרקעין בעין קיימת רק לגבי מקצת 41

 4 –מכך שהמחוקק ציין במפורש את האפשרות של פירוק חלקי בנוגע לחלוקה בעין . השותפים

 5א "רע( כדי להצדיק פירוק חלקי בדרך של מכירה ניתן ללמוד כי אין בהוראת סעיף זה

 6 לחוק 41כי ההסדר הקבוע בסעיף , נפסק, זאת ועוד).  לפסק הדין17סעיף , 091497/

 7 334) 1(מ כז"פ, אנגלנדר' מ נ"גן בועז בע 623/71א "ע(המקרקעין נשען על הסכמת הצדדים 

)1973 .((  8 

  9 

 10יהא , ככל שייקבע כי הנכס יימכר לצד שלישי, כי, איני מקבלת את טענת הנתבע, כמו כן .18

 11ה לא הוכח כי הבני, שכן. תה על ידומקום לפצותו בגין השבחת המקרקעין על ידי הבניה שנעש

 12כפי שיפורט להלן , זאת ועוד. אשר נעשתה על ידי הנתבע במקרקעין הביאה להשבחת הנכס

 13ככל שלא יצלח ניסיון הכשרת המבנים , ר השימוש במבנים ולהסרתםבמסגרת התביעה לאיסו

 14 . יקום הצורך בהסרתם, שנבנו ללא היתר בדיעבד

 15 

 16כי במידה ויפורק השיתוף במקרקעין בדרך של , נראה כי יש ממש בטענת הנתבע, יחד עם זאת .19

 17וגן הרי הנתבע יהיה זכאי להמשיך ולהתגורר במקרקעין כדייר מ, מכירתם במכירה פומבית

 18  . ולפיכך תמורת המכר תהא נמוכה מזו הנקובה בחוות דעת השמאי

  19 

 20משהתובע לא התנגד , כי הגם שטענת הנתבע בעניין זה נטענה לראשונה בסיכומיו, יצוין .20

 21להעלאתה על אף ההזמנות שהיתה לו לעשות כן במסגרת התייחסותו לראיה שהוספה לאחר 

 22יש מקום לדון בה במסגרת פסק , )19סעיף (ם ואף השיב לה לגופה ש, הגשת סיכומי בעלי הדין

 23 .דין זה

 24 

 25, ")חוק הגנת הדייר: "להלן (1972 -ב "תשל, ]נוסח משולב[לחוק הגנת הדייר ) א(33סעיף  .21

 26  :מורה כדלקמן

  27 

 28או אחד הבעלים או , לדורות- החזיק אדם בנכס כשהוא בעלו או חוכרו"

 29לפועל של ופקעה זכותו בנכס מחמת מכירתו בהוצאה , לדורות- החוכרים

 30או מחמת חלוקת הנכס במשפט , פסק דין או של משכנתה או בפשיטת רגל

 31חלוקה או בהסדר קרקעות או מחמת חלוקתו על ידי רישום בפנקס הבתים 

 32 יהיה - 1969-ט"תשכ,  לחוק המקרקעין42המשותפים כאמור בסעיף 

 33  ."לדורות החדש-או של החוכר, המחזיק לדייר של בעלו החדש של הנכס

  34 

 35 מתוך מטרה סוציאלית להגן על העולים 1951 לחוק הגנת הדייר נחקק בשנת 33סעיף 

 36החדשים הרבים אשר הגיעו אותה עת לישראל מפני מצב שבו מחסור כלכלי יותירם ללא 
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 1ניתנה הגנה לשוכרי דירות מפני פינוי במצב שבו לא עלה בידיהם לשלם ", במסגרת זו. קורת גג

 2וכן לבעלי בתים שנקלעו לחובות ועמדו בפני הליכי מימוש של את מלוא גובה דמי השכירות 

 3  )).10.10.10, פורסם בנבו (ד איל שוורץ"עו' מרגלית כובשי נ 8233/08א "רע" (נכסיהם

  4 

 5הצרה הפסיקה לאורך ,  החברתית–נוכח השינויים שחלו עם השנים במציאות הכלכלית 

 6 לחוק הגנת הדייר על דרך 33 השנים את גבולותיה של הדיירות המוגנת ופרשה את סעיף

 7 לחוק 33נקבע כי זכותו של שותף במקרקעין לחסות בצלו של סעיף  ,בין השאר, כך. הצמצום

 8ד "פ, קלו' מ נ"אדמיר פיתוח ואדריכלות בע 175/81א "ע(הגנת הדייר כפופה לחובת תום הלב 

 9וק הגנת הדייר  לח33כי לצורך החלת ההגנה הקבועה בסעיף , וכן נקבע; ))1984 (293) 4(לח

 10נדרש כי ההחזקה הייחודית תהא על דעת כל הבעלים או החוכרים לדורות בנכס וכי הסכמה 

 11זו תתייחס להשלכות הכלכליות הנובעות ממתן רשות לאחד הבעלים המשותפים להחזיק 

 12כי הלכה אחרונה , יובהר). 318 ויסמן(ובכלל זה להפיכתו האפשרית לדייר מכוח החוק , בנכס

 13זו נקבעה בהקשר של פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג והתייחסה לבעיה הייחודית 

 14  . המתעוררת במקרים ממן אלו

  15 

 16 לחוק הגנת הדייר בייחוד 33על אף הפרשנות המצמצמת שניתנה בפסיקה לתחולת סעיף  .22

 17 לחוק המקרקעין אשר אף עניינו 17בהקשר של פירוק שיתוף בין בני זוג ולמרות תיקון 

 18 לחוק הגנת הדייר או לשנות 33לא ראה המחוקק לבטל את סעיף , בפירוק שיתוף בין בני זוג

 19  . מהוראותיו

  20 

 21, כמפורט לעיל.  לחוק הגנת הדייר33כי התקיימו בנתבע תנאיו של סעיף , סבורני, בענייננו .23

 22 לערך עת 1984החזיק בנכס מאז שנת הנתבע . בעלי הדין הינם בעלי זכות חכירה לדורות בנכס

 23, עד למועד פרוץ הסכסוך בין בעלי הדין, כי מגורי הנתבע בביתו, שוכנעתי. עבר להתגורר בו

 24כך עולה . היו על דעת התובע והאם אשר החזיקו אותה עת יחד עם הנתבע בזכויות בנכס

 25 ההגנה הקבועה אף בעקרון תום הלב אין כדי למנוע החלת. כמפורט לעילהתובע מעדותו של 

 26הנתבע לא יזם את , כאמור. והוא אף תומך בהחלתה,  לחוק הגנת הדייר על הנתבע33בסעיף 

 27ופירוק השיתוף נכפה עליו על ידי , הוא חפץ בהותרת השיתוף על כנו, הליך פירוק השיתוף

 28כן יש . נגועים בחוסר תום לב, כאמור, אשר מניעיו בהגשת התביעה לפירוק השיתוף, התובע

 29שהינו אך נדבך צר בסכסוך בין , יא בחשבון את נסיבות פרוץ הסכסוך בין בעלי הדיןלהב

 30התובע לבין הנתבע ובני משפחתו האחרים של התובע אשר פרץ לאחר ששב לישראל לאחר 

 31  . ל ומעברו להתגורר בבית ההורים" שנים בחו30 -שהות בת כ 

  32 

 33  :אשר על כן הנני מורה כדלקמן .24

  34 

 35  .תוף במקרקעיןהנני מורה על פירוק השי  .א
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 2תל , 57יגאל אלון ' ד דן גינר מרח"הנני ממנה בזאת את עו, בכפוף לקבלת הסכמתו  .ב

 3 ככונס נכסים לצורך ביצוע פירוק השיתוף בהתאם להוראות 03-6391115. טל, אביב

 4  .המפורטות להלן

  5 

 6 ימים מיום קבלת החלטה זו יודיע כונס הנכסים לבית המשפט האם הוא 7תוך   .ג

 7הרי אז כונס הנכסים יפקיד , היה וישיב בחיוב.  עצמו את התפקידמסכים לקבל על

 8אם ,  ימים מיום קבלת ההחלטה כתב התחייבות עצמית להבטחת כל נזק10בתוך 

 9  .וככל שייגרם במסגרת הליכי הכינוס

  10 

 11כונס הנכסים יפעל לפירוק השיתוף בדרך של חלוקת המקרקעין בין השותפים בעין   .ד

 12  .באמצעות פיצול המקרקעין

  13 

 14במסגרת תפקידו יפעל כונס הנכסים להכשרת המבנים אשר נבנו על המקרקעין או   .ה

 15  . ה כולהמהם ככל שלא ניתן להכשיר את הבניחלק 

  16 

 17תוך , חלקו של הנתבע במקרקעין יכלול את החלק עליו בנוי ביתו, במידת האפשר  .ו

 18  .שבמידת הצורך ישולמו תשלומי איזון בהתחשב  בהיותו של הנתבע דייר מוגן

  19 

 20  .בהוצאות הפיצול ישאו התובע והנתבע בחלקים שווים  .ז

  21 

 22כונס הנכסים יהיה רשאי לחתום על כל מסמך הדרוש לצורך ביצוע הפיצול האמור   .ח

 23וכן לצורך הכשרת המבנים אשר נבנו על המקרקעין ללא היתר ובמידת הצורך יפנה 

 24  . לבית המשפט בבקשה מתאימה לקבלת הוראות

  25 

 26סת מינוי כונס הנכסים לתוקף לא ניתן יהיה לפעול  ימים מיום כני120היה ובתוך   .ט

 27יפעל כונס הנכסים לפירוק השיתוף , לפיצול המקרקעין כאמור ולהכשרת המבנים

 28, ממוכר מרצון לקונה מרצון, במקרקעין בדרך של מכירתם כתפוסים בשוק החופשי

 29ובשים לב , עיקול או שיעבוד, כשזכויות בעלי הדין במקרקעין נקיות מכל חוב

 30וחלוקת התמורה בין השותפים בהתאם , עמד הנתבע כדייר מוגן בביתולמ

 31יהרוס הנתבע את המבנים אשר ניתן לגביהם צו , ככל הנדרש. לחלקיהם במקרקעין

 32 יום מיום קבלת הודעת הכונס 30היה והנתבע לא יהרוס את המבנים תוך . הריסה

 33ל להריסת מוענקות בזה סמכויות לכונס הנכסים לפעו, על הצורך לעשות כן

 34  .המבנים
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  1 

 2בהוצאות המכירה ובשכר טרחת הכונס ישאו התובע והנתבע בחלקים שווים   .י

 3  .ביניהם

  4 

 5 ₪ 5,000 ימים מיום קבלת פסק הדין יפקיד כל צד בידי כונס הנכסים סך של 10תוך   .יא

 6  .למימון הוצאות הכינוס

  7 

 8    .איני עושה צו להוצאות, בנסיבות העניין  .יב

  9 

 10  להסרתםהתביעה לאיסור השימוש במבנים ו

  11 

 12  טענות בעלי הדין

  13 

 14   –לטענת התובע  .25

  15 

 16 208 -  ו 204, 145ביצוע עבודות בניה ללא היתר הינה עבירה נמשכת נוכח סעיפים  .25.1

 17הנתבע לא עשה דבר להכשרת המבנים שנבנו על ידו . לחוק התכנון והבניה

 18  .והוא אף ממשיך לבנות ללא רישיון, במקרקעין ללא היתר

  19 

 20בסמוך למועד בו נבנו המבנים על ידי , און-השופטת לב' על פי פסק דינה של כב .25.2

 21, א לפקודת הראיות42על פי סעיף . הנתבע ניתן היה להגיש בקשות ולקבל היתרים

 22הממצאים והמסקנות בפסק דין פלילי חלוט המרשיע את הנאשם יהיו קבילים 

 23ט הפלילי מיום גזר הדין במשפ. המשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם

 24כי הנתבע הורשע על יסוד הודאתו בעבירה של אי , מלמד) 2735/02. פ (14.9.2003

 25  . לחוק התכנון והבנייה210קיום צו בית משפט לפי סעיף 

  26 

 27הנתבע לא יכול היה להשכיר את המבנים במקרקעין אלמלא הציג מצג שקרי לפיו  .25.3

 28  .הוא בעלים יחיד במקרקעין

  29 

 30כדי לצרף דייר נוסף היה צורך , עין משותפיםהואיל והמקרקעין הם מקרק .25.4

 31  .בהסכמת התובע

  32 

 33בנייה בלתי חוקית ושאינה תקנית אינה יכולה להשביח את ערך המקרקעין אלא  .25.5

 34  .מפחיתה את ערכם
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  1 

 2  .הכנסת דייר נוסף למקרקעין פוגעת בכל השותפים .25.6

  3 

 4כי מי שנפגע עקב הקמת מבנה ללא היתר או על פי היתר שאינו חוקי , הלכה היא .25.7

 5 כדי עולהזכאי לסעד ובכלל זה סעד של צו הריסה או צו מניעה אף אם הפגיעה אינה 

 6  .מטרד ודי בכך שיראה שנגרמה לו אי נוחות

  7 

 8כל שותף זכאי לחלק היחסי בפירות משכר הדירה ,  לחוק המקרקעין35על פי סעיף  .25.8

 9  . מהפירות23/56 -קרי התובע זכאי ל , שמשלם דייר הגר במקרקעין

  10 

 11לצו המורה לנתבע להסיר לאלתר את המבנים שנבנו ללא היתר התובע זכאי  .25.9

 12  .ורישיון

  13 

 14עד לביצוע ההריסה זכאי התובע לסעד האוסר על הנתבע לעשות דיספוזיציה  .25.10

 15חלוקתם וכל פעולה שיש , במקרקעין ובמבנים שנבנו ללא רישיון ולאסור השכרתם

 16  .בה לפגוע בזכויות הבעלות והשימוש של התובע

  17 

 18שישקף את סלידת החברה , לפי שיקול דעת בית המשפט,  כספיהתובע זכאי לסעד .25.11

 19  .וישמש אזהרה לנתבע נוכח מעשיו הבלתי חוקיים במקרקעין המשותפים

  20 

 21   –לטענת הנתבע  .26

  22 

 23  .השוכר עזב זה מכבר את המושכר ולכן אין עוד צורך בסעד של צו פינוי .26.1

  24 

 25המבנים על המקרקעין נבנו בידיעתו , כאמור בטענות הנתבע בתביעה לפירוק שיתוף .26.2

 26ובהסכמתו המלאה של התובע ואף תביעה זו הוגשה אך ורק על מנת להתעמר 

 27  . בנתבע

  28 

 29  .התביעה הוגשה תוך שיהוי ניכר והתיישנות ובחוסר תום לב ועל יש לדחותה .26.3

  30 

 31שנעשתה במקרקעין כהלכה אך המצב התכנוני הקיים היום מאפשר הכשרת הבנייה  .26.4

 32לכן יש לדחות את תביעתו להריסת . התובע נמנע מלהוסיף חתימתו על התכניות

 33  .המבנים

  34 
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 1טענת התובע כי יחידת הדיור שעל גג בית הנתבע נבנתה לאחר מתן גזר דינו של  .26.5

 2כלל לא נבנתה יחידת דיור , למעשה. לא הוכחה, 14.9.2003השופט ירון לוי מיום 

 3  . דובר בשיפוץ חלל הגג אשר היה קיים בעברשכן מ, נוספת

  4 

 5לא נדרשה הסכמת התובע לצורך השכרת יחידה ,  לחוק המקרקעין78לפי סעיף  .26.6

 6השכרה כמוה , כמו כן. לשוכר, שהינו בהחזקתו הבלעדית של הנתבע, בבית הנתבע

 7לחוק המקרקעין ולכן ניתן לבצעה ) א(34כביצוע עסקה במקרקעין בהתאם לסעיף 

 8לחוק המקרקעין רשאים ) א(30על פי סעיף , זאת ועוד. יתר השותפיםללא הסכמת 

 9בעלי רוב החלקים במקרקעין לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין 

 10רשאים , כל כן ומשהתובע אינו בעל רוב הזכויות במקרקעין. ולשימוש הרגיל בהם

 11  .היו הנתבע והאם להשכיר חלק מהנכס

  12 

 13עצם . ה איזו מזכויותיו הקנייניות כתוצאה מהשכירותהתובע לא הוכיח כי נפגע .26.7

 14. או ההנאה של התובע/או ההחזקה ו/השכרת המבנה אינה גורעת מזכות השימוש ו

 15שכמוה כיחידת דיור נפרדת , התובע ממשיך להתגורר ביחידה אחרת במקרקעין

 16עצם השכירות לא , במידה ויוחלט על פירוק השיתוף במקרקעין. בבית משותף

 17  .תהליךפריע לת

  18 

 19התובע לא זכאי ליהנות מדמי השכירות בגין המבנים במקרקעין כיוון שהנתבע  .26.8

 20מטרת הבנייה לשם השכרתה וקבלת דמי , מכל מקום. לבדו נשא בעלות הקמתם

 21  .השכירות על ידי הנתבע בלבד היתה מוסכמת על התובע

  22 

 23יב בית המשפט יתבקש לדחות את התביעה ולהורות לתובע להש, לאור האמור לעיל .26.9

 24  . את כל הכספים ששולמו לו על ידי הנתבע בהתאם להסכמה הדיונית

  25 

 26, ובמידה ובית המשפט יקבע כי לתובע זכות בפירות התוספת המושכרת, לחילופין .26.10

 27יש לקזז את ההשקעה הכספית והמאמץ שהושקעו על ידי הנתבע בהפקת הפירות 

 28כי הואיל ושווי , לצורך כך יש לעשות שימוש בחוות דעת השמאי ולקבוע. האמורים

 29  . 41% -על התובע לשאת ב  ₪ 306,000הבניה הוא 

  30 

 31  דיון

  32 

 33כי לאורך השנים ידע התובע על תוספות הבנייה במקרקעין וכי אלו , שוכנעתי, כמפורט לעיל .27

 34  . נעשו ללא קבלת היתרים כדין
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 2משזו לא , להידחות, כי יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות, דין טענת הנתבע בסיכומיו .28

 3 לחוק 3סעיף " (בהזדמנות הראשונה"נטענה בכתב ההגנה ומשכך ברי כי לא נטענה 

 4פורסם  (כהן' קאופמן נ 3451/07א "ע; ")חוק ההתיישנות: "להלן (1958 -ח "תשי, ההתיישנות

 5מצליח מושב עובדים להתיישבות חקלאית ' כהן נ 10420/07א "רע; )18.2.2010, בנבו

 6 -  784, 769) 4(ד נח"פ, אריאן' וינברג נ 9245/99א "ע; )24.8.08, פורסם בנבו (מ"שיתופית בע

 7 370, 365) 5(ד מה"פ, מ"בע) העולה(ארגון מובילי לוד ' ינסקי נ'רוז 630/90א "ע; )2004 (785

 8  ")).סוגיות בסדר דין אזרחי: "להלן) (2009 (119, אזרחיסוגיות בסדר דין אורי גורן ; )1991(

  9 

 10נראה כי דינה , או חוסר תום לב/כי יש לדחות את התביעה מחמת שיהוי ו, אשר לטענת הנתבע .29

 11אבאר . וזאת ככל שמדובר בעתירות הנוגעות לבית מגורי הנתבע, של זו להתקבל באופן חלקי

 12   –טעמיי 

  13 

 14לקראת מעבר הנתבע ובני משפחתו , 1984ה בשנת שיפוץ בית מגורי הנתבע נעש, כאמור

 15,  הורשעה האם בגין השיפוץ11.7.1985ביום . ממגוריהם עם האם בבית ההורים למגורים שם

 16והיא חויבה בתשלום קנס וכן בהתאמת המבנה לתכנית , אשר נעשה ללא קבלת היתר כדין

 17שנים לאחר שיפוץ בית  18 -כ , 21.7.2002התביעה שבפניי הוגשה ביום . הקיימת בתוך שנה

 18 שנים לאחר גזר הדין אשר הורה לאם להתאים את המבנה לתכנית 17 -כ , מגורי הנתבע

 19משך .  שנים לאחר תום המועד בו היה על האם להתאים את המבנה כאמור16 -הקיימת וכ 

 20, ית מגורי הנתבעלא הגיש התובע תביעה בעניין שיפוץ ב, השנים שעד להגשת התביעה שבפניי

 21משך כל השנים מאז , כאמור. לא הוכיח כי פעל כנגד השיפוץ בכל אופן אחרטען וברי שולא 

 22בנסיבות אלה וכן .  ועד היום מתגורר הנתבע יחד עם בני משפחתו בבית מגוריו1984שנת 

 23כי התביעה לאיסור השימוש בבית , אין לי ספק, מבחינת מכלול הסכסוך שבין בעלי הדין

 24ה על ידי התובע אך כחלק מהסכסוך בינו לבין הנתבע מגורי הנתבע ולהריסתו הוגש

 25אשר על . כשהתכלית היחידה בהגשתה הינה הפעלת לחץ על הנתבע במסגרת הסכסוך הכולל

 26כי יש לדחות את עתירות התובע בתביעה לאיסור השימוש במבנים ולהסרתם ככל , סבורני, כן

 27גשת התביעה וכן מחמת וזאת מחמת השיהוי בה, שהן עוסקות בשיפוץ בית מגורי הנתבע

 28) 14.11.06, פורסם בנבו (עזריאל' שיינפלד נ 700/04) א"ת(פ "ראה ה(חוסר תום לב 

 29  ). והאזכורים שם

  30 

 31כי בקביעה האמורה אין כדי לפגוע בתוקפם של צווים שניתנו על ידי בית משפט , למותר לציין

 32  .השלום ברחובות

  33 

 34עה מחמת שיהוי ככל שמדובר במבנים כי יש לדחות את התבי, איני מקבלת את טענת הנתבע .30

 35און -לב' השופטת ל' ל של כב"כעולה מפסק דינה הנ. האחרים שנבנו במקרקעין ללא היתר
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 1גרם המדרגות המוביל אליהן וכן , היחידה שבגג, היחידה המושכרת, 11.11.1999מיום 

 2פני התביעה שב. התוספת שנבנתה לבית ההורים נבנו כשנתיים לפני מועד מתן פסק דינה

 3 1997בשנת , כאמור.  שנים לאחר המועד בו נבנו המבנים5 -היינו כ , 21.7.2002הוגשה ביום 

 4אשר ניתן ביום , בגזר הדין. הוגש נגד הנתבע והאם כתב אישום בגין בניית המבנים האמורים

 5קרי עד ליום ,  חודשים12כי על הנתבע להסיר את המבנים בתוך ,  נקבע11.11.1999

 6אשר הוגשה פחות משנתיים , איני מוצאת כי בעניין זה התביעה, סיבות אלהבנ. 11.11.2000

 7הוגשה בשיהוי או , לאחר המועד בו היה על הנתבע להסיר את המבנים שנבנו ללא היתר

 8  .בחוסר תום לב

  9 

 10אפנה אם כן לבחון את עתירת התובע לצו הריסה ולאיסור שימוש במבנים ככל שזו מתייחסת  .31

 11   –למעט שיפוץ בית הנתבע , ר במקרקעיןלבנייה שנעשתה ללא הית

  12 

 13ובכלל זה לסעד של צו , כי מי שנפגע עקב הקמת מבנה ללא היתר זכאי לכל סעד, הלכה היא

 14ודי לנפגע שיראה , לצורך כך לא נדרש כי הפגיעה תהא כדי מטרד. הריסה או צו מניעה

 15מ "עת; )2004 (281) 1(ד לח"פ, 'גונן ואח' בעל רכסא נ 62/83ע "בר" (אי נוחות"שנגרמה לו 

 16א "ת;  לפסק הדין13סעיף , )23.2.05, פורסם בנבו (עיריית חיפה' קמינצקי נ 1006/03) 'חי(

 17  )).8.7.08, פורסם בנבו (אבוטבול' בן שטרית נ 13700/04) 'נת(

  18 

 19פורסם  (נחומי' קרנש נ 7727/01א "כהן בע- שטרסברג' השופטת ט' ראה בעניין זה דברי כב

 20  ):29.12.02, בנבו

  21 

 22על דרך של בנייה בלא היתר או מכוח , הפרות של דיני התכנון והבנייה""

 23הוכרו בפסיקה ככאלו , היתר שאינו חוקי או בניגוד לתכנית המיתאר

 24במסגרת תביעתו של , המהוות בסיס מתאים לעוולה של הפרת חובה חקוקה

 25-כנגד הבונה)  הבעלים או המחזיק של מקרקעין שכנים-משמע (' השכן'

 26, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה' מ נ" קני בתים בע86119/א  "ע(" המפר

 27, זאת ועוד).  והאסמכתאות המופיעות שם744, 727) 5( ד מו"פ',נתניה ואח

 28היתר מי שנפגע עקב הקמת מבנה ללא היתר או על פי "כי , הלכה היא

 29אף אם , ובכלל זה סעד של צו הריסה או צו מניעה, שאינו חוקי זכאי לסעד

 30" 'אי נוחות'די לו שיראה שנגרמה לו . הפגיעה אינה פגיעה כדי מטרד

 31  )".283, 128) 1( ד לח"פ', גונן ואח'  בעל טכסא נ8362/ע  "בר(

  32 

 33, הדברים האמורים נאמרו אמנם ביחס לזכויותיו של בעלים או מחזיק במקרקעין שכנים

 34  . אולם יפים הם גם בעניין זכויותיו שותף במקרקעין

  35 

 36כי בניית יחידות הדיור הנוספות אשר נבנו מעל בית מגורי , אין חולק, כאמור לעיל, בענייננו .32

 37ידת הדיור הנוספת בבית ההורים נבנו ללא היתר הנתבע והמדרגות המובילות אליהן וכן יח

 38כבעלים משותפים של , ברי כי לתובע. והנתבע אף הורשע בגין הבנייה הבלתי חוקית כאמור

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20119/86&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20119/86&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%2062/83&Pvol=��
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 1, לכאורה, בגין הבנייה הבלתי חוקית על המקרקעין ומשכך" אי נוחות"נגרמת , המקרקעין

 2  . קמה זכותו לסעד של צו הריסה או צו מניעה

  3 

 4כי הטעם לכך שהבנייה במקרקעין נעשתה ללא , בידי לקבל את טענת הנתבעכי אין , יובהר .33

 5בגזר הדין , כטענת התובע. קבלת היתרים הינה שאותה עת לא ניתנו כל היתרי בנייה בישוב

 6שהיום , לפני כשנתיים נבנו המבנים"בקבעה כי , און טענה זו-בר' השופט ל' דחתה כב

 7ותו זמן ניתן היה כבר להגיש בקשות ולקבל בסמוך לא. הנאשם הודה שבוצעו בלא היתר

 8ובנסיבות האמורות גם ניתן היה להתחיל מאז , 1997כתב האישום הוגש עוד בשנת . היתרים

 9, הממצאים והמסקנות שבגזר דין, אמנם. "אך דבר לא נעשה, ועד היום בהליכי רישוי

 10) 2)(ב(א42 סעיף(אינם מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם , להבדיל מאלה שבהכרעת דין

 11הנתבע לא פעל בכל דרך על מנת להוכיח את טענתו כי במועדים בהם , אולם, )לפקודת הראיות

 12ואף אם היה ממש , כמו כן. בנה ללא היתר במקרקעין לא ניתן היה לקבל היתרים כאמור

 13  . אין בכך כדי להצדיק בנייה בלתי חוקית, בטענה כי אותה עת לא ניתן היה לקבל היתרי בניה

  14 

 15בשים לב לתכנית אותה הגיש הנתבע לבית המשפט לאחר הגשת סיכומי , יחד עם זאת .34

 16ולאור העובדה כי אף השמאי התייחס בחוות דעתו לאפשרות של הכשרת , הצדדים כאמור

 17ולנוכח ההוראה המפורטת לעיל המורה לכונס , המבנים אשר נבנו על המקרקעין כיום

 18לאור העובדה כי התובע לא הוכיח כי המבנים ו, הנכסים לפעול להכשרת הבנייה במקרקעין

 19בשלב זה אין בכוונתי להורות לנתבע להסיר את המבנים אשר , האמורים מהווים מטרד

 20כי אם אך לאסור על , הוקמו על ידו ללא היתר על המקרקעין ואשר בעניינם ניתנו צווי הריסה

 21 אשר יש בהם כדי או דיספוזיציה במבנים אלה עד קבלת היתרים/הנתבע לעשות שימוש ו

 22 ימים לא יעלה בידו של כונס הנכסים להביא להכשרת 120היה ובתוך . להכשיר את המבנים

 23' לעניין זה ראה דברי כב(. המבנים האמורים יהא על הנתבע להסיר את המבנים האמורים

 24   )).9.11.10(פורסם בנבו  (האפוטרופוס לנכסי נפקדים' זועבי נ 7291/01פ "דנציגר בע' השופט י

  25 

 26  –אשר לעתירת התובע בעניין השכרת יחידת הדיור הבנויה על בית מגורי הנתבע  .35

 27 

 28כי במועד הגשת התביעה לאיסור השימוש במבנים ולהסרתם הושכרה היחידה , אין חולק

 29וזאת ללא קבלת הסכמת התובע ; ) לכתב ההגנה12סעיף (המושכרת לשוכר על ידי הנתבע 

 30בעלי הדין , כאמור). ברשימת המוסכמות והפלוגתאות 7מוסכמה מספר (או התייעצות עמו /ו

 31חלוקים בשאלה האם היה על הנתבע לקבל את הסכמת התובע לצורך השכרת היחידה 

 32  .המושכרת אם לאו

 33 
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 1לחוק המקרקעין לא היה עליו ) א(34כי לנוכח הוראת סעיף , איני מקבלת את טענת הנתבע .36

 2,  לחוק המקרקעין קובע34סעיף . לקבל את הסכמת התובע לצורך השכרת היחידה המושכרת

 3. כי כל שותף במקרקעין רשאי לעשות בחלקו במקרקעין עסקה בלי הסכמת יתר השותפים

 4בהתאם , אשר, בסעיף זה יש לכל היותר כדי להתיר לנתבע להשכיר את חלקו במקרקעין

 5  ).509 - 507 דויטש(הינו חלק בלתי מסוים במקרקעין ,  לחוק המקרקעין27להוראת סעיף 

 6 

 7כי בעלי ,  סעיף זה מורה–לחוק המקרקעין ) א(30אשר לניסיון הנתבע להיבנות מהוראת סעיף  .37

 8רוב החלקים במקרקעין המשותפים רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין 

 9הינה למנוע קיפאון , מטרת הוראה זו בחוק המקרקעין, כפי שנפסק. ולשימוש הרגיל בהם

 10" ניהול"אין יסוד ליתן לביטויים , לפיכך. בוי בעלי הזכויות בהםבנכסים כתוצאה מרי

 11 לחוק המקרקעין פירוש 30פירוש מצומצם ודווקני ויש ליתן ללשונו של סעיף " שימוש"ו

 12,  שיאפשר לבעלי רוב החלקים במקרקעין להפיק תועלת מהנכס– לא רחב ולא צר –הגיוני 

 13 באופן שניתן לצפות לה כפעילות שהיא ,ובלבד שאותה פעולה לא תהא יוצאת דופן לגביו

 14לרבות , פירוש זה יכול שיכלול הן פעולות פיזיות והן פעולות משפטיות. טבעית ומתבקשת

 15השאלה האם השכרתו של נכס הינה פעולת ניהול או שימוש רגילה כלפיו ". עסקה במקרקעין"

 16א "ע, ראה. ( מזהדהיינו במהותו של הנכס מזה ובנסיבות ההשכרה, תלויה בנסיבות העניין

 17 ). 219 ויסמן; ")עניין זול בו: "להלן) (1983 (737) 4(ד לז"פ, זיידה' מ נ"זול בו בע 810/82

  18 

 19כי אף החלטה בעניין ניהול ושימוש סבירים של המקרקעין המשותפים , נפסק, יחד עם זאת

 20המתקבלת על ידי הרוב צריכה להתקבל רק לאחר היוועצות במיעוט ותוך שניתנת לו 

 21ברק ' השופט א' וראה בעניין זה דברי כב. הזדמנות לפנות אל בית המשפט בטענת קיפוח

 22  :744, עניין זול בוב

  23 

 24בענייני  שהחלטת הרוב היא הקובעת, כי עצם העובדה,  נראה ליכשלעצמי"

 25אין בה כדי לשחרר את הרוב מהחובה להציג , הניהול והשימוש הרגילים

 26מהחובה להפעיל את . את מלוא העובדות למיעוט ולשתפו בקבלת ההחלטה

 27התייעצות , בין השאר, לב מתבקשים-כוחו של הרוב בדרך מקובלת ובתום

 28תו על הצורך בפעולה המתבקשת וגילוי כל העובדות העמד, עם המיעוט

 29לפנות לבית המשפט , אם יחפוץ, תוך מתן הזדמנות למיעוט, הרלוואנטיות

 30  "הרוב אינו רשאי לפעול במחשכים. בטענת קיפוח

  31 

 32  )).1988 (54, 49) 1(ד מב"פ, נוביץ' וילנר נ 458/82א "ראה גם ע(

  33 

 34מושכרת נבנתה לצורך מגורים מעל בית היחידה ה, כטענת הנתבע, אמנם, במקרה שבפניי .38

 35השכרתה לצד שלישי הינה בגדר ניהול ושימוש רגילים של , לכאורה, מגוריו ומשכך

 36בשים לב לעובדה שהיחידה המושכרת נבנתה ללא היתר ובגין כך אף , אולם; המקרקעין

 37אין מקום לקבוע כי השכרתה לצד שלישי הינה , הורשע הנתבע והוצא צו להריסת היחידה
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 1גם אם ניתן היה לקבל החלטה על השכרת היחידה , ומכל מקום. בגדר ניהול ושימוש רגילים

 2ברי כי ההחלטה לא התקבלה בדרך אשר , המושכרת על דעת רוב בעלי הזכויות במקרקעין

 3  . תוך התייעצות עם מיעוט בעלי הזכויות, היינו, נקבעה בפסיקה כאמור לעיל

 4 

 5. ה שלא כדין והתובע זכאי לסעד של פינוי השוכרהשכרת היחידה המושכרת נעשת, לפיכך .39

 6  ).68סעיף (השוכר פינה את הנכס זה מכבר , כי לטענת הנתבע בסיכומיו, יוזכר

 7 

 8כי טענת התובע כי הכנסת הדייר הנוסף למקרקעין פגעה בכל יתר , בשולי הדברים יצוין .40

 9 עצם הכנסת שוכר כי, יוער. השותפים לא הוכחה והתובע אף לא פרט מהי אותה פגיעה נטענת

 10זאת כנלמד מכך . כטענת התובע" הפרעה להנאת התובע מהמקרקעין"למקרקעין אינה מהווה 

 11להבדיל מחלק מסוים , ששותף במקרקעין רשאי לבצע עסקאות במנה שלו במקרקעין

 12 ).267 - 255, ויסמן(לרבות שוכר , ובכך להכניס למקרקעין בעל זכויות נוסף, במקרקעין

  13 

 14לקבלת חלקו היחסי בדמי השכירות שנתקבלו בגין השכרת היחידה , עתירת התובע .41

 15כל שותף זכאי לחלק מפירות ,  לחוק המקרקעין מורה כי35סעיף . בדין יסודה, המושכרת

 16כי לאור העובדה , איני מקבלת את טענת הנתבע. המקרקעין המשותפים לפי חלקו במקרקעין

 17דה המושכרת אין לשתף את התובע בדמי השכירות אשר כי הוא נשא לבדו בעלות בניית היחי

 18יחד עם .  לחוק המקרקעין35וזאת לנוכח לשונו המפורשת של סעיף , התקבלו בגין השכרתה

 19יש מקום לקזז ,  מתייחס לרווחים נטו שהופקו מהנכס35בסעיף " פירות"משהמונח , זאת

 20, 53) 1(ד לט"פ, יוצר' צר ניו 274/82א "ע(מהסכום בו יחויב הנתבע את סכום השקעתו בנכס 

 21במקרה שבפניי לא )). 23.8.07, פורסם בנבו (שלומוב' טוקר נ 4031/02) ם-י(א "ת; )1985 (55

 22. טען הנתבע מה סכום השקעתו ביחידה המושכרת וממילא לא הוכיח כי השקיע סכום כאמור

 23ירה ששולם אשר על כן אין בידי להורות על קיזוז עלות הבנייה מחלקו של התובע בשכר הד

 24מחוות דעת השמאי לא ניתן ללמוד כי , כי על אף טענת הנתבע, יוער. בגין הדירה המושכרת

 25בניית היחידה המושכרת הביאה להשבחת המקרקעין ולא ניתן להסיק ממנה דבר בעניין 

 26  . מידת ההשבחה

 27 

 28ת לטוב" קנס כספי"כי בית המשפט יחייב את הנתבע ב, אין בכוונתי לקבל את עתירת התובע .42

 29וזאת נוכח העובדה שהתובע לא הוכיח את טענתו , התובע בגין הפרעה להנאתו מהמקרקעין

 30כי , טענת התובע בעניין זה הינה. כי נגרם לו נזק כתוצאה מהבנייה הבלתי חוקית במקרקעין

 31עקב קיומם של צווי הריסה לא ניתן יהיה למכור את המקרקעין או שניתן יהיה למכרם 

 32הדבר ידוע לו , א תמך טענתו זו בראיות וכדבריו בחקירתו הנגדיתהתובע ל. בפחות מערכם

 33כי בקבעו את שווי , אמנם בחוות דעתו ציין השמאי). 18' ש, 20' עמ ("מחברים ושכנים"

 34קיימות חריגות ... כי בשני הבתים ", בין היתר, המקרקעין למכירה לצד שלישי הביא בחשבון
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 1. לא הוכח מהי הפגיעה בערך המקרקעין למכירהאולם , "בניה וכן צווי הריסה מבית משפט

 2. בחישוב ערך המקרקעין למכירה הביא השמאי בחשבון אף את שווי בית הנתבע, זאת ועוד

 3בשלב זה יש לבחון את אפשרות הכשרת המבנים בדיעבד אשר ככל שתצלח , כאמור, כמו כן

 4כי , ן גם את העובדהבהקשר זה יש לציי. ברי כי לא יהא במבנים כדי לפגוע בערך המקרקעין

 5וכי עתירתו לקבלת פיצוי בגין , התובע ידע לאורך השנים על חריגות הבנייה במקרקעין

 6  . החריגות האמורות נגועה בחוסר תום לב

  7 

 8  :אשר על כן הנני מורה כדלקמן .43

  9 

 10, העתירה להורות לנתבע להרוס את בית מגוריו ולאסור עליו לעשות בו שימוש  .א

 11  .נדחית

  12 

 13נס הנכסים להביא להכשרת המבנים או איזה מהם כמפורט ככל שיעלה בידי כו  .ב

 14תידחה עתירת התובע להורות לנתבע , בפסק הדין בעניין פירוק השיתוף לעיל

 15את גרם המדרגות המוביל את , את היחידה שבגג, להרוס את היחידה המושכרת

 16, על פי העניין, שתי יחידות אלה וכן את היחידה אשר נבנתה בצמוד לבית ההורים

 17  . א צורך במתן החלטה נוספתלל

  18 

 19הנני אוסרת על הצדדים לעשות כל , עד שיוברר עניין הכשרת המבנים לאשורו  .ג

 20  .בין בעצמם ובין באמצעות אחרים, שימוש במבנים אלה

  21 

 22ככל שלא יעלה בידי כונס הנכסים להביא להכשרת המבנים האמורים או איזה   .ד

 23בנים הללו או איזה מהם תתקבל עתירת התובע להורות לנתבע להרוס את המ, מהם

 24הכל , ללא צורך בהחלטה נוספת, ולאסור עליו לעשות בהם שימוש עד להריסתם

 25  .כמפורט בפסק דין זה

  26 

 27 מדמי השכירות אשר שולמו לידו בגין 23/56הנני מורה לנתבע לשלם לידי התובע   .ה

 28ועד למועד פינוי , 21.7.2002, השכרת היחידה המושכרת מיום הגשת התביעה

 29  . ושכרת בפועלהיחידה המ

  30 

 31  .בנסיבות העניין אין צו להוצאות  .ו

  32 

 33  .95873-98ש "המזכירות תסגור את תמ  .ז

  34 
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 1  התביעה הכספית

  2 

 3  טענות בעלי הדין

  4 

 5   –לטענת התובע  .44

  6 

 7, ל נמכר פרדס אשר הזכויות בו היו רשומות על שם התובע"עת שהה התובע בחו .44.1

 8. לצורך מכירת חלקו נתן התובע לנתבע ייפוי כוח לניהול המכירה. הנתבע והאם

 9הנתבע שימש כשליחו של התובע בביצוע מכירת הפרדס ולכן הנתבע חב לו חובת 

 10 של התובע בתמורת הנתבע לא קיבל הרשאה מהתובע לתת לאם את חלקו. נאמנות

 11הפר את חובת הנאמנות שלו כלפי התובע , הנתבע כשל בשליחותו. מכר הפרדס

 12, נכון למועד הגשת התביעה, ועליו לשלם לתובע את חלקו ממכירת הפרדס שערכו

 13כן יש לחייב את הנתבע בתשלום הפרשי הצמדה וריבית .  49,947.44₪הינו בסך של 

 14  .תשלום בפועלכחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום ה

  15 

 16כתוצאה מכך הוגש . הנתבע הגיש נגד התובע תלונת סרק במשטרה בטענת איומים .44.2

 17חוק : "להלן (1977 -ז "תשל,  לחוק העונשין192נגד התובע כתב אישום לפי סעיף 

 18בגין המשפט שילם התובע לעורך דין . התנהל משפט ובסופו זוכה התובע, ")העונשין

 19הן בגין , יב את הנתבע בפיצוי בעוולות נזיקיותיש לחי, לפיכך.  10,050₪סך של 

 20ההליך הפלילי , עוגמת נפש מעצם תלונת הסרק, הוצאות הגנת התובע והן בגין סבל

 21וסך הכל  ₪ 50,000הסיכון והחשש מפני האשמתו והרשעתו בסך של , שבעקבותיה

 22בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד  ₪ 60,050בסך של 

 23  .ד התשלום בפועללמוע

  24 

 25מטרד ופגיעה באיכות החיים בשל בנייה בלתי , הפסד הנאה, לתובע נגרמו עגמת נפש .44.3

 26הנתבע הורשע . חוקית שבנה הנתבע על המקרקעין ועל כך על הנתבע לפצותו

 27. פעמיים בגין בנייה ללא היתר במקרקעין והמשיך אף לאחר מכן לבנות ללא היתר

 28 לערך בנה הנתבע קומה 2000בשנת . הוצאו נגדוהנתבע לא קיים את צווי ההריסה ש

 29. 2004 - 2003את יחידת הדיור בה מתגוררת בתו בנה בשנת . שלמה מעל ביתו

 30אשר חלק ממנה נבנה לאחר פרוץ הסכסוך , התובע לא הסכים לבנייה הבלתי חוקית

 31סרבה לבקשת  ---עיריית , כתוצאה מהבנייה הבלתי חוקית על המקרקעין. ביניהם

 32תקן את הגג הדולף בבית בו הוא מתגורר ובכך היא מונעת ממנו שימוש התובע ל

 33בנייה בלתי חוקית היא פעולה החורגת מניהול ושימוש רגילים . סביר במקרקעין

 34אף השמאי פרט בחוות . אשר לא ניתנה, ומשכך היא חייבה קבלת הסכמת התובע

 35ים הבנויים דעתו כי בעת שומת המקרקעין הביא בחשבון את העובדה שבשני הבת
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 1וכן הובאה בחשבון דחייה במימוש , במקרקעין קיימות חריגות בנייה וצווי הריסה

 2מתבקש בית המשפט לחייב את , לפיכך. הנכס בשל מצבו המשפטי והסטטוטורי

 3בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  ₪ 100,000הנתבע בתשלום פיצוי לתובע בסך של 

 4  .26.5.2002כחוק מיום 

  5 

 6כמו כן . 15.5.2001 התובע במהלך דיון בבית המשפט ביום הנתבע הודה שירק על .44.4

 7הנתבע . 25.1.1999הוגש נגד הנתבע כתב אישום המייחס לו יריקה על התובע ביום 

 8בנוסף ירק הנתבע על התובע בבית . לא התייחס בתצהיר עדותו הראשית ליריקות

 9 כן יש היריקה הינה מעשה פוגעני ומהווה תקיפה ועל. 2001הכנסת בחודש יולי 

 10בצירוף הפרשי הצמדה  ₪ 30,000לחייב את הנתבע לפצות את התובע בסך של 

 11  .  ועד ליום התשלום בפועל26.5.2003וריבית כחוק מיום 

  12 

 13  –לטענת הנתבע  .45

  14 

 15-  כי זכויות הצדדים בפרדס נמכרו בעקבות פיטורי הנתבע מעבודתו ב, טענת התובע .45.1

 16י התמורה וישיב לו את חלקו  וכי התובע הסכים כי הנתבע ייקח לידיו את כספ--

 17שכן הפרדס נמכר , טענות אלה אף אינן הגיוניות. לא הוכחו, לכשישוב לישראל

 18ההסכמה בין הצדדים  .1981 הסתיימה בשנת ---   ואילו עבודת הנתבע ב1978בשנת 

 19. כי כל כספי תמורת מכר הפרדס יינתנו לאם וישמשו לשיפוץ ביתה ומחייתה, היתה

 20הטענה . וכך היה בפועל. שאה להעביר את מלוא הכספים לאםהתובע נתן לנתבע הר

 21בעת שהנתבע רכש ביחד . שהכספים שמשו לצורך פתיחת חנות הנתבע איננה נכונה

 22אף התובע לקח איתו כספים שמקורם . עם אחייניתו חנות קיבל סיוע מאמו

 23  .בתמורת מכר הפרדס ורכש לעצמו שתי מכוניות

 24טענת התובע . מהתובע לנתבע לצורך ביצוע העסקהכי נשלח ייפוי כוח , אין מחלוקת

 25בסיכומיו כי ייפוי הכוח התייחס גם לקבלת הכספים בשם התובע ועבורו לא נטענה 

 26  . בכתב התביעה ולא הוכחה

 27התובע פנה וביקש את כספי תמורת מכר הפרדס רק לאחר שהתגלע סכסוך בין 

 28קו מייד עם מכירת הוא היה דורש את חל, אילו היה ממש בטענת התובע. הצדדים

 29  . שנים20הפרדס ולא ממתין 

 30הנתבע פעל כלפי התובע בנאמנות ובהתאם להוראותיו והעביר לידיו כל מסמך 

 31  . העסקה/ רלבנטי לביצוע השליחות 

 32  . נטל ההוכחה להפרת חובת נאמנות מוטל על הטוען לה

 33ם  שני25על הטענות בעניין הפרדס חלה התיישנות שכן חלפו לפחות , מכל מקום

 34לכל הפחות מדובר בשיהוי רב המלמד . ממועד האירועים ועד למועד הגשת התביעה

 35  .על חוסר תום לבו של התובע ואשר יש בו כדי לגרום לנזק ראייתי עצום לנתבע
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  1 

 2אשר לעתירת התובע לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהעמדתו לדין פלילי  .45.2

 3ו תנאי עוולת הנגישה שכן לא נתקיימ, בעקבות תלונה שהגיש הנתבע במשטרה

 4התובע לא הוכיח שפתיחת ההליך היתה בזדון ולא הובאה כל ראיה באשר לנסיבות 

 5ההליך נפתח בכתב אישום ולא בקובלנה פרטית ולא הוכח ששמו , פתיחת ההליך

 6עצם מסירת המידע , זאת ועוד. הטוב של התובע נפגע כתוצאה מהעמדתו לדין

 7ן המעשה של המתלונן לבין הצעדים שנקטה למשטרה מנתק את הקשר הסיבתי בי

 8  .הרשות ובכלל זה הגשת כתב אישום

  9 

 10אשר לעתירת התובע לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מבנייה ללא היתר  .45.3

 11התובע גולל את אותן עילות בתביעות שונות וטען לסעדים נפרדים ללא , במקרקעין

 12  .רשות מבית המשפט וללא שהגיש בקשה לפיצול סעדים

  13 

 14אשר לעתירת התובע לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מתקיפתו על ידי  .45.4

 15אולם יריקה , טענת התובע הינה כי הנתבע ירק עליו בהזדמנויות שונות, הנתבע

 16שכן אינה מהווה שימוש בכוח ואינה , אינה מגבשת את יסודות עוולת התקיפה

 17  . גורמת נזק

 18כתב האישום שהוגש נגד . תרהגרסת התובע לא נתמכה בראיות ומכל מקום נס

 19טענת התובע .  בוטל25.1.1999הנתבעים והמייחס לנתבע יריקה על התובע ביום 

 20הנתבע ירק לכיוון ,  אינה נכונה15.5.2001שהנתבע ירק עליו בבית המשפט ביום 

 21טענת התובע כי הנתבע ירק עליו בבית הכנסת . הקיר והתנצל על כך בפני השופטת

 22  . מלאה סתירות פנימיות והופרכה, ה אינה נכונ2001בשנת 

 23או קשר /או כי הנתבע התכוון לגרום לו נזק ו/התובע לא הוכיח כי נגרם לו נזק ו

 24  . סיבתי

  25 

 26  דיון

  27 

 28במסגרת התביעה הכספית עתר התובע לקבלת כספים מהנתבע בגין מכירת , כמפורט לעיל .46

 29; בע נגדו במשטרהבגין נזקים שנגרמו לתובע לכאורה כתוצאה מתלונה שהגיש הנת; הפרדס

 30ובגין שלושה ; בגין נזקים שנגרמו לתובע לכאורה כתוצאה מהבנייה הבלתי חוקית במקרקעין

 31  .ירק הנתבע לעברו, לטענת התובע, אירועים בהם

  32 

 33  .אדון בכל אחת מן העתירות שבתביעה זו בנפרד

  34 

 35  – תמורת מכר הפרדס
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  1 

 2דס אשר הזכויות בו היו הנתבע והתובע על חוזה למכירת פר,  חתמו האם7.5.1978ביום  .47

 3אין חולק כי . 8.5.1978 לירות שהתקבלו ביום 70,000וזאת תמורת סך של , רשומות על שמם

 4  . התובע לא חתם בעצמו על חוזה המכר אלא ייפה את כוחו של הנתבע לחתום בשמו

  5 

 6 לחוק 3לנוכח הוראת סעיף , כי, אציין, בטרם אדון בגוף טענות בעלי הדין בעניין זה .48

 7כי , אין מקום לדון בטענת הנתבע בסיכומיו, שנות ובהתאם להלכות אשר פורטו לעילההתיי

 8משזו לא נטענה במסגרת , יש לדחות את התביעה בעניין תמורת מכר הפרדס מחמת התיישנות

 9  .כתב ההגנה

  10 

 11לא ניתן להתעלם מן הנזק הראייתי אשר נגרם כתוצאה מהגשת התביעה בעניין , יחד עם זאת .49

 12  . שנים לאחר שנתקבלה25דס תמורת מכר הפר

  13 

 14טענת התובע כי הנתבע חב לו כספים בגין חלקו בתמורת מכר הפרדס , לגופם של דברים .50

 15כי נענע , טענת התובע, כך. אשר נסתרה, מבוססת על גרסתו באשר לנסיבות מכר הפרדס

 16לבקשת הנתבע כי הפרדס יימכר והנתבע יקבל גם את חלקו של התובע בתמורה עד לשובו של 

 17אינה , --- ו הכלכלי של הנתבע בעקבות פיטוריו מעבודתו בוזאת לנוכח מצב, התובע לישראל

 18 לתצהיר 1נספח  (31.7.1981 הופסקה ביום --- עולה בקנה אחד עם העבודה שעבודת הנתבע ב

 19 שנים לאחר 3 -למעלה מ , )18 - 17' עמ, ראה חקירת התובע; עדותו הראשית של הנתבע

 20  . המועד בו התקבלה תמורת מכר הפרדס

  21 

 22ובע לא הציג בפני בית המשפט מסמך על פיו ייפה את כוחו של הנתבע לקבל הת, מכל מקום .51

 23ולא תמך את טענתו כי הנתבע נטל את חלקו בתמורה , בשמו את חלקו בתמורת מכר הפרדס

 24  .בראיה כלשהי

 25 

 26הוא המועד בו על פי גרסתו סוכם , 1998על אף העובדה שהתובע שב לישראל בשנת , זאת ועוד .52

 27אף . 25.5.2003תביעתו בעניין זה הוגשה רק ביום , מורת מכר הפרדסכי יינתן לו חלקו בת

 28יש כדי לסתור את גרסת התובע , בצירוף הנסיבות האחרות המפורטות לעיל, בעובדה זו

 29ולהצביע על כך שהתביעה בעניין חלקו בתמורת מכר הפרדס הוגשה כחלק מהסכסוך אשר 

 30 .פרץ בין בעלי הדין

  31 

 32כי תמורת מכר הפרדס הועברה במלואה לאם בהתאם להסכמת , אף גרסת הנתבע, אמנם .53

 33לאור הכלל על פיו התובע הוא שנושא , אולם. לא נתמכה בראיה כלשהי, הנתבע והאם, התובע

 34ועל מנת לזכות בה עליו להטות את , בנטל השכנוע לגבי כל יסודותיה העובדתיים של תביעתו
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 1ראה  (50%ל ידי הרמת נטל הוכחת התביעה בשיעור העולה על מאזן ההסתברויות לטובתו ע

 2) 9.5.11, פורסם בנבו (מ"סונול ישראל בע' ור נ'המועצה המקומית סאג 8385/09א "ע, למשל

 3וכן בשים לב לפרק הזמן הרב שחלף בין מועד מכירת הפרדס למועד , "))ור'עניין סאג: "להלן(

 4יש לדחות את , לת הנתבע להביא ראיות מטעמוהגשת התביעה אשר יש בו כדי להגביל את יכו

 5  .התביעה בעניין זה

 6 

 7  .עתירת התובע בעניין זה נדחית, לפיכך .54

  8 

 9   – עוולת הנגישה

  10 

 11בעקבות תלונה שהגיש הנתבע נגד התובע במשטרה בה טען כי התובע איים עליו באמצעות  .55

 12ום בגין  הוגש נגד התובע כתב איש22.1.2003ביום , קרש במטרה להפחידו או להקניטו

 13לתצהיר עדותו הראשית של התובע ' נספח ד( לחוק העונשין 192עבירה לפי סעיף , איומים

 14  ). 95875/98ש "בתמ

 15 זוכה התובע משלא נמצא כי התביעה 21.11.2002בכור מיום ' השופטת נ' בהכרעת דינה של כב

 16 להעדיף כי אין, בהכרעת הדין צוין. שם הוכיחה מעבר לכל ספק סביר את אשמתו של התובע

 17כי בגרסת הנתבע , את גרסת הנתבע ביחס לאירוע בגינו הוגש כתב אישום על פני גרסת התובע

 18כי מהודעת הנתבע במשטרה הושמטו , )ב להכרעת הדין.7סעיף (ניבעו סתירות ותמיהות 

 19וכי לא נעשה כל ניסיון חקירתי ) ז להכרעת הדין.7סעיף (פרטים מהותיים שפגמו בחקירה 

 20 עם גרסת התובע כי אחז בפטיש ולא בקרש ביום האירוע וזאת אגב תיקון לעמת את הנתבע

 21 ניסיון אשר יתכן והיה בו כדי לשנות ממסקנת התביעה בדבר הגשת כתב אישום –הגדר 

 22  ).לתצהיר עדותו הראשית של התובע' נספח ה) (ח להכרעת הדין.7סעיף (

  23 

 24נתבע במשטרה נגרמו לו נזקים כי כתוצאה מתלונת הסרק שהגיש ה, התובע טען בפניי, כאמור .56

 25 לכתב התביעה 35 - 30סעיפים (בגינם יש לחייב את הנתבע לפצותו בהתאם לעוולת הנגישה 

 26  ).ולתצהיר עדותו הראשית של התובע

  27 

 28, "נגישה"אשר כותרתו , ")פקודת הנזיקין: "להלן] (נוסח חדש[ לפקודת הנזיקין 60סעיף  .57

 29  :מורה כדלקמן

  30 

 31ובלי , ובזדון,  למעשה–כתו של הליך נפל נגישה היא פתיחתו או המש"

 32, בפלילים או בפשיטת רגל או בפירוק,  נגד אדם–סיבה סבירה ומסתברת 

 33ונסתיים , וההליך חיבל באשראי שלו או בשמו הטוב או סיכן את חירותו

 34אך לא תוגש תובענה נגד אדם ; אם היה ההליך עשוי להסתיים כך, לטובתו

 35  " לרשות מוסמכת שפתחה בהליכיםעל נגישה רק משום שמסר ידיעות

  36 
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 1  :עוולת הנגישה כוללת אפוא ארבעה יסודות מצטברים .58

 2  ;בפשיטת רגל או בפירוק, נפתח הליך נגד אדם בפלילים  .א

 3  ;ההליך נפתח או המשיך בזדון וללא סיבה סבירה  .ב

 4  ;ההליך חיבל באשראי שלו או בשמו הטוב או סיכן את חירותו  .ג

 5  .ההליך הסתיים לטובתו  .ד

  6 

 7 מניע פסולדר קיום סיבה סבירה או קיומו של הזדון הנדרש לצרכי עוולת הנגישה משמעו היע .59

 8 257) 2(ב"מ תשס"פ, אגשם' רשות הדואר נ 1337/01) א"ת(א "ע(בלתי נאות לפעולה או 

 9 )).13.9.98, פורסם בנבו (ד וינברג"עו' חדד נ 360/93) 'נצ(א "ת; )2003(

  10 

 11נושא התובע בנטל השכנוע לגבי כל , " עליו הראיה–ברו המוציא מח"לאור הכלל הבסיסי כי  .60

 12ועל מנת לזכות בתביעתו עליו להטות את מאזן ההסתברויות , יסודותיה האמורים של העוולה

 13' דעקה נ 2781/93א "ע (50%לטובתו על ידי הרמת נטל הוכחת התביעה בשיעור העולה על 

 14  ).ור'עניין סאג; )1999 (593-594, 526) 4(ד נג"פ, חיפה, "כרמל"בית החולים 

  15 

 16כאשר ,  מהעבירה אשר יוחסה לו,הוא התובע שבפניי, הנאשםכאמור בהליך הפלילי זוכה  .61

 17תוך שהובאה , הנאשםבהכרעת הדין נקבע שלא ניתן להעדיף את גרסת הנתבע על פני גרסת 

 18בחשבון העובדה שהנתבע השמיט מהודעתו פרטים מהותיים בנוגע לעדים שהיו נוכחים 

 19שנאתו "ו, וכן כבישת גרסאותיו, שפגמה בחקירה, אירוע בגינו הוגש כתב אישוםבמקום ה

 20  ". היוקדת כלפי אחיו

  21 

 22נטל השכנוע להוכחת יסודות , בשונה מההליך הפלילי, בהליכך שבפניי, כאמור, הגם שכך .62

 23ובשים לב לכך שאף התובע הודה במסגרת ההליך הפלילי כי , לפיכך. התביעה מוטל על התובע

 24הנתבע בשבירת ביתו אולם לגרסתו התכוון למימוש האיום באמצעות נקיטת איים על 

 25כי הגשת , לא שוכנעתי, הליכים משפטיים ולא באמצעות הפטיש שהחזיק בידיו אותה עת

 26כי הנתבע לא נחקר , יצוין". סיבה סבירה"התלונה במשטרה על ידי הנתבע נעשתה ללא קיום 

 27 47סעיף (כי אין מדובר בתלונת סרק , אשיתבחקירה נגדית על עדותו בתצהיר עדותו הר

 28  ).לתצהיר

  29 

 30רק , כי לא תוגש תובענה בעוולה של נגישה,  לפקודת הנזיקין מורה60סייפת סעיף , זאת ועוד .63

 31, הרעיון המונח ביסוד הגנה זו הוא. משום מסירת ידיעות לרשות מוסמכת שפתחה בהליכים

 32מעשהו של המתלונן לבין הצעדים כי מסירת המידע לרשות מנתקת את הקשר הסיבתי בין 

 33כי אפילו נמסר , נפסק, לכן. שננקטו על ידי הרשות שעליה מוטלת החובה להעריך מידע זה

 34מכאן . החוק מניח כי הרשות תבדוק את המידע לפני שתנקוט צעדים על פיו, מידע ללא ביסוס
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 1ה זכאי ומידי, כי האחריות לפתיחת הליכי החקירה מוטלת על שכם המשטרה, גם מתבקש

 2ד "פ, משטרת ישראל' סלים חילף נ 64/91ץ "בג(הנחקר לתבוע את נזקו אם פעלה ברשלנות 

 3  )).1993 (658, 653) 5(מז

  4 

 5כי המשטרה נמנעה , לנוכח הקביעה האמורה בהכרעת הדין, בייחוד יפים הדברים בעניינו .64

 6וכי , וזאת אגב תיקון הגדר, ולא בקרש, מעימות הנתבע עם גרסת התובע כי החזיק בפטיש

 7יתכן כי אילו היתה המשטרה מעמתת את הנתבע עם המידע האמור לא היה מוגש כתב 

 8  .אישום

  9 

 10  .עניין זה עתירת התובע נדחיתאף ב, לנוכח האמור לעיל .65

  11 

 12   – נזקי התובע בגין הבנייה הבלתי חוקית במקרקעין

  13 

 14התובע לא הגיש בקשה לפיצול סעדים על אף העובדה שהיה עליו , לטענת הנתבע, כאמור .66

 15לעשות כן הואיל ועילות התביעה בפרק זה זהות לעילות התביעה שגולל התובע בתביעה 

 16  .לאיסור השימוש במבנים ולהריסתם

 17 

 18") תקנות סדר הדין האזרחי: "להלן (1984 - ד "תשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי44תקנה  .67

 19 :מורה כדלקמן

 20 

 21תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת   )א"(

 22אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התובענה ; התובענה

 23 . בתחום שיפוטו של בית המשפט

 24לא יגיש אחרי , תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו  )ב(

 25  ."כן תובענה בשל חלק זה

  26 

 27  : לתקנות סדר הדין האזרחי מורה כדלקמן45תקנה 

  28 

 29רשאי לתבוע את כולם או , מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת"

 30, לא יתבע אחרי כן כל סעד שלא תבעו, אך אם לא תבע את כולם; מקצתם

 31  ." אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעואלא

  32 

 33 עוסקות בחובת התובע לכלול את כל הסעדים העומדים לרשותו בגין עילת 45 - ו 44תקנות  .68

 34. אלא אם כן קיבל היתר מבית המשפט לפצל את סעדיו, התביעה שביסוד תובענה שהגיש

 35זמן ולריבוי שפיצול של עניינים המובאים להכרעה גורם לרוב לבזבוז , הניסיון מוכיח

 36הרשות לפצל את הסעדים רצוי שתינתן רק במקרים יוצאים מן . ואין לעודדו, התדיינויות

 37  )).1979 (813) 1(ד לד"פ, פרקש' גולן נ 409/78א "ע(הכלל 
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 1הרעיון . לבין פיצול עילות או פיצול תביעות" פיצול סעדים"יש להבחין בין , יחד עם זאת

 2 שלא יהא זה מן הדין להטריד את הנתבע ואת בתי  הוא45 - ו 44העומד בבסיס תקנות 

 3לשאלה אם מסכת עובדות מסוימת הולידה שתי . המשפט בתביעות שונות בשל עילה אחת

 4נודעת לעתים חשיבות , עילות תביעה או רק עילה אחת המזכה את התובע במיני סעד שונים

 5 את תביעתו שכן במקרה הראשון יוכל התובע לשוב ולהגיש תביעה לאחר שהגיש, רבה

 6 9542/04א "ע(ובמקרה השני אין הוא רשאי לעשות כן אלא ברשות בית המשפט , הראשונה

 7 ). 127 - 126 סוגיות בסדר דין אזרחי; )2.1.06, פורסם בנבו (נחום' רותם חברה לביטוח נ

 8 

 9, רחבה וחורגת מעבר למשמעותה הרגילה, לצורך הבחינה האמורה" עילה"הגדרת המונח  .69

 10. שלא מן הדין להטריד את הנתבע בתביעות רבות בשל אותו מעשה, כשהשיקול הקובע הוא

 11כל עוד השאלה , אין צורך שתהיה חפיפה מוחלטת בין העניינים הנדונים בשתי התביעות, כך

 12' אריה חברה לביטוח נ 259/83א "ע( שתיקבע זהות העילות על מנת, המהותית בשתיהן זהה

 13, פורסם בנבו (פלוני' פלוני נ 3930/11מ "בע; )1985 (146, 141) 4(ד לט"פ, מ"בע) ישראל (סקום

6.7.11.((  14 

 15 

 16היסוד העובדתי העומד בבסיס התביעה לאיסור השימוש במבנים ולהסרתם , במקרה שבפניי .70

 17והינו הבנייה הבלתי חוקית שביצע הנתבע , זהה, תובבסיס הפרק הנדון בתביעה הכספי

 18  . במקרקעין והשפעתה על התובע ועל זכויותיו

 19 

 20הפרות דיני התכנון והבנייה יכול ויצמיחו לנפגע מהם הן סעד מכוח , כמפורט לעיל, הגם שכך .71

 21כי , מעיון בכתב התביעה בתביעה הכספית עולה. דיני הקניין והן סעד מכוח דיני הנזיקין

 22מעשיו של הנתבע וקביעת עובדות בשטח מהווים בין היתר הפרת "כי , התובע טען במסגרתו

 23נמצא ).  לכתב התביעה המתוקן41סעיף  ("מים לתובע נזק קשה ביותרחובה חקוקה וגור

 24כי בעוד עילת התביעה בתביעה לאיסור השימוש במבנים ולהסרתם הינה זכותו , אפוא

 25  .עילת התביעה בתביעה הכספית הינה דיני הנזיקין, הקניינית של התובע כשותף במקרקעין

 26 

 27  : לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן63סעיף  .72

 28 

 29פר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי מ  )א"(

 30נועד לטובתו או , לפי פירושו הנכון,  והחיקוק– למעט פקודה זו –כל חיקוק 

 31וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של , להגנתו של אדם אחר

 32אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה ; הנזק שאליו נתכוון החיקוק

 33התכוון , לפי פירושו הנכון, אם החיקוק, מפורשת בפקודה זולתרופה ה

 34  .הוציא תרופה זו

 35לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של   )ב(

 36אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או , פלוני
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 1הגדר אדם מסוג או -אדם בכלל או של בני- לטובתם או להגנתם של בני

 2  ."שעמם נמנה אותו פלוני

  3 

 4  : יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה הם אלה

 5  ;קיומה של חובה המוטלת על פי חיקוק  .א

 6  ;החיקוק נועד לטובת הניזוק  .ב

 7 ;המזיק הפר את החובה המוטלת עליו  .ג

 8 ;ההפרה גרמה לניזוק נזק  .ד

 9 ;הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו התכוון החיקוק  .ה

 10לא יזכה , נכון התכוון להוציא את תרופת הפיצוייםאם החיקוק על פי פירושו ה  .ו

 11 .הניזוק בפיצויים

  12 

 13ויש לציין איזו " הפרת חובה חקוקה"כי אין די בהעלאת טענה שעניינה , הלכה פסוקה היא .73

 14 - 75 סוגיות בסדר דין אזרחי; לתקנות סדר הדין האזרחי) א(74תקנה (חובה חקוקה הופרה 

 15  )).9.12.10, פורסם בנבו (וואיל עודה' נ' ל ואח"עיזבון המנוח חטיב ז) א"ת(א "ת; 76

 16 

 17אולם לנוכח הפנייתו , התובע אמנם נמנע מהפנייה מפורשת לסעיפי החוק שהופרו לטענתו

 18און ומשבהכרעת הדין הורשע -השופטת לב' ל של כב"בכתב התביעה אל הכרעת דינה הנ

 19אבחן האם התקיימו , ה לחוק התכנון והבני208 - ו 204, 145הנתבע בעבירות לפי סעיפים 

 20  .יסודותיה של עוולת הפרת חובה חקוקה ביחס לסעיפים חוק אלה

 21 

 22  : לחוק התכנון והבניה מורה כדלקמן145סעיף  .74

 23 

 24לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו   )א"(

 25היתר לכך ולא , לפי הענין, הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית

 26 :יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר

 27  ;סלילתה וסגירתה, התווייתה של דרך  )1(

 28הוספה , כולו או מקצתו, הריסתו והקמתו שנית, הקמתו של בנין  )2(

 29  ;למעט שינוי פנימי בדירה, לבנין קיים וכל תיקון בו

 30  –בפסקה זו 

 31אינו פוגע בחזיתו ,  שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין- " שינוי פנימי"

 32 או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר

 33אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של , המשרתים גם דירות אחרות

 34הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של 

 35  ;יחידות הדיור

 36שנועדו לשמש יחידה , או מערכת חדרים או תאים,  חדר או תא-" דירה"

 37  ;לעסק או לכל צורך אחר, שלמה ונפרדת למגורים

"...  38 

  39 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1259.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1817.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1266.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1912.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-0906.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1260.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1015.pdf
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 1המתנה עשיית עבודת בנייה מהסוג ,  לחוק התכנון והבניה145כי הוראת סעיף , כבר נפסק

 2 והאוסרת ביצוע עבודה כאמור שלא ,הנדון בסעיף בקבלת היתר מאת הוועדה המקומית

 3לטובתם ולהגנתם של בעלי , בין השאר, אשר נועד, הינה חיקוק, בהתאם לתנאי ההיתר

 4המבנים המצויים בשכנות למקום שבו עומדת עבודת הבנייה האמורה להתבצע ולטובתם 

 5הפרת הוראות מסוימות מחוק התכנון והבניה על . ולהגנתם של המתגוררים באותם מבנים

 6יש בה כדי להקנות לשכן עילת תביעה , שבעקבותיה נגרם נזק לבעל המגרש השכן, י הבונהיד

 7  )).1983 (29) 2(ד לז"פ, כהן' מדינה נ 273/80א "ע(על יסוד העוולה של הפרת חובה חקוקה 

 8כי הוראת חוק זו נועדה להגן אף על שותף במקרקעין בהם נעשתה הבנייה ללא , קל וחומר

 9שבעקבותיה נגרם נזק לשותף , ה מחוק התכנון והבניה על ידי הבונההיתר וכי הפרת הורא

 10  .יש בה כדי להקנות לשותף עילת תביעה על יסוד העוולה של הפרת חובה חקוקה, במקרקעין

  11 

 12היסוד השני והיסוד השלישי של עוולת הפרת חובה , כי נתקיימו היסוד הראשון, נמצא .75

 13 .ונותר לבחון את סוגיית הנזק, חקוקה

 14 

 15אבדן , טרדה, הינם ירידת שווי חלקו במקרקעין, הנזקים להם טען התובע בסיכומיו, כאמור .76

 16 .פגיעה באיכות החיים ועגמת נפש, מגורים בבית עם גג דולף, הנאה

 17 

 18ראה דברי . לא הוכח כי בעקבות הבנייה הבלתי חוקית במקרקעין ירד ערכם, כפי שצוין לעיל .77

 19ירד ערך המקרקעין  מהבנייה ללא היתר על כך שכתוצאהכי ידוע לו , התובע בחקירתו

 20על פי חוות דעת השמאי יתכן , כטענת התובע, אמנם. )18 - 16'  ש20' עמ ("מחברים ושכנים"

 21, אולם, ) לחוות הדעת11.11סעיף (ומימוש הנכס יידחה בשל מצב המשפטי והסטטוטורי 

 22שקבעתי כי פירוק ומ, לנוכח הוראותיי המפורטות לעיל בעניין אופן פירוק השיתוף, כאמור

 23בדרך של חלוקה בעין ותוך הכשרת המבנים אשר נבנו על , ככל הניתן, השיתוף ייעשה

 24לא ניתן לקבוע בשלב זה כיצד תשפיע הבנייה שנעשתה ללא היתר על , המקרקעין ללא היתר

 25  . ערכם של המקרקעין

 26 

 27תיקון הגג כי כתוצאה מהבנייה ללא היתר אין הוא יכול לקבל היתר ל, אשר לטענת התובע .78

 28לתצהיר עדותו הראשית צרף התובע .  אף טענה זו לא הוכחה–בבית ההורים בו הוא מתגורר 

 29אולם לא צורפה , )לתצהיר עדותו הראשית' נספח י (6.1.03 מיום ---העתק מפנייתו אל עיריית 

 30התובע לא הציג כל ". מידע לתושב" לפנייתו אלא אך מסמך כללי שכותרתו --- תשובת עיריית 

 31מה היקף השיפוץ ומה הנזק שנגרם , יה לכך שדרוש שיפוץ של הגג בבית בו הוא מתגורררא

 32  . כתוצאה מכך שלא נעשה שיפוץ

  33 
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 1כי כתוצאה מהבנייה ללא היתר במקרקעין הוא , נראה כי יש ממש בטענת התובע, עם זאת .79

 2ם ולא בפועל לא הוגש נגד התובע כתב אישו, אמנם. לתביעות, כבעל זכויות במקרקעין, חשוף

 3חקירת , ראה למשל(נגרמו לתובע הוצאות משפטיות בגין הבנייה במקרקעין ללא היתר 

 4כבעל , לנוכח הוראות חוק התכנון והבניה ברי כי התובע, אולם). 2 -  1'  ש21' עמ, התובע

 5  . חשוף לתביעות בגין בניה ללא היתר במקרקעין, זכויות במקרקעין

 6 

 7לשלם לתובע בגין עגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה בכוונתי לחייב את הנתבע , אשר על כן .80

 8  .  10,000₪סך של , מהבנייה במקרקעין ללא היתר

 9 

 10  – איום ותקיפה

  11 

 12הנתבע ירק לעברו בשלוש הזדמנויות ובכך נתקיימו תנאי עוולת , לטענת התובע, כאמור .81

 13  . התקיפה

  14 

 15  :קובע כדלקמן, "תקיפה"אשר כותרתו ,  לפקודת הנזיקין23סעיף  .82

  16 

 17נגד גופו של , ובמתכוון, תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא  )א"(

 18בין במישרין ובין , הזזה או בכל דרך אחרת, נגיעה, אדם על ידי הכאה

 19וכן נסיון , שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, בעקיפין

 20להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של , על ידי מעשה או על ידי תנועה, או איום

 21שאכן , מטעמים סבירים, המנסה או המאיים גורם שהאדם יניחכש, אדם

 22  .יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו

 23, באור,  לרבות שימוש בחום—לענין סעיף זה , "שימוש בכוח"  )ב(

 24אם השתמשו בהם במידה , בריח או בכל דבר או חומר אחר, בגאז, בחשמל

 25  .שיש בה להזיק

"...  26 

  27 

  28 

 29  :התקיפה הםיסודותיה של עוולת  .83

 30 ליסוד זה די בכל נגיעה בגופו של אדם ואף באיום –שימוש בכוח נגד גופו של אדם   .א

 31  ;של ממש לשימוש בכוח

 32  ;במתכוון  .ב

 33  .שלא בהסכמת המותקף או בהסכמתו שהושגה בתרמית  .ג

  34 

 35סעיף . כי יריקה על אדם אינה חוסה בצילה של עוולת התקיפה, איני מקבלת את טענת הנתבע .84

 36כולל שימוש בכל דבר " תקיפה"כי שימוש בכוח לעניין הגדרת , קין מורהלפקודת הנזי) 2(23

 37 2בסעיף " נזק"ובהתאם להגדרת , משכך. אם השתמשו בהם במידה שיש בה להזיק, או חומר
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 1או חיסור מהם וכל אבדן או , רווחה גופנית או שם טוב, ככולל אבדן נוחות, לפקודת הנזיקין

 2 מקום לחייב מי שירק בפניו של חברו בפיצויו בהתאם סבורני כי יש, חיסור כיוצאים באלה

 3 אלמונית' פלונים נ 1-11 7600/05) ם-י(מ "ראה ע(לעוולת התקיפה במקרים המתאימים 

 4  )).24.7.09, פורסם בנבו(

  5 

 6  : הזדמנויות3 - הנתבע ירק עליו ב , לטענת התובע .85

  7 

 8 9.1.00 ובגין כך ביום ,לאחר שהנתבעת שרטה את התובע בזרועו ובפניו, 25.1.99ביום , האחת

 9בהחלטת בית משפט השלום ברחובות מיום . הוגש כתב אישום נגד הנתבעת ונגד הנתבע

 10לחוק סדר ) ב(94 בוטל כתב האישום בהסכמת התביעה והנתבעים בהתאם לסעיף 20.2.01

 11 73תוך שהנתבעים חתמו על התחייבות לפי סעיף , 1982 - ב "תשמ, ]נוסח משולב[הדין הפלילי 

 12העונשין להימנע מלעבור עבירת אלימות כלשהי לרבות ניסיון ולרבות איומים למשך לחוק 

 13  ).לתצהיר עדותו הראשית של התובע'  יב-ו ' נספחים יא(שנה 

  14 

 15  .15.5.2001ביום , בתוך אולם בית המשפט בתום דיון שהתקיים בעניינם של הצדדים, השניה

  16 

 17  . 2001בחודש יולי , בבית הכנסת, השלישית

  18 

 19;  לכתב ההגנה46סעיף (הכחיש כי ירק על התובע בכל אחד מהאירועים האמורים הנתבע  .86

 20אכן ירק בתום הדיון האמור בבית , לטענתו). 11'  ש82'  עמ- 8'  ש81' עמ, חקירת הנתבע

 21ואף התנצל על , אולם ירק לעברו של קיר אולם בית המשפט ולא לעברו של התובע, המשפט

 22  ).שם, הנתבעחקירת (כך בפניי מייד לאחר מכן 

  23 

 24ונמנע מהבאת עדים אשר , התובע לא תמך טענותיו בדבר האירועים האמורים בכל ראיה .87

 25נכחו אנשים , לפחות בשניים משלושת האירועים, יתמכו בטענותיו על אף העובדה שלטענתו

 26 . נוספים

  27 

 28כי הימנעותו מהבאת עדים נבעה מכך שהעדים לאירועים , איני מקבלת את טענת התובע

 29בפני ). 12'  ש22'  עמ- 16'  ש21' עמ, חקירת התובע(הנטענים אינם חפצים להעיד לטובתו 

 30התובע היתה פתוחה הדלת לפעול בדרכים החוקיות אשר יש בהן כדי לתת מענה למצבים 

 31היה באפשרות התובע לבקש לזמן עדים באמצעות בית , כך. מעין אלה הנטענים על ידו

 32, אף על פי כן. בחקירה ראשית על דרך של חקירה נגדית, ככל שיידרש, ולחקרם, המשפט

 33אשר , כי הימנעות צד מהזמנת עד או הבאת ראיה, הלכה פסוקה היא. התובע לא פעל כאמור

 34ד או הצגת הראיה בפני בית מצביעה כי עדותו של הע, לתמוך בגרסתו, לכאורה, יכולים היו

 35 טלקר ' נמ"בע) נהיגה עצמית(קופל  55/89א "ע, למשל, ראה(המשפט היו פוגעים בגרסתו 
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 1משנמנע התובע מלהביא לעדות בפני בית המשפט )). 1990 (602, 595) 4(ד מד"פ, מ"חברה בע

 2ם ולנוכח הכחשת הנתבע כי ירק על התובע באות, את העדים לאירועים הנטענים על ידו

 3  .נראה כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי הנתבע ביצע את המעשים הנטענים על ידו, אירועים

 4 

 5  . איני מקבלת את עתירת התובע בעניין זה, לפיכך .88

  6 

 7  :אשר על כן הנני מורה כדלקמן .89

 8 

 9  .נדחית, עתירת התובע לקבלת כספים מהנתבע בגין תמורת מכר הפרדס  .א

 10 

 11  .נדחית, ן עוולת הנגישהעתירת התובע לחיוב הנתבע בפיצויו בגי  .ב

 12 

 13בגין נזקי התובע כתוצאה מהבנייה , הנני מחייבת את הנתבע לשלם לידי התובע  .ג

 14בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום  ₪ 10,000סך של , במקרקעין ללא היתר

 15  .הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל

 16 

 17  . נדחית, עתירת התובע לחיוב הנתבע בפיצויו בגין תקיפה  .ד

 18 

 19התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין , ח התוצאה האמורהלנוכ  .ה

 20  . 7,500₪בסך של 

 21 

 22  .95875/98ש "המזכירות תסגור את תמ  .ו

  23 

 24  התביעה לפינוי הנתבעת ולדמי שכירות

  25 

 26  טענות בעלי הדין

  27 

 28   –לטענת התובע  .90

  29 

 30") התביעה המקורית: "להלן (2275-99) רחובות. (ק.התביעה שהוגשה בת, אמנם .90.1

 31ובמסגרתה עתר התובע לחיוב ) 7551-99ש "תמ(ואשר הועברה לבית משפט זה 

 32התביעה : "להלן(הנתבעת בתשלום דמי שימוש ראויים בגין מגוריה בבית ההורים 

 33שה בית דין רשאי אולם משלא נוצר מע; נמחקה בהסכמה") המקורית לדמי שכירות
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 1בתביעה לפינוי , מכל מקום. היה התובע להגיש תביעה ולעתור לסעד האמור

 2 .נוסף לסעד הכספי, הנתבעת ולדמי שכירות עתר התובע גם לסעד של פינוי

 3 

 4כעולה , 19.1.1995הנתבעת עברה להתגורר בבית ההורים לצורך טיפול באם ביום  .90.2

 5 . מתסקיר שהוגש לבית המשפט

 6 

 7ואף ,  לא הבטיחו לנתבעת זכות מגורים בבית ההורים לכל חייההתובע והנתבע .90.3

 8 .לא העניקה לנתבעת בעלות בבית או במקרקעין, בחייה או באמצעות צוואה, האם

 9 

 10לנתבעת אין , בעקבות הסתלקות הנתבעת  מחלקה בעיזבון האם לטובת הנתבע .90.4

 11 .זכויות בעלות במקרקעין

 12 

 13משהאם נפטרה ואף , סעוד את האםהואיל והנתבעת נכנסה לבית ההורים על מנת ל .90.5

 14היה על הנתבעת לפנות את בית ההורים , קודם לכן עברה להתגורר בבית אבות

 15 חודשים ממועד מעבר האם לבית האבות וכן לשלם לתובע דמי שימוש 3בתוך 

 16 ומאז 3/8אשר במועד הגשת התביעה היה , ראויים בהתאם לחלקו במקרקעין

 17 .23/56פטירת האם הינו 

 18 

 19בזיוף הסכם שכירות בינה לבין התובע על פיו , על פי הודאתה, ורשעההנתבעת ה .90.6

 20לחודש $ 300תמורת מגוריה בבית ההורים היא משלמת לתובע שכר דירה בסך של 

 21 ).3205-00. פ.ת(

 22 

 23ארנונה ואחזקת הבית בכל משך , מים, הנתבעת לא שילמה מכספה חשבונות חשמל .90.7

 24ית אבות וגם לאחר שהתובע גם לאחר שהאם הועברה לב, שהותה בבית ההורים

 25 . ל"חזר מחו

 26 

 27שומת השכירות בבית ההורים הינה , לשיטת הנתבעת בהסכם השכירות המזויף .90.8

 28בעבר הושכר חדר בבית ההורים תמורת , על פי עדות הנתבע; לחודש$ 300בסך של 

 29לפיכך יש לחייב את הנתבעת בתשלום דמי שכירות ראויים החל מ . לחודש ₪ 1,000

 30בהתאם , חר מעבר האם לבית האבות ועד למועד הגשת התביעה חודשים לא3 -

 31לחודש שהם $ 112.5בסך של , 3/8, לחלקו היחסי של התובע במקרקעין אותה עת

 32יש לחייב את הנתבעת .  45,780₪ חודשים בסך של 84 -וסך הכל ל , לחודש ₪ 545

 33 . בתשלום הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל
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 1 

 2לחודש בצירוף הפרשי  ₪ 545בנוסף יש לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של  .90.9

 3  .הצמדה וריבית החל מיום הגשת התביעה ואילך

  4 

 5   –לטענת הנתבעת  .91

  6 

 7, התביעה המקורית שהינה בלשון זהה לתביעה לפינוי הנתבעת ולדמי שכירות .91.1

 8הגשתה בשנית ללא נסיבות חדשות ומבלי שהשתנתה . נמחקה לבקשת התובע

 9ההלכה מנוגדת לתקנות ומהווה שימוש לרעה בהליכי משפט ויש למחקה בהתאם 

 10 .לתקנות) 2(100לתקנה 

 11 

 12וממילא מוצו ,  לפיצול סעדיםבמסגרת ניהול התביעה המקורית לא עתר התובע .91.2

 13התובע לא ביקש את רשות בית . הסעדים בגין העילות שפורטו בתביעה המקורית

 14 .המשפט לקבלת סעד הפינוי

 15 

 16 41%שכן התובע הינו הבעלים של , התביעה לפינוי הנתבעת נעדרת עילה .91.3

 17מהמקרקעין בלבד בעוד שבמקרקעין משותפים ניהול ושימוש רגיל נקבעים על פי 

 18 . הרוב ולא הוכח כי רוב בעלי הזכויות במקרקעין תומכים בתביעתוהחלטת

 19 

 20 הנתבעת עברה להתגורר בבית ההורים בעקבות התדרדרות מצבה –לגוף התביעה  .91.4

 21אשר התגרשה , הבריאותי של האם אשר הפכה לסיעודית והצעת אחיה כי הנתבעת

 22ותה בבית תסעד את האם ובתמורה לכך תזכה למדור עד יום מ, זמן קצר קודם לכן

 23 .ההורים

 24 

 25עבודה ומשפחה , עזבה חברים, עקב הצעת האחים שינתה הנתבעת את מצבה לרעה .91.5

 26 .וויתרה על דיור סוציאלי, בתל אביב

 27 

 28על מנת שתזכה , בעקבות הצעתו, הנתבעת ערכה הסכם שכירות בינה לבין התובע .91.6

 29התובע ניצל זאת על . לסיוע מחלמיש אשר ישמש למימון שהות האם בבית אבות

 30 .נת לגרום לכך שיוגש נגד הנתבעת כתב אישוםמ

 31 

 32וזאת , הנתבעת הינה ברת רשות בלתי הדירה להחזקה ולשימוש בבית ההורים .91.7

 33 .לנוכח ההבטחה מצד אחיה והויתורים שנעשו על ידה
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 1 

 2הנתבעת הינה ברת רשות אשר הצדק מחייב לראות ברישיון שקיבלה , לחילופין .91.8

 3תובע כי ידע כל העת שהנתבעת מתגוררת זאת לנוכח עדות ה. כרישיון בלתי הדיר

 4לנתבעת לא , כמו כן. בנכס והסכים לכך ולא ביקש את פינויה בטרם פרוץ הסכסוך

 5שכן בתביעה לא נטען כי לנתבעת רישיון וכי , ניתנה הודעת ביטול רישיון מספיקה

 6המסקנה שההסכמה היתה למתן רישיון בלתי הדיר לנתבעת . רישיון זה בטל

 7העובדה שבעבר היו , יחסי הקרבה המשפחתיים:  הנסיבותמתבקשת ממכלול

 8, לנתבעת זכויות בעלות בנכס מכוח ירושת האם אשר הועברו ללא תמורה לנתבע

 9 שנים בה 5 - מחלוף תקופה ניכרת של למעלה מ , מטיפולה של הנתבעת באם

 10שילמה חשבונות ולא נדרשה לפנות את הנכס עד פרוץ , התגוררה הנתבעת בנכס

 11הנתבעת שיפצה את הנכס , זאת ועוד. ו לשלם שכר דירה לתובע או לנתבעהסכסוך א

 12והרחיבה אותו בחדר נוסף הכולל מטבחון ושירותים על מנת שתוכל להשכירו כדי 

 13 .לממן את שהות האם בבית אבות

 14 

 15אין לבטל את , גם אילו ניתן היה לראות את התביעה כהודעה על ביטול הרישיון .91.9

 16 ומגוריה בבית 70 - גילה של הנתבעת שהינה בת כ לנוכח, הרישיון מטעמי צדק

 17 . שנים15 -ההורים כברת רשות מזה כ 

 18 

 19השקעותיה , יש לחייב את התובע לפצות את הנתבעת על ביטול הרישיון, לחילופין .91.10

 20 . בנכס והשבחתו וכן בגין עגמת נפש

 21 

 22הנתבעת השביחה את הנכס . אין לחייב את הנתבעת בתשלום דמי שכירות לתובע .91.11

 23הנתבעת שלמה תמורה עבור מגוריה . ובנתה את התוספת בה התגוררה מכספה

 24 . בנכס בדמות השירותים אותם העניקה לכלל המשפחה באמצעות הטיפול באם

 25 

 26חידה בה התובע לא הגיש חוות דעת שמאי מטעמו לעניין שווי השכירות של הי .91.12

 27  .התגוררה הנתבעת

  28 

 29  דיון

  30 

 31כי יש להורות על מחיקת התביעה מחמת היותה , אתייחס לטענת הנתבעת, בפתח הדברים .92

 32   –טרדנית וקנטרנית 

 33 

 34  . התובעת סמכה טענתה על התביעה המקורית אשר נמחקה בהסכמה
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  1 

 2כי בנסיבות אלה יש לדחות את התביעה אין בה ממש באשר הלכה פסוקה , טענת הנתבעת

 3לכל היותר יש , לפיכך. כי שימוש במקרקעי הזולת מוליד כל יום עילת תביעה חדשה, היא

 4א "ע( 7551/99ש "לדחות את התביעה בכל הקשור לתקופה שעד ליום הגשת התביעה בתמ

 5 228, 225) 1 (ז" כד"פ, מ"מושב בני דרור בע' נ' מ ואח"ישראל אוסטרליה בע' חב 35/71

 6המסקנה המתבקשת מדברים אלו היא כי לא היה צורך בהיתר ). והפסיקה המצוטטת שם

 7  .וכלשהו לפיצול סעדים ולהוספת העתירה לדמי שכירות לתביעה נשוא דיוננ

  8 

 9אפנה אם כן לבחון את עתירת התובע לפינוי הנתבעת מבית ההורים ואת טענת הנתבעת כי  .93

 10  .וכי הרשות ניתנה לה לכל חייה, בבית ההורים" ברת רשות"הינה 

 11 

 12. כי ההכרה במוסד הרישיון במקרקעין החלה בטרם חקיקת חוק המקרקעין, אקדים ואציין .94

 13 לא הכירו 1971 -א "תשל, ת והשאילהאף על פי שחוק המקרקעין כמו גם חוק השכירו

 14הרי רוב המלומדים והפסיקה שניתנה לאחר חקיקת החוקים , בקיומה של זכות מסוג זה

 15 .האמורים הכירו בקיומו של מוסד בר הרשות גם לאחר חקיקתם

 16 

 17כי רשות שימוש ומתן רישיון אינם חייבים להיעשות בהסכם מפורש אלא , הלכה פסוקה היא .95

 18הרישיון יכול להיווצר גם כתוצאה מהתנהגותו של בעל המקרקעין אשר ניתן ללמוד ממנה על 

 19רשות זו יכולה להינתן אף על ידי הודאה שבשתיקה . הסכמה לשימוש של האחר במקרקעין

 20רישיון זלצמן ' נ; )ה"תשנ (142 - 141,  כרך בוהלכות בדיני מקרעיןיסודות אייזנשטיין ' א(

 21 ).29 - 28, 24 הפרקליט מב במקרקעין

 22 

 23כאשר עסקינן , להבדיל מרישיון בתמורה,  אכן בדרך כלל–אשר לאפשרות ביטולה של הרשות  .96

 24כי בעל הזכויות במקרקעין רשאי לבטל את , נקבע, ברשות ללא תמורה וללא הגבלה של זמן

 25כי גם רישיון ללא תמורה אין לבטל , נפסק, עם זאת. שות על ידי הודעה לבעל הרישיוןהר

 26אלא שבקביעת הזמן לפינוי יש ליתן את הדעת גם לציפיות הצדדים וההסתמכות " כהרף עין"

 27א "ע(כשאף בנידון זה שולטים עקרונות תום הלב ותחושת הצדק , לאורך זמן על התנהגותם

 28א "כפי שנפסק בע)). 1991 (351, 343) 3(ד מה"פ, יברסיטת בן גוריוןאונ' קאלאב נ-אל 496/89

 29יש רשות : רשות רשות ונסיבותיה ותנאיה שלה", 212) 2(ד יח"פ, ולדמן' נויפלד נ 332/63

 30  ."ואי אפשר לבטלה ויש רשות ויש בה תמורה ומותר לבטלה, ואין בה תמורה

 31 

 32כי אין , מקדמת דנא,  פסוקה היא הלכה-אשר לפיצוי בר הרשות במקרה של ביטול הרשות  .97

 33רשותו על ביטול הרשות וסילוקם -מקרקעין חייב לפצות את ברי- סמוכין לדעה שבעל"...

 34; או משתמעת מהסכם או הסדר מכללא, ויש וחבות זו נובעת מהסכם מפורש. מעל מקרקעיו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%2035/71&Pvol=��
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%2035/71&Pvol=��
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 1אין להסיק חבות שכזאת לא מחוקי , אבל בהעדר התחייבות מפורשת או משתמעת כאמור

 2- אביב- עירית תל' לוי נ 160/62א "עכהן ב' חדברי השופט  ("ולא מכל דין אחר... גנת הדיירה

 3  )).1962 (1780, 1773ד טז "פ, יפו

 4 

 5) 3(ד נז"פ, לידאי' חיר נ 1156/02א "טירקל ברע' השופט י' וכך סוכמו הדברים על ידי כב

949 ,955 - 957) 2003:(  6 

  7 

 8אינו זכאי , והרשות בוטלה, רשות שהורשה להתגורר בנכס ללא תמורה-בר"

 9אולם יכול שיהיה זכאי , אפוא לפיצויים מכוח הדין עבור ביטול הרשות

 10-לפיצויים מכוח הסכם מפורש או משתמע בין בעל המקרקעין לבין בר

 11 נסיבותיו תוך התחשבות עם זאת יש לבחון כל מקרה לפי. הרשות

 12  :כך נאמר כי. בשיקולים של צדק

 13דורש הצדק את , בו ניתן רישיון ובעל הנכס מבקש לבטלו, לא בכל מקרה"

 14להסתפק בתשלום , למשל, ויש מקרים בהם ניתן, המשך קיומו של הרישיון

 15בהם אין הצדק דורש אפילו את תשלומם של , כפי שיש גם מקרים, פיצויים

 16בהן , יש נסיבות, היינו,  אף היפוכו של הדבר הוא הנכון;פיצויים כלשהם

 17תשלום פיצויים בעקבות סילוק ידו של בעל הרישיון הוא דווקא שיכול 

 18סלונים '  רוזן נ82496/א "עדברי הנשיא שמגר ב" (לנגוד את תחושת הצדק

 19 83126/א "ע; ]10[גזאוי '  כנעאן נ952701/א "רע: עוד ראו; 423' בעמ, ]9[

 20'  נויפלד נ63332/א "ע; ]4[ל " הנ76515/א "ע; ]11[ם אלחטיב 'נג' אלעלמי נ

 21; 402-403' בעמ, ]04[ל "בניאן בספרו הנ; ]8[ל " הנ62346/א "ע; ]12[ולדמן 

 22  )."30' בעמ, ]43[ל "במאמרה הנ, זלצמן

 23 

 24, כי הגם שאין חבות חד משמעית לפיצוי בר רשות במקרה של ביטול הרשות, נמצא אם כן

 25הרי יש וביטול הרשות יהיה כרוך בפיצוי כספי וזאת בין בגין שיפוצים והשבחות שנעשו 

 26ותו על המצג כי הרישיון לא יבוטל בנכס ובין משום פגיעה בציפיות בעל הרישיון והסתמכ

 27 מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"' מנשה ברכה נ 2272/11א "רע, עוד ראה(

 28פורסם  (י.ס' א נ.ס 20094/97א "ת(ש "תמ; ")עניין ברכה: "להלן) (4.5.11, פורסם בנבו(

 29  )).2004, בנבו

 30 

 31הגם שבעדות הנתבעת באשר ליזמה למעברה להתגורר בבית ההורים נפלו אי , במקרה שבפניי .98

 32בעלי , הנתבע, בהסכמת התובע, כי מעברה היה לצורך הטיפול באם, אין חולק, דיוקים

 33יכולה להינתן אף בהתנהגות ואף על ידי הודאה , כאמור, אשר, הזכויות במקרקעין אותה עת

 34  . בשתיקה

 35 

 36. דין חלוקים בשאלת משך הרשות שניתנה לנתבעת להתגורר בבית ההוריםבעלי ה, כאמור .99

 37בעוד לטענת התובע הרשות ניתנה לצורך הטיפול באם ומשכך הוגבלה למשך חיי האם או עד 

 38 .לטענת הנתבעת הרשות ניתנה לכל חייה שלה, למעברה לבית האבות

 39 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20160/62
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20496/82
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%202701/95
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20126/83
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20515/76
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20332/63
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=��%20346/62
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 1רר בבית ההורים לא כי הרשות שניתנה לנתבעת להתגו, מבחינת מכלול הנסיבות סבורני .100

 2אולם גם לא ניתנה לכל חייה של הנתבעת אלא , הוגבלה לפרק הזמן בו התגוררה האם שם

 3  . לכל חיי האם

 4 

 5' השופט נ' כ הנתבעת בדיון אשר התקיים בפני כב"הדברים מקבלים משנה תוקף מדברי ב

 6' הגב.. .התובע התיר לנתבעת לגור בנכס ", לדבריו, כך. נחמני במסגרת התביעה המקורית

 7בשלב מסויים האם , עברה מלכתחילה לטפל באם והבטיחו לה לגור שם ללא דמי שכירות

 8רק ההבטחה לעבור לתל אביב . ובית האבות דרש את דמי השכירות, עברה לגור בבית אבות

 9. היא היחידה שחתמה על כל החוב במשרד הבריאות.  של האם120היה שהיא תגור שם עד 

 10 בחקירתה ).'ר' ר'  ח–ההדגשה שלי ". ( אחים5יש . ת האבותשלחו אותה והתחייבה בבי

 11להשיב כיצד מתיישבים הדברים האמורים עם טענתה כי הנתבעת להשיב הנגדית לא ידעה 

 12  .ניתנה לה זכות מגורים בבית ההורים לכל חייה

  13 

 14לא הוכח כי , 1995שעל אף העובדה שהאם עברה לבית האבות בשנת , כך עולה גם מן העובדה

 15 נעשתה מצד התובע פנייה אל הנתבעת לפנות 1999עד למועד הגשת התביעה המקורית בשנת 

 16הגם שידע על מגוריה בבית ההורים לאחר מעבר האם לבית , את הבית או לשלם שכר דירה

 17על פי גרסת , יתרה מכך). 14 -  9'  ש24' עמ; 3'  ש23'  עמ- 25'  ש22' עמ, חקירת התובע(האבות 

 18הסכסוך בינו לבין הנתבעת הוא שהביא לצורך בפינוי התובעת מהדירה ולא , התובע עצמו

 19כי עם , התובע אף העיד).  לתצהיר עדותו הראשית6סעיף , ראה(מעבר האם לבית האבות 

 20 14'  ש23' עמ, חקירת התובע(ת הנתבעת מהבית  לא התכוון לפנות א1998שובו לישראל בשנת 

 21וכי אף לאחר מעבר האם לבית האבות לא היתה לו סיבה להגיד לנתבעת לעזוב את , )16 -

 22מעיון בסיכומי התובע עולה אי בהירות בשאלה האם טענתו , זאת ועוד). 10'  ש25' עמ(הדירה 

 23למשך תקופת מגורי האם הינה כי הרישיון ניתן לנתבעת למשך תקופת חיי האם או שמא 

 24למרות העובדה שלטענת כי , יודגש).  לסיכומיו133 - ו 107, 99, 98סעיפים (בבית ההורים 

 25התובע נמנע מלהזמין , האחים כלההסכמה למגורי הנתבעת ותנאיה היו בינה לבין , התובע

 26  .את אחיו ליתן עדות בדבר תוכנה של ההסכמה

  27 

 28 זכאי היה התובע לקבל ,ת הוגבלה למשך חיי האםבנסיבות העניין ולאור מסקנתי כי הרשו

 29משהנתבעת פינתה את הבית עובר למתן פסק , עם זאת. סעד של פינוי לאחר פטירתה של האם

 30  .הדין הרי סעד זה מתייתר

 31 

 32כי נתנה תמורה בגין הזכות להתגורר בבית , למען השלמות אוסיף ואדרש לטענת הנתבעת .101

 33כי היא , הנתבעת לא הוכיחה את טענתה. יתההורים וזאת באמצעות מימון הרחבת הב

 34כי , שממנה את הרחבת בית ההורים וטענה זו אף עומדת בסתירה לעדותה בחקירתה הנגדית

 35חקירת : "להלן (28.9.08פרוטוקול הדיון מיום (מקור הכספים היה מבתה ומהנתבע 
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 1ם נעשתה ללא משהרחבת בית ההורי, וכפי שפורט לעיל, כמו כן). 6 - 5'  ש54' עמ") הנתבעת

 2. לא הוכח כי ההרחבה הביאה לעליית ערך המקרקעין, היתר בניה ואף הוצא בגינה צו הריסה

 3סבורני כי לכל היותר , כי התמורה שולמה על ידה באמצעות טיפול באם, אשר לטענת הנתבעת

 4ולנוכח מסקנתי , עם זאת. היה באמור כדי להשליך על זכות הנתבעת לפיצויים בגין פינויה

 5לעניין . כי הרישיון הוגבל למשך חייה של האם אין מקום לפסיקת פיצויים כמבוקש, רההאמו

 6כי לצורך המעבר לבית ההורים והטיפול באם ויתרה על , כי טענת הנתבעת, זה אוסיף ואציין

 7ראה חקירת הנתבעת (לא נתמכה בראיה כלשהי ולא הוכחה , זכאות שהיתה לה לדיור ציבורי

 8כי במהלך תקופת ההליכים המשפטיים קיבלה , יתר על כן העובדה). 44' עמ, בעניין זה

 9 .התובעת דיור ציבורי  מלמדת כי אין ממש בטענתה האמורה

 10 

 11על פיה בטל הרישיון שניתן " הודעת ביטול"תן לה כי בטענת הנתבעת שהתובע לא נ, ערעוד יו .102

 12, 19.3.2003 ביום, ויש לראות בהגשת כתב התביעה, אין ממש, לה להתגורר בבית ההורים

 13 ).ל" הנעניין ברכה, ראה למשל(כהודעה על ביטול הרשות 

 14 

 15לקבלת דמי שכירות מהנתבעת בגין חלקו במקרקעין , לכאורה, זכאי התובע, משפקעה הרשות .103

 16כי , באשר סבורני, לכאורה בלבד. ממועד ביטולה ועד למועד פינוי הנתבעת את בית ההורים

 17ולמעשה בכל התקופה בגינה זכאי התובע ,  ההוריםכי בחלק מתקופת מגוריה בבית, משהוכח

 18התגוררה הנתבעת ביחידת הדיור הקטנה בבית ההורים  אותה בנתה , לדמי שכירות מהנתבעת

 19בעוד התובע התגורר בחלקו העיקרי , היא בהסכמת התובע במהלך תקופת מגוריה עם האם

 20ור השימוש ביחידת אין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום שכר הדירה עב, של בית ההורים

 21  .  הדיור הקטנה ובוודאי שלא בעבור החלק בו התגורר התובע אותה עת

 22 

 23יש להקיש לעניין גובה שכר הדירה מקבלת את טענת התובע כי איני , מעבר לדרוש יצוין .104

 24מוסכמה , ראה בעניין הרשעת הנתבעת בזיוף הסכם השכירות(מהסכם השכירות המזויף 

 25לפיו תמורת מגוריה בבית ההורים שלמה הנתבעת ) מוסכמות ברשימת הפלוגתאות וה6מספר 

 26, שוכנעתי בטענת הנתבעת). לתצהיר עדותו הראשית של התובע' נספח ב(לחודש  $ 300סך של 

 27כי ההסכם נחתם בעצה אחת עם התובע לצורך קבלת סיוע בדיור כשהכספים יועברו למימון 

 28ת על גרסתה הגם שזו פורטה הנתבעת לא נחקרה בחקירה נגדי. שהות האם בבית האבות

 29מכל מקום חוזה השכירות התייחס לתקופה .  לתצהיר עדותה הראשית13 - 12בסעיפים 

 30מוגדרת ולא הוכח כי הוא משקף את מחיר השוק במהלך כל התקופה לגביה נתבעו דמי 

 31ולמעשה בכל התקופה , בחלק מתקופת מגוריה בבית ההורים, כאמור, זאת ועוד. השכירות

 32יחידת הדיור התגוררה הנתבעת ב, לדמי שכירות מהנתבעתלכאורה י התובע בגינה זכא

 33  .  הקטנה בבית ההורים

 34 
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 1   –אשר על כן הנני קובעת כדלקמן  .105

 2 

 3החל מהמועד בו עברה הנתבעת להתגורר בית ההורים ועד למועד פטירתה של   .א

 4כי  , נוכח העובדה. היתה הנתבעת בעלת מעמד של ברת רשות במקרקעין, האם

 5  .יתן סעד לפינויהת עזבה את בית ההורים אין מקום להנתבע

  6 

 7  .תביעת התובע לדמי שכירות ראויים נדחית  .ב

  8 

 9  התביעה שכנגד

  10 

 11  ".התובע"ואילו הנתבע שכנגד יכונה " הנתבעת"תכונה התובעת שכנגד , למען הנוחות .106

 12 

 13 :כי, בכתב התביעה שכנגד עתרה הנתבעת .107

 14 

 15 ;כי בית המשפט יורה על פינוי התובע ובית ההורים והשבת החזקה בו לידיה

 16ת לחודש עבור מגוריו בבי $ 150כי בית המשפט יורה לתובע לשלם לידיה שכר דירה בסך של 

 17  ;ההורים

 18בגין המיטלטלין שנטל ממנה שלא  ₪ 15,000כי בית המשפט יורה לתובע לשלם לידיה סך של 

 19  ;כדין

 20  ; בגין השבחת בית ההורים14,375כי בית המשפט יחייב את התובע לשלם לידה סך של 

 21בגין עגמת הנפש שנגרמה לה  ₪ 20,000כי בית המשפט יורה לתובע לשלם לידה סך של 

 22  . מביתה והגשת תביעות נגד הנתבעת ובני משפחתהבעקבות סילוקה

  23 

 24  טענות בעלי הדין

  25 

 26   –לטענת הנתבעת  .108

  27 

 28יש להורות על פינוי התובע מבית , לנוכח היות הנתבעת ברת רשות בבית ההורים .108.1

 29 . ההורים ולהשיב אותו לחזקת הנתבעת

 30 

 31, עוד יש לחייב את התובע בתשלום דמי שכירות לנתבעת בגין מגוריו בבית ההורים .108.2

 32 .  ועד למועד הגשת התביעה1998לחודש מחודש אוגוסט $ 150בסך של 

 33 
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 1יש לחייב את התובע להשיב לנתבעת את המיטלטלין שגזל ממנה עת סילקה מבית  .108.3

 2, מגבות ומיטה, סדינים, כלי מטבח, תנור, מקרר, לרבות מכונת כביסה, ההורים

 3ווי הרכוש ולחילופין לחייבו לפצותה בש.  לפקודת הנזיקין52בהתאם לסעיף 

 4 . 15,000₪המוערך בלפחות 

 5 

 6 ₪ 14,375יש לחייב את התובע בשיפוי הנתבעת עבור השבחת הנכס בסך של  .108.4

 7 . בהתאם לחלקו במקרקעין

 8 

 9יש לחייב את התובע לפצות את הנתבעת בגין עגמת הנפש שנגרמה לה בגין סולקה  .108.5

 10בסך , מביתה תוך הפרת ההתחייבות והגשת שלל תביעות נגדה ונגד בני משפחתה

 11  .  20,000₪של 

  12 

 13   –לטענת התובע  .109

  14 

 15ואף , הנתבעת לא הוכיחה שהתובע נתן הסכמתו למגוריה בבית ההורים לכל חייה .109.1

 16התובע לא . הסכמתו היתה שהנתבעת תגור בנכס משך חיי האםהוכח פוזיטיבית כי 

 17 .ביקש מהנתבעת לעזוב את ביתה ולסעוד את האם

 18 

 19בכתב התביעה שכנגד לא פרטה הנתבעת את המועד בו הוסף המבנה לבית ההורים  .109.2

 20ומכל מקום המבנה הוסף ללא היתר ותלוי . אשר לטענתה השביח את המקרקעין

 21ין בו כדי להשביח את המקרקעין והוא אף בעל ערך ועומד נגדו צו הריסה ומשכך א

 22 .שלילי שכן ההריסה מפחיתה משווי המקרקעין

 23 

 24הנתבעת לא היתה רשאית להוסיף תוספת בנייה בבית ההורים ויש לדחות את  .109.3

 25 .תביעתה כי התובע יפצה אותה בגין ההוצאות שהוציאה עבור בניית התוספת

 26 

 27 .ולא הוצגה שומה של התוספת, ספתלא הוכח מי מימן את בניית התו, מכל מקום .109.4

 28 

 29תביעות "בכתב התביעה שכנגד לא פרטה הנתבעת את התביעות אותן היא מכנה  .109.5

 30התלונה שהגיש התובע במשטרה נגד הנתבעת . שהגיש נגדה לטענתה התובע" סרק

 31. הובילה לכתב אישום שהוביל להרשעה ומשכך אין בה כדי להוליד סעד לנתבעת

 32 .ינו מכיר בפיצוי בגין הוצאות משפטהמשפט הישראלי א, כמו כן

 33 
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 1 $ 250התובע אף שילם סך של . משך השנים תמך התובע בנתבעת ושלח לה כספים .109.6

 2לחודש עבור שהות האם בבית האבות כשהנתבעים הסתירו ממנו את העלות 

 3 .האמיתית של בית האבות ואת העובדה שקיבלו החזרי כספים בגין תשלומי יתר

 4 

 5שכן היא מקבלת סיוע אף כיום , אותה לסיוע בדיורהנתבעת לא הפסידה את זכ .109.7

 6הנתבעת אף לא . ומשכך אין מקום לפצותה בגין כך, לאחר עזיבתה את בית ההורים

 7 .הראתה מה היתה זכאותה לפני מעברה למגורים בבית ההורים

 8 

 9הנתבעת הותירה בידיה . הנתבעת לא הציגה חשבונית על פריט ציוד שהיה ברשותה .109.8

 10  .שהיו לה והתובע לא נטל דבראת כל המיטלטלין 

  11 

 12  דיון

  13 

 14אשר פקעה עם , לנוכח האמור לעיל באשר לזכותה של הנתבעת כברת רשות בבית ההורים .110

 15מובן כי אין מקום להורות על פינוי , פטירתה של האם ובשים לב לזכויות התובע במקרקעין

 16  .התובע מבית ההורים והשבת החזקה בו לידי הנתבעת

 17 

 18אין מקום לחייב את התובע בתשלום שכר דירה לנתבעת בגין מגוריו בחלק מבית , כמו כן .111

 19כי הזכות , לא הוכח. ההורים בתקופה בה היתה הנתבעת בעלת מעמד של ברת רשות בנכס

 20שהוענקה לנתבעת היתה זכות ייחודית לעשות שימוש בכל בית ההורים ומשכך לא הוכח כי 

 21אף לטענת , נהפוך הוא. מה בבית ההורים נפגעה זכותה זובעקבות מעבר התובע להתגורר ע

 22בחלק מהתקופה בה התגוררה בבית ההורים הושכר חלק ממנו ושכר הדירה שולם , הנתבעת

 23בהעדר הסכם הקובע , ספק אם, ומכל מקום). 10 -  4'  ש55' עמ, חקירת הנתבעת(לנתבעת 

 24 בגין מגוריו של אחר בבית לשכר דירה, המתגוררת בנכס כברת רשות, זכאית הנתבעת, זאת

 25 ).486 - 485 ויסמן(

 26 

 27גם , כך. עתירת הנתבעת בעניין המיטלטלין שנטל ממנה לטענתה התובע שלא כדין לא הוכחה .112

 28היו שייכים , לא הוכח כי החפצים אשר היו בבית ההורים עת עברה הנתבעת ליחידה הנפרדת

 29לא הוברר מדוע לא נטלה עמה הנתבעת את חפציה או לכל הפחות חלק , לנתבעת ולא לאם

 30כמו . התובע הוא שמנע ממנה או מונע ממנה כיום ליטול את חפציהמהם וברי כי לא הוכח כי 

 31הנתבעת לא תמכה טענתה בעניין עלות אותם חפצים ולו בראשית ראיה ואף לא טענה מה , כן

 32סעיף (עלות כל אחד מאותם חפצים שלטענתה נטל ממנה התובע כי אם נקבה בסכום כללי 

 33 ).תה הראשית של הנתבעת לתצהיר עדו25.1סעיף ,  לכתב התביעה שכנגד13.1

 34 
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 1משההשבחה , דינה להידחות, אף עתירת הנתבעת לפיצוי בשל השבחתה את בית ההורים .113

 2 . לא הוכחה, כפי שפורט בהרחבה לעיל, הנטענת

 3 

 4, אשר לעתירת הנתבעת לפיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה מסילוקה מהמקרקעין .114

 5 ולמעשה משך כל תקופת –ירת האם הרי משהוכח כי הנתבעת התגוררה ביחידה עם לפט

 6הנתבעת לא טענה מהי העוולה מכוחה זכאית , יתר על כן. יש לדחות גם טענה זו –הרישיון 

 7לא הוכיחה כי התקיימו יסודותיה של העוולה ולא פרטה מהם אותם , היא לטענתה לפיצוי

 8 . הליכים אשר גרמו לה לטענתה לנזקים

  9 

 10  .נדחית,  כל ראשיהעתירת הנתבעת על, לנוכח האמור לעיל .115

 11 

 12הנתבעת תשלם , בשים לב לאמור ובהתחשב בתוצאות התביעה לפינוי הנתבעת ולדמי שכירות .116

 13 . 5,000₪סך של , עבור הוצאותיו בגין התביעה שכנגד, לידי התובע

 14 

 15  :לסיכום .117

  16 

 17   – 98-95870ש "בתמ

  18 

 19  .הנני מורה על פירוק השיתוף במקרקעין  .א

  20 

 21תל , 57יגאל אלון ' ד דן גינר מרח"הנני ממנה בזאת את עו, בכפוף לקבלת הסכמתו  .ב

 22 ככונס נכסים לצורך ביצוע פירוק השיתוף בהתאם להוראות 03-6391115. טל, אביב

 23  .המפורטות להלן

  24 

 25 ימים מיום קבלת החלטה זו יודיע כונס הנכסים לבית המשפט האם הוא 7תוך   .ג

 26הרי אז כונס הנכסים יפקיד , היה וישיב בחיוב. מסכים לקבל על עצמו את התפקיד

 27אם ,  ימים מיום קבלת ההחלטה כתב התחייבות עצמית להבטחת כל נזק10בתוך 

 28  .וככל שייגרם במסגרת הליכי הכינוס

  29 

 30כונס הנכסים יפעל לפירוק השיתוף בדרך של חלוקת המקרקעין בין השותפים בעין   .ד

 31  .באמצעות פיצול המקרקעין

  32 
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 1פעל כונס הנכסים להכשרת המבנים אשר נבנו על המקרקעין או במסגרת תפקידו י  .ה

 2  . חלק מהם ככל שלא ניתן להכשיר את הבניה כולה

  3 

 4תוך , חלקו של הנתבע במקרקעין יכלול את החלק עליו בנוי ביתו, במידת האפשר  .ו

 5  .שבמידת הצורך ישולמו תשלומי איזון בהתחשב  בהיותו של הנתבע דייר מוגן

  6 

 7  .ו התובע והנתבע בחלקים שוויםבהוצאות הפיצול ישא  .ז

  8 

 9כונס הנכסים יהיה רשאי לחתום על כל מסמך הדרוש לצורך ביצוע הפיצול האמור   .ח

 10וכן לצורך הכשרת המבנים אשר נבנו על המקרקעין ללא היתר ובמידת הצורך יפנה 

 11  . לבית המשפט בבקשה מתאימה לקבלת הוראות

  12 

 13ים לתוקף לא ניתן יהיה לפעול  ימים מיום כניסת מינוי כונס הנכס120היה ובתוך   .ט

 14יפעל כונס הנכסים לפירוק השיתוף , לפיצול המקרקעין כאמור ולהכשרת המבנים

 15, ממוכר מרצון לקונה מרצון, במקרקעין בדרך של מכירתם כתפוסים בשוק החופשי

 16ובשים לב , עיקול או שיעבוד, כשזכויות בעלי הדין במקרקעין נקיות מכל חוב

 17וחלוקת התמורה בין השותפים בהתאם , גן בביתולמעמד הנתבע כדייר מו

 18יהרוס הנתבע את המבנים אשר ניתן לגביהם צו , ככל הנדרש. לחלקיהם במקרקעין

 19 יום מיום קבלת הודעת הכונס 30היה והנתבע לא יהרוס את המבנים תוך . הריסה

 20מוענקות בזה סמכויות לכונס הנכסים לפעול להריסת , על הצורך לעשות כן

 21  .המבנים

  22 

 23בהוצאות המכירה ובשכר טרחת הכונס ישאו התובע והנתבע בחלקים שווים   .י

 24  .ביניהם

  25 

 26 ₪ 5,000 ימים מיום קבלת פסק הדין יפקיד כל צד בידי כונס הנכסים סך של 10תוך   .יא

 27  .למימון הוצאות הכינוס

  28 

 29    .איני עושה צו להוצאות, בנסיבות העניין  .יב

  30 

 31   – 98-95873ש "בתמ

  32 

 33, העתירה להורות לנתבע להרוס את בית מגוריו ולאסור עליו לעשות בו שימוש  .א

 34  .נדחית
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  1 

 2ככל שיעלה בידי כונס הנכסים להביא להכשרת המבנים או איזה מהם כמפורט   .ב

 3תידחה עתירת התובע להורות לנתבע , בפסק הדין בעניין פירוק השיתוף לעיל

 4 המדרגות המוביל את את גרם, את היחידה שבגג, להרוס את היחידה המושכרת

 5, על פי העניין, שתי יחידות אלה וכן את היחידה אשר נבנתה בצמוד לבית ההורים

 6  . ללא צורך במתן החלטה נוספת

  7 

 8הנני אוסרת על הצדדים לעשות כל , עד שיוברר עניין הכשרת המבנים לאשורו  .ג

 9  .בין בעצמם ובין באמצעות אחרים, שימוש במבנים אלה

  10 

 11נס הנכסים להביא להכשרת המבנים האמורים או איזה ככל שלא יעלה בידי כו  .ד

 12תתקבל עתירת התובע להורות לנתבע להרוס את המבנים הללו או איזה מהם , מהם

 13הכל , ללא צורך בהחלטה נוספת, ולאסור עליו לעשות בהם שימוש עד להריסתם

 14  .כמפורט בפסק דין זה

  15 

 16ר שולמו לידו בגין  מדמי השכירות אש23/56הנני מורה לנתבע לשלם לידי התובע   .ה

 17ועד למועד פינוי , 21.7.2002, השכרת היחידה המושכרת מיום הגשת התביעה

 18  . היחידה המושכרת בפועל

  19 

 20  .בנסיבות העניין אין צו להוצאות  .ו

  21 

 22  .95873-98ש "המזכירות תסגור את תמ  .ז

  23 

 24   – 98-95875ש "בתמ

  25 

 26  .נדחית, עתירת התובע לקבלת כספים מהנתבע בגין תמורת מכר הפרדס  .א

 27 

 28  .נדחית, ירת התובע לחיוב הנתבע בפיצויו בגין עוולת הנגישהעת  .ב

 29 

 30בגין נזקי התובע כתוצאה מהבנייה , הנני מחייבת את הנתבע לשלם לידי התובע  .ג

 31בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום  ₪ 10,000סך של , במקרקעין ללא היתר

 32  .הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל

 33 
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 1  . נדחית, עתירת התובע לחיוב הנתבע בפיצויו בגין תקיפה  .ד

 2 

 3התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין , לנוכח התוצאה האמורה  .ה

 4  . 7,500₪בסך של 

  5 

 6   – 99-7552ש "בתמ

  7 

 8החל מהמועד בו עברה הנתבעת להתגורר בית ההורים ועד למועד פטירתה של   .א

 9כי  , נוכח העובדה. רת רשות במקרקעיןהיתה הנתבעת בעלת מעמד של ב, האם

 10  .הנתבעת עזבה את בית ההורים אין מקום ליתן סעד לפינויה

  11 

 12  .תביעת התובע לדמי שכירות ראויים נדחית  .ב

  13 

 14   – 99-7552.1ש "בתמ

 15 

 16 .נדחית, עתירת הנתבעת על כל ראשיה  .א

 17 

 18 . 5,000₪סך של , עבור הוצאותיו בגין התביעה שכנגד, הנתבעת תשלם לידי התובע  .ב

  19 

  20 

 21  .בהעדר הצדדים, 2011 וסט אוג14 ,א" תשעבאבו "ט, ניתן היום

  22 

               23 

  24 

  25 

  26 

  27 

  28 




