
 רשות הפתוח'  עוקבי שלמה נ 2340/01) א"ת(עא 

1 

    המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Documents and Settings\alex\Desktop\vlad\word\ 20פסק דין.doc 

 

 002340/01עא 

 יפו�                                     בית משפט המחוזי בתל אביב
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 השופטת אסתר קובו' כב

 השופטת מיכל רובינשטיי�' כב

 08/07/2004 

 

 עוקבי שלמה . 1  :בעניי�

 עוקבי עוזי . 2 

 

 המערער  . ליאל רונ#ד גמ"עוכוח� �באמצעות בא 

  נ  ג  ד 

  רשות הפתוח 

 המשיבה  . ד כה# אהוד"כוחה עו�באמצעות בא 

 

  אות מסויימותרוהתחולת �יא) ב(159סעי� , 1969–ט"תשכ, חוק המקרקעי�: חקיקה

 

 :רציו�מיני

  דיירות מוגנת– במקרקעי�  זכויות–מקרקעי� * 

 רישיו� מכללא לשימוש במקרקעי�

אשר הקימו תוספת בנייה למושכר ללא נטילת , בעניי� זה נדו� עניינ% של דיירי% מוגני% בבית עסק

שתיקתה הממושכת של נפסק כי . הבעלי% מתעלמת מכ' מש' שני% רבות�וכאשר המשיבה, רשות

 הולדתו .תוספתשיו� מכללא לגבי השימוש באותה ילה ריצרה בנסיבות א שני%מש' עשרות  המשיבה

שיו� י ונית� להסיק קיומו של ר, במקרקעי� אינה חייבת להיות מותנית בהסכמה מפורשתשיו�ירשל 

 .ח התנהגות הבעלי% או הסכמתו שבשתיקה מש' תקופה ארוכהו הנוצר מכמכללא

תרופתו  ושיו�י רי"במקרקעי� עפאד% המשתמש  שלפיה נית� תמיד לסלק  אבד הכלח על ההלכהכיו%

שלפיה , על יסוד דיני היושר, בשני% האחרונות התגבשה הלכה חדשה. פיצויי%היחידה היא קבלת 

שיו� נות� לו זכות להשתמש בקרקע ישיו� כאשר הסכ% הריהמשפט את סילוקו של בעל ר�בתימונעי% 

 .ה בעי� והצדק דורש את קיו% החוז, מסוימת או א� ללא הגבלת זמ�לתקופה

הכלל ו, נויי פתביעתבפני דייר יש בכ' כדי להג� על האינה מורה כי שיו� י נוצר רכי המסקנה, ע% זאת

 .וכל רשות ורשות ותנאיה שלה, נסיבותיוי "הוא כי יש לבחו� כל מקרה ומקרה עפ
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 פסק די�

 העובדות

 )ברהשופטת צ' כב(משפט השלו� ברמלה �דינו של בית�ערעור וערעור שכנגד על פסק .1

 ונתקבלה תביעת פנוי 1 לפיו נדחתה תביעת פנוי וסילוק יד כנגד מערער 3307/97. א.בת

וכמו כ# חוייבו המערערי� לשל� למשיבה דמי שימוש , 2מערער , וסילוק יד כנגד בנו

 .   *124,374ראויי� בגי# תוספת בניה בס( של 

 

עקרו# למר שלמה  השכירה חברת עמידר נכס הנמצא ברחוב הרצל בקרית 1956בשנת  .2

הנכס הושכר בשכירות מוגנת על פי שני חוזי . לניהול עסק של מאפיה, 1מערער , עוקבי

וזאת בלא היתר , במהל( השני� בנו המערערי� תוספת ניכרת למושכר המקורי. שכירות

 . בניה
 

5129371 
 את חוזה 1הפר מערער , רשות הפיתוח שבאה בנעלי חברת עמידר, לטענת המשיבה

 1עוד נטע# כי מערער . את התוספת האמורה, 2מערער , ות בכ( שבנה ביחד ע� בנוהשכיר

הנמצא , 2מערער , מי ששוהה במקו� הינו הב#. נטש את המושכר ואינו מנהל בו כל עסק

לפיכ( יש לראות בו משיג . בנכס בלא להיות צד לחוזה השכירות וללא הסכמת המשיבה

, י שימוש ראויי� עבור השימוש בתוספת הבניהכמו כ# עתרה המשיבה לקבלת דמ.  גבול

בלא לשל� , שכ# המערערי� שילמו ומשלמי� דמי שכירות עבור המושכר המקורי בלבד

 . דבר עבור השימוש באותה תוספת

 

 משפט השלו&�הדי� של בית�פסק

 תביעה כנגד 2הדי# מציינת השופטת המלומדת את העובדה שבעבר הגיש מערער �בפסק .3

ובמסגרת תביעה זו הגישה המשיבה תביעה שכנגד שכללה עתירה , משיבההוריו וכנגד ה

 נמחקה התביעה בהסכמת 30.7.96ביו� . לפנוי וכ# תביעה כספית כלפי האב ואשתו

 האב נטש את �1לעני# תביעת הפנוי נקבע כי אי# לקבל את הטענה לפיה מערער . הצדדי�

ל את העסק במושכר ביחד ע� שכ# מתו( הראיות והעדויות הוברר שהאב ניה, המושכר

אי# , מאחר ומדובר בשכירות של בית עסק. בניו ואלה ממשיכי� לנהל את העסק מטעמו

הכרח בנוכחות פיסית של השוכר בנכס והוא נחשב כמחזיק ג� א� העסק מנוהל 

 יש לראות את המשיבה כמי שהסכימה מכללא –אשר לתוספת הבניה . באמצעות אחרי�

זאת לנוכח העובדה שהמשיבה .  זכותה להגיש תביעת פנוי בשל כ(לתוספת זו וויתרה על

אפילו א� .  כאשר הגישה תביעה על כ(1992היתה מודעת לבניית התוספת עוד משנת 

יש לייחס לה ידיעה קונסטרוקטיבית בכ( , היתה מתקבלת טענתה כי לא ידעה על כ(

 לאחר –ל כ# יתר ע. שיכולה היתה לדעת זאת מתו( בקוריה בנכסי� שבבעלותה

אלא , שהחליטה בעבר לפעול כלפי האב ואשתו בגי# הפרת החוזה לא מיצתה את תביעתה

, 2מערער , אשר לב#. 1לכ# יש לדחות את תביעת הפנוי כלפי מערער . הסכימה למחיקתה

ג� א� יש , אי# לראות במשיבה כמי שהסכימה להעניק לב# זכויות עצמאיות במושכר
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לכ# יש מקו� לקבלת . י האב ובני משפחתו"הול העסק עלראותה כמי שהסכימה לני

טענת ההתיישנות שבפי המערערי� נדחתה . תביעת הפנוי כנגדו כמחזיק עצמאי במושכר

 התייחס המשפט� בית–לעני# דמי השימוש הראויי � . חוק המקרקעי#ל) ב(159מכח סעי/ 

הדעת של השמאי ב# יוס/ מטע� המשיבה וציי# כי הוברר שהוא לא ביקר כלל �לחוות

דעת עדכנית �אול� מאחר והמערערי� נמנעו מהצגת חוות, בנכס ולא הציג כל חישובי�

. מה ג� שהסכו� אליו הגיע סביר בעליל, דעתו�יש בכ( כדי לחזק את חוות, מטעמ�

הדעת ולחייב את המערערי� בדמי שימוש �ת חוותלפיכ( מצאה השופטת לנכו# לאמ0 א

 .   על פיה

 הערעורי&

לטענת המערערי� היה מקו� לדחיית תביעת המשיבה לתשלו� דמי השימוש בשל  .4

שכ# המשיבה לא מחתה כלל במש( עשרות , התיישנות ואת תביעת הפנוי בשל שיהוי

כ# .  תחזוקת�בתוספת וב, שני� בעוד המערערי� משקיעי� השקעות נכבדות במושכר

נטע# כי לא הוכח גובה דמי השימוש הראויי� בגי# תוספת הבניה וא/ לא הוכח גודלה של 

הדי# לשכירות לקביעת דמי �לכל היותר היה מקו� להגיש תביעה לבית. תוספת הבניה

כאשר על שניה� יש לקבוע זכויות של דיירות , שכירות מחודשי� בגי# המושכר והתוספת

לאחר ,  לשאת בדמי השימוש2 היתה כל הצדקה לחייב את מערער ולבסו/ לא. מוגנת

 . שנקבע כי רק למערער זכויות במושכר

 

, 1בערעור שכנגד טוענת המשיבה כי היה מקו� לקבל את תביעת הפנוי ג� כלפי מערער  .5

 . וכי לפחות היה מקו� להורות על פנוי וסילוק יד מהתוספת

 דיו�

 בצדק הגיעה השופטת הנכבדה לכלל מסקנה כי לא – 1לעני# תביעת הפינוי כלפי מערער  .6

וודאי , נית# לשוכר לנהל את עסקו ג� באמצעות אחרי�. הוכחה נטישת המושכר מצידו

על כ( יש להוסי/ כי עני# . בלא שתהא נוכחות פיסית קבועה  מצידו במקו�, שבעזרת בנו

 המקומית  הועדה977/91א "ע(הנטישה והוכחתה מסור לקביעת הערכאה הדיונית 

וכי נטל השכנוע הסופי לגבי עילה זו מוטל על , )758) 5(ד מו"פ –נוסייבה ' לתכנו� ובניה נ

לפיכ( אי# ). ל" הנ 977/91א  "ע; 810) 1(ד לו" פ554/79א "השוה ע(הבית �כתפי בעל

 שתיקתה –אשר לתוספת הבניה . משפט השלו��מקו� להתערבות בקביעתו זו של בית

יצרה בנסיבות , לרבות מחיקת תביעתה בעבר,  מש( עשרות שני�הממושכת של המשיבה

 . אלה רשיו# מכללא לגבי השימוש באותה תוספת

 

הולדתו של רשיו# במקרקעי# אינה חייבת להיות מותנית בהסכמה מפורשת ונית# להסיק 

קיומו של רשיו# מכללא הנוצר מכח התנהגות הבעלי� או הסכמתו שבשתיקה מש( 

 :תקופה ארוכה
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שאד& המשתמש ... כיו& מ� המוסכמות הוא שאבד הכלח על ההלכה "

א- שנת� תמורה בעד , אפשר תמיד לסלקו מש&, י רשיו�"במקרקעי� עפ

ובשני& האחרונות התגבשה ... ותרופתו היחידה היא קבלת פיצויי&, הרשיו�

שלפיה מונעי& בתי המשפט את סילוקו של , על יסוד דיני היושר, הלכה חדשה

כאשר הסכ& הרשיו� נות� לו זכות להשתמש בקרקע לתקופה , ו�בעל רשי

ההסכ& . או א- ללא הגבלת זמ� והצדק דורש את קיו& החוזה בעי�, מסויימת

 ."א. הוא ג& יכול להשתמע מ� הנסיבות, יכול להיות מפורש

 נ).2905, 2901ז "י ט" פדבדיחי.  בדיחי נ87/62א "ע(

 

ה עדיי# אי# משמעותה כי יש בכ( כדי להג# על המסקנה כי נוצר רשיו# בנסיבות המקר

בסוגיה זו של רשות וביטולה הכלל הוא כי יש לבחו# כל מקרה . המערער בפני תביעת פנוי

פעמי� רשות שיש עימה תמורה , וכל רשות ורשות ותנאיה שלה, ומקרה על פי נסיבותיו

נוי בעקבות ביטול ניתנת לביטול על נקלה ופעמי� שרשות חינ� לא נית# לבטלה או שהפי

 ). 343) 4(ד מה"פ 496/89א "ע(הרשות צרי( להיות מותנה בתנאי� שוני� 

 

 :בסוגיה זו יש לזכור את הכלל לפיו  

 

או להשתמש במקרקעי� מכוחו של השתק  בזכותו של פלוני להחזיק הכרה"

שאי� בעל המקרקעי� יכול  ,תעלה רשות גרידא למעלה של רשות מכוח הדי�

על פי  אלא ביטולה מסור לשיקול דעת בית המשפט,  לרצונהלהתנער ממנה

הפעלתו של ההשתק מותנית בהתקיימות� של נסיבות . שיקולי& של צדק

בהסכמה , על הציפייה שיצר בעל המקרקעי� אצל פלוני מיוחדות המעידות

להחזיק או להשתמש בנכס ועל הסתמכותו  בדבר זכותו, מפורשת או בשתיקה

רשיו� ", נינה זלצמ�' פרופ" (צבו לרעה כתוצאה מכ.של פלוני ושינוי מ

 ב).24, 1995) 1(ב"הפרקליט מ, "במקרקעי�

 

בנסיבותיו של המקרה דנ# כאשר המערערי� משתמשי� זמ# כה רב בתוספת הבניה 

אלא , ומשקיעי� השקעות נכבדות בעוד שמצד המשיבה לא נשמע קול מחאה כלשהו

הרי שאי# , טל את תביעתה הנסמכת על עילה זונהפו( הוא היא מוצאת לטוב מלפניה לב

אשר על כ# אי# להתערב במסקנת הערכאה . מקו� להורות על ביטולו של הרשיו# בשלב זה

 ו.1הראשונה לגבי דחיית תביעת הפנוי כלפי מערער 

 

א/ כא# נכונה היא המסקנה שאי# למערער זה , 2מערער , אשר לתביעת הפנוי כלפי הב#

ע� זאת הוא רשאי לשהות בנכס כמי שמסייע בניהול העסק . ושכרזכויות עצמאיות במ

 נ.בלא שהימצאותו בנכס תקנה לא זכויות כלשה# במושכר, ותו לא, 1מערער , עבור אביו
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 1 השיהוי הוא שהקי� כאמור את זכות הרשיו# מכללא של המערער –לגבי טענת השיהוי 

 . ולא היה בו כדי להביא לדחיית התביעה בגינו

 

 אי# לקבל את טענת המערערי� כאילו יש –י התביעה לתשלו� דמי שימוש ראויי� לגב .7

לגבי , כאמור. לקבוע דמי שכירות מוגני� עבור המושכר המקורי והתוספת ג� יחד

�חוות, אכ#. התוספת מדובר ברשיו# בלבד והיה אכ# מקו� לקביעת דמי שימוש ראויי�

א( , המשפט�מבוטלת מצד ביתדעתו של השמאי מטע� המשיבה זכתה לבקורת לא 

כאשר החלטה זו נשענת על טעמי� , בסופו של דבר נקבע כי יש לאמ0 את מסקנתו

יש ג� לציי# כי אי# לקבל . משכנעי� וראויי� והילכ( אי# הצדקה להתערב א/ בקביעה זו

שעה שמדובר בקביעה המתייחסת לתקופה שאינה עולה על , את טענת ההתיישנות

לכ# יש . ובר בדמי שימוש ראויי� בגי# שימוש בנכס שמקורו ברשיו#תקופה זו וכאשר מד

ע� זאת יש לבטל את חיובו של . 1להותיר על כנה את ההחלטה בכל הנוגע למערער 

 ב.כל זכויות עצמאיות בנכס, כאמור, שכ# אי# לו,  בתשלו� דמי שימוש2מערער 

 

 2ול חיובו של מערער בכפו/ לביט,  יש לדחות את הערעור והערעור שכנגד–סו/ דבר  .8

 . בתשלו� דמי השימוש הראויי�

 

 . כל צד ישא בהוצאותיו

 

 .  הערבו# יוחזר למערערי�

 

 

 .  בהעדר08.07.2004נית� היו& 

 . המזכירות תשלח העתק פסק הדי� לבאי כוח הצדדי&

 

 

 

___________________      ___________________              _______________ 
 שופטת, שופטת            מיכל רובינשטיי�, ד                       אסתר קובו"אב,  גרוסיהושע

      סג� נשיא 
 

 נוסח מסמ. זה כפו- לשינויי ניסוח ועריכה
 


