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2. ### 

3. %%% 

 
 

 רציו:-מיני

כות זכות המעבר לנכס הינה איפה זכות קניינית. מימוש זכות זו עשוי, בנסיבות מסוימות, אף לגבור על ז* 
קניינית של אדם אחר במקרקעין המוגדרים "מקרקעין כפופים", ואם כך ביחס למקרקעין שבבעלות אדם 

 אחר, קל וחומר שכך כשעסקינן ברכוש משותף.

 זכות קניינית –זכויות במקרקעין  –* מקרקעין 

 זכות למעבר –זכויות במקרקעין  –* מקרקעין 

. 

חייב את הנתבעים לאפשר לה גישה לנכס שבבעלותה. התובעת הגישה כנגד הנתבעים תביעה לצו המ
המחלוקת העיקרית העומדת להכרעה הינה אם זכות זו של התובעת הינה למעבר דרך המדרגות, או שמא 

 דרך הלובי, ואפשר שבשתי הדרכים, כאשר המחלוקות יתבררו בנפרד ביחס לנתבעים.

. 

 בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כלהלן:

ם לחוזה נלמד מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. עיון בהסכמה האמורה על זכות אומד דעת צדדי
המעבר מראה כי זכות זו ניתנה "לקונה או לנכס" וכי ההתחייבות לרישום זיקת ההנאה המבטיחה זאת 

 ", דהיינו לטובת הנכס. 3ניתנה "לטובת חלקת משנה 

ישת הנכס ניתנה זכות מעבר לנכס דרך המדרגות. בנסיבות יש לקבל את גרסת התובעת ולקבוע, כי ברכ
זכות זו הינה זכות קניינית המהווה חלק מהזכויות בנכס, וממילא שלתובעת עמדה הזכות המלאה למכור 

 את זכויותיה בנכס ובהן גם למכור את זכות המעבר דרך המדרגות. 

הגיע לנכס מהווה חלק כאשר התובעת הינה בעלת הזכויות בנכס, הרי שזכותה למעבר חפשי בכדי ל
מזכויותיה בנכס. לצורך מעבר זה מבקשת התובעת לעשות שימוש בחלקים המהווים רכוש משותף של 
בעלי הזכויות בבניין, אך זכות המעבר הייתה עומדת לה אפילו היה עסקינן במעבר דרך מקרקעין 

 שבבעלות אדם אחר, שכן זכות המעבר לנכס עצמה הינה חלק מהזכות בנכס.
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 פסק דין
 

 

בפני תביעה לצו המחייב את הנתבעים לאפשר לתובעת גישה לנכס שבבעלותה, וכן לחייבם בפיצוי על חלק 

 מנזקיה בגין חסימת הגישה לנכס ולהיתר לפיצול סעדים, כדי שתוכל לתבוע את יתרת נזקיה.

בעלות הנתבעת ובמשך שנים הייתה הגישה אליו דרך מדרגות שב 1התובעת רכשה מרתף בבניין מהנתבעת 

 . פתח גישה נוסף מלובי הבניין נותר חסום לאחר שנחסם על ידי נציגות הבניין.1

את המעבר במדרגות לנכס  2מכרה התובעת את זכויותיה בנכס, אלא שאז חסם הנתבע  2014במהלך 

אך בטענה שזכות המעבר הייתה זכות אישית של התובעת בלבד. כך נוצר מצב בו התובעת הינה בעלת נכס 

 אין לה כל גישה אליו, כשכל נתבע טוען שעל משנהו החובה לאפשר את הגישה.

במסגרת תביעה זו עותרת לפיכך התובעת לצו המחייב את הנתבעים במתן דרך גישה לנכס משני הכיוונים. 

עומדת במוקד המחלוקות השאלה אם היחסים החוזיים בין הצדדים מקנים לתובעת  2 -ו 1ביחס לנתבעים 

במוקד המחלוקות השאלה אם זכויות הקניין של  3לנכס; וביחס לנתבעת  1מעבר בשטח הנתבעת זכות 

 התובעת מקנה לה זכות מעבר לנכס בשטח המשותף של הבניין.

 העובדות

 6630בגוש  403בתל אביב, חלקה  $$$קומות אשר ברחוב  9בטבורה של תביעה זו נכסים בבניין בן  .1

 (. "הבניין")להלן: 

ניין מצוי לובי המשמש נתיב כניסה ומעבר לכלל הדירות בבניין. בנוסף ללובי, בנוי פתח בכניסה לב

כניסה בצד האחורי של הבניין, פתח המשמש ככניסה לשלש יחידות נפרדות בקומות הקרקע 

 .3 - 1והמרתף של הבניין, והרשומות כתתי חלקות 

, חברת משכן 1ישראל. הנתבעת איננה מתגוררת ב 2003התובעת הינה אדריכלית במקצועה ומאז  .2

הינה חברה פרטית אשר מרבית מניותיה בבעלותו של מר  ("החברה"הפרקליט בע"מ )להלן: 

הינו  3של בעל השליטה בחברה. הנתבעת  הינו אחיו, מר אחדות שהב, 2אחדות שורק. הנתבע 

 נציגות הבניין.

הקרקע של הבניין, אותן הייתה החברה הבעלים של שלש היחידות בקומת המרתף ו 1994בשנת  .3

בלשכת רישום המקרקעין. אחת מאותן יחידות שהיו בבעלות  3 - 1יחידות הרשומות כתת חלקות 

(. לצורך כניסה לנכס "הנכס"מ"ר )להלן:  79 -, כוללת מרתף בשטח של כ3החברה, תת חלקה 

ה חלק ( המהוו"המדרגות"מהכניסה החיצונית של הבניין, יש לעבור בחדר מדרגות )להלן: 

 ( אשר בבעלות החברה.2מיחידה אחרת )תת חלקה 

אפשרות נוספת להיכנס לדירה הינה באמצעות דלת אליה מגיעים מהלובי, אך דלת זו סגורה מזה 

 שנים רבות ולא נעשה בה כל שימוש.

( בין התובעת לבין החברה ולפיו רכשה התובעת את הנכס "החוזה"נכרת חוזה )להלן:  15.8.94ביום  .4

, שאף 2. את המשא ומתן ניהל, בשם החברה, הנתבע 39,000$בה לשלם תמורתו סך של והתחיי

 חתם בשם החברה על החוזה.

כיוון שהמדרגות אשר שמשו כמעבר לנכס לא היו חלק מהממכר ושימשו גם למעבר ליחידות 

נוספות שבבעלות החברה, נקבע בחוזה שהחברה תאפשר לתובעת זכות מעבר דרך המדרגות 

 (."זיקת ההנאה"על המסמכים הדרושים לרישום זיקת הנאה בדבר זכות המעבר )להלן: ותחתום 
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התמורה שולמה והזכויות בנכס נרשמו על שם התובעת בהתאם לחוזה, ברם זיקת ההנאה לא 

 נרשמה.

בסמוך לאחר שהועברו לה הזכויות בנכס, פעלה התובעת להשכרתו לדיירים שונים ואלו התגוררו  .5

הוגש כנגד התובעת כתב אישום בבית המשפט לעניינים מקומיים )ת.פ.  2000 בנכס. במהלך שנת

( ובו הואשמה בשימוש חורג בנכס לצרכי מגורים בלא היתר כדין. בפסק דין מיום 01/00/0015683

זוכתה התובעת מאישום זה, אך מאז הגשת כתב האישום ובמשך שנים לא נעשה כל  29.9.02

 שימוש בנכס.

ר שנים בהם עמד הנכס ריק וחסר שימוש, החלה התובעת לפעול לקבלת היתר , לאח2014במהלך  .6

לשימוש בנכס כמשרד. בסמוך לכך, בקשה התובעת למכור את הנכס. הנכס הועמד למכירה וביום 

סיוון  @@@( לפיו מכרה התובעת את הנכס לגב' "חוזה המכר"נכרת חוזה מכר )להלן:  13.7.14

את המשא ומתן ניהל בשם התובעת גיסה, ₪.  710,000סך של  ( תמורת"@@@"מנוצ'הרי )להלן: 

 ( אשר גם חתם בשמה על חוזה המכר."דן")להלן:  @@@מר 

להיערך לקראת קבלת החזקה בנכס, ובמסגרת זו קבל  @@@בעקבות חתימת חוזה המכר החלה  .7

הנתבע ( את מפתח הנכס מדן. זמן מה לאחר מכן, החליף "!!!":)להלן:  !!!, מר @@@אביה של 

את מפתחות דלת הכניסה לחדר המדרגות, אותה דלת דרכה היה הכרח לעבור לשם ירידה לנכס,  2

 ומי מטעמם. !!!ו @@@ובכך למעשה מנע את הכניסה לנכס מצד 

, חוזה המכר בוטל, והוגשו תביעה ותביעה שכנגד @@@במצב זה נתגלעו מחלוקות בין התובעת ל

 (.48438-04-15לבית המשפט )תיק מספר 

, נציגות הבניין, בבקשה לפתוח את הדלת המאפשרת 3לנתבעת @@@במקביל לאירועים אלו, פנה  .8

כניסה לדירה דרך הלובי, אך הנציגות סירבה לבקשה. כך נוצר מצב בו אין לתובעת כל גישה לנכס 

 .30.10.14וכך גם הוגשה תביעה זו ביום 

 תמצית טענות הצדדים, ההליך והראיות

וקן עותרת התובעת לצווים אשר יחייבו את הנתבעים לאפשר מעבר לנכס הן בכתב התביעה המת .9

 דרך המדרגות והן דרך הלובי, לצו לרישום זיקת ההנאה, ולחיוב הנתבעים בנזקי התובעת.

לפי גרסת התובעת, מלכתחילה היו שתי דרכי גישה לנכס, הן דרך המדרגות והן דרך הלובי, אף 

מדרגות. כך גם, טוענת התובעת, נקבע בחוזה שהחברה שעיקר השימוש כמעבר נעשה דרך ה

תאפשר גישה חפשית לנכס אותו מכרה, והתחייבות זו לא יוחדה דווקא לתובעת אלא התייחסה 

מהווה לפיכך הפרה של החוזה ופגיעה  2014 -למנוע את המעבר ב 2לנכס עצמו. החלטת הנתבע 

לאפשר  2 -ו 1המחייב את הנתבעים בזכות קניינית של התובעת. התובעת עותרת לפיכך לצו 

 המעבר לדירה באמצעות המדרגות וכן גם לרשום את זיקת ההנאה כפי שנקבע בחוזה.

עוד טוענת התובעת כי אין בסיס בדין גם להחלטת הנציגות למנוע את המעבר לנכס דרך הלובי. 

מדת לה הזכות לשיטתה, אף שלא נעשה שימוש בפתח שבין הלובי לנכס מזה שנים, כבעלת הנכס עו

להימנע מכל הפרעה  3המלאה לעבור ברכוש המשותף, הלובי, לצורך כניסה לנכס, ועל הנתבעת 

לפתוח את הדלת הסגורה ולאפשר  3למעבר זה. התובעת עותרת לפיכך גם לצו המורה לנתבעת 

 מעבר לנכס דרך הלובי.
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תרת התובעת לחיוב בנוסף, על רקע טענות לביטול חוזה המכר בגין שלילת המעבר לנכס, עו

וכן להיתר לפיצול סעדים כדי שתוכל לתבוע ₪  144,870.95הנתבעים בפיצוי על נזקיה בסך של 

 בנפרד את יתרת נזקיה.

 יש לדחות את התביעה נגדם. 2 -ו 1לטענת נתבעים  .10

לשיטתם, אכן עומדת לתובעת זכות הגישה לנכס, ברם זכות זו עליה לממש באמצעות המעבר דרך 

א דרך המדרגות. אותו מעבר לנכס דרך הלובי מהווה את הכניסה הראשית לבניין הלובי ול

נעשתה בלא כל זכות. מאידך, הכניסה לנכס דרך המדרגות הינה כניסה  3וחסימתו בידי הנתבעת 

משנית לנכס. לתובעת ניתנה הרשות למעבר דרך אותה כניסה משנית, המדרגות, אך הייתה זו 

ת בלבד, רשות זמנית שנבעה מיחסי האמון עם התובעת. כאשר רשות אישית שניתנה לתובע

שאדם זר הגיע לנכס דרך המדרגות השייכות לו, והוא אף מתעמת עמו, מנע ממנו  2התברר לנתבע 

 את האפשרות למעבר וממש את זכותו לעשות כן.

כופרים אף בטענות התובעת לנזקים ובתחשיביה, וטוענים שבה האשמה על  2 -ו 1הנתבעים 

שנמנעה במשך שנים מפעולות שיאפשרו לה מעבר לנכס דרך הלובי, ובה האשמה על שנמנעה 

 . @@@מלהבהיר זאת בחוזה עם 

 אין בסיס לתביעה נגדה ודינה להידחות. 3אף לטענת הנתבעת  .11

לשיטת הנתבעת, יש לדחות את התביעה נגדה על הסף בהיעדר יריבות, בהיעדר עילה, נוכח 

 עשה בנכס למגורים, ובשל התיישנות ושיהוי.השימוש הבלתי חוקי שנ

כי דלת הכניסה לנכס דרך הלובי נפרצה בצורה לא חוקית  3לגופם של דברים, טוענת הנתבעת 

ובלא היתר לפני שנים רבות, שלכן זה מכבר נסגרה דלת זו והתובעת הייתה מודעת לכך כאשר 

השנים המעבר היחיד לנכס  רכשה את הנכס. בהתאם, בעת שרכשה התובעת את הנכס ובמשך כל

 היה דרך המדרגות וכך גם באו הדברים לביטוי בחוזה עם החברה ובהסכמה לרישום זיקת ההנאה.

שיש לתובעת זכות מעבר לנכס, אך זכות זו עומדת לה אך ורק במעבר  3משכך, מסכימה הנתבעת 

ואף לרשום  2ע דרך המדרגות ולכך גם עומדת לה הזכות לכפות את המעבר על החברה ועל הנתב

כופרת בטענות התובעת לנזק או בזכותה לפיצוי כלשהו  3על כך זיקת הנאה. ממילא שהנתבעת 

 .3מהנתבעת 

עתרה התובעת גם לצו מניעה זמני שיורה לנתבעים לאפשר לה גישה  30.10.14 -עם הגשת התביעה ב .12

ומחקה את  קבלה התובעת את המלצת בית המשפט 23.11.14לנכס, אך בדיון שנערך ביום 

הבקשה. משמעות התנהלות זו הייתה שלמעשה נמנעה מהתובעת כל גישה לנכס במהלך 

 ההתדיינות, שכן כל הנתבעים מונעים זאת ממנה, כל אחד מטעמיו.

עוד יצוין שמלכתחילה הוגשה התביעה המתוקנת גם כנגד נתבע נוסף, עו"ד גדעון היכל, בטענה 

נאה על זכות המעבר של התובעת, אך התביעה כנגדו שהוא זה שהיה אמור לרשום את זיקת הה

 . 2.7.15נדחתה בהסכמה ביום 

תמכו את גרסתם בתצהירו של  2התובעת תמכה את גרסתה בתצהירה, ובתצהיר דן. החברה והנתבע  .13

, יו"ר הנציגות, וכן זימנה למתן @@@תמכה את גרסתה בתצהירו של מר  3. הנתבעת 2הנתבע 

מנהלת היחידה לשימוש חורג  –גם את המהנדסת ברטה לוסטיג ו @@@עדות מטעמה גם את 

 וחלוקת דירות בעיריית תל אביב.

 ישיבות ובסיומם ניתנה לצדדים ארכה להגשת סיכומים בכתב. 3דיוני ההוכחות נפרשו על פני 
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 דיון

אין למעשה כל מחלוקת בין הצדדים על זכויותיה הקנייניות של התובעת בנכס, כפי שנרכשו  .14

ונרשמו בלשכת רישום המקרקעין. אין לפיכך בין הצדדים אף  15.8.94לפי החוזה מיום  מהחברה

מחלוקת על זכותה של התובעת לגישה לנכס, כאשר ברור שלא יתכן מצב בו אין לתובעת כלל גישה 

 לנכס.

המחלוקת העיקרית העומדת להכרעה הינה אם זכות זו של התובעת הינה למעבר דרך המדרגות, 

 ך הלובי, ואפשר שבשתי הדרכים, כאשר המחלוקות יתבררו בנפרד ביחס לנתבעים.או שמא דר

 .2המחלוקת לעניין זכות המעבר דרך המדרגות הינה מחלוקת שבין התובעת לחברה ולנתבע  .15

אף בעניין זה אין מחלוקת בין הצדדים כי זכות המעבר לנכס דרך המדרגות הוסדרה בחוזה.  .א

ברה ובחוזה נקבע שלתובעת תינתן זכות מעבר. בפועל, המדרגות רשומות בבעלותה של הח

, לאחר 2014 -נעשה השימוש בדרך זו לשם מעבר לנכס ורק ב 1994 -מאז כריתת החוזה ב

 את המעבר. 2, חסם הנתבע @@@שנכרת חוזה המכר שבין התובעת ל

לחסום את המעבר לנכס מהמדרגות שכן  2לפי גרסת התובעת, אסור היה לחברה או לנתבע  .ב

זכות המעבר עליה הוסכם בחוזה הינה זכות מעבר שלטובת הנכס, ולא זכות אישית של 

הן לאפשר את המעבר והן  2 -ו 1התובעת. לפיכך גם טוענת התובעת שיש לחייב את הנתבעים 

 לרשום את זיקת ההנאה על כך.

 , זכות המעבר לנכס דרך המדרגות שנקבעה בחוזה הייתה זכות2לפי גרסת החברה ונתבע 

אישית של התובעת. זכות שניתנה לה על רקע ההיכרות והיחסים האישיים עימה. זכות 

שהתובעת לא יכלה כלל להעביר בעת שמכרה את הנכס, שלכן בדין בוטלה. אשר לרישום 

שהזכות לרישום זה התיישנה והתובעת ויתרה עליה  2זיקת ההנאה, טוענים החברה והנתבע 

 ו זיקת הנאה.וממילא שכיום לא ניתן לרשום כז

 בחוזה(: 11הסדרת הגישה לנכס דרך המדרגות נקבעה בחוזה כך )סעיף  .ג

 

 

ולצורך  6630גוש  403בחלקה  1-2מאחר והמוכר הינו הבעלים של חלקת משנה 

כניסה ויציאה לנכס בלבד )להלן: "מעבר"( מסכים המוכר לתת לקונה או לנכס 

כי המוכרת תחתום על )מדרגות( מסכימים הצדדים  2זכות מעבר דרך חלקה 

בדבר זכות המעבר לטובת  2מסמכים לשם רישום זיקת הנאה על חלקת משנה 

. לצורך כך תיתן המוכרת יפוי כח בלתי חוזר לעו"ד היכל לרשום 3חלקת משנה 

 את זיקת כנדרש.

אומד דעת צדדים לחוזה נלמד מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. עיון בהסכמה 

המעבר מראה כי זכות זו ניתנה "לקונה או לנכס" וכי ההתחייבות לרישום האמורה על זכות 

", דהיינו לטובת הנכס. אין בחוזה 3זיקת ההנאה המבטיחה זאת ניתנה "לטובת חלקת משנה 

כל רמז לסייג המצמצם את זכות המעבר כך שתחול לטובתה האישית של התובעת בלבד. 

רסת התובעת לזכות שהוקנתה לנכס ולא אך לה נהפוך הוא. על פניו, לשון החוזה תומכת בג

 אישית.
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זאת ועוד, התברר שבסמוך לרכישת הנכס הוא הושכר על ידי התובעת לשוכרים שונים, אשר  .ד

או בסמוך לכך ועוד התברר שאותם שוכרים עשו  2000התגוררו בנכס מספר שנים עד לשנת 

ובעת(. אם הזכות שהוקנתה בתצהיר הת 17 -ו 16שימוש במדרגות לשם מעבר לנכס )סעיפים 

, לא ברור כיצד זה הסכינו עם 2לתובעת הייתה "זכות אישית" בלבד, כטענת החברה והנתבע 

 המעבר של השוכרים שהתגוררו בנכס וכיצד לא מחו על כך מיידית.

כי זכות המעבר דרך המדרגות הוקנתה לתובעת באופן  2במהלך חקירתו הנגדית טען הנתבע  .ה

דרת המעבר דרך הלובי, והתובעת אף חזרה והבטיחה לו שהיא מטפלת זמני בלבד עד להס

בפרוט'(. גרסה זו מעוררת תמיהה שכן גרסה זו מצמצמת  10 – 7ש'  39בהסדרת המעבר )עמ' 

, כאשר הוא טוען שגם הזכות האישית הייתה זמנית 2אף את הזכות האישית לה טוען נתבע 

, גרסה זו לא נתמכת בכל מכתב שמצופה 2ע בלבד. אלא שלגרסה זו אין זכר בתצהיר הנתב

היה שישלח בחלוף הזמן, גרסה זו לא מתיישבת עם ההסכמה בחוזה לרישום זיקת הנאה בלא 

כאשר  2זכר להגבלת זמן, וגרסה זו לא מתיישבת עם שתיקתו רבת השנים של הנתבע 

 .2התובעת בכלל איננה בארץ. קשה איפה ליתן אמון בגרסת הנתבע 

לפנות את המיטלטלין החוסמים  2ה עתרה התובעת לצו המורה לחברה ולנתבע בכתב התביע .ו

את המדרגות ולשאת בתחזוקתו השוטפת ושיפוצו. אך ברור הדבר שאם משמשות המדרגות 

למעבר יש להימנע מאחסון מיטלטלין החוסמים אותם. מאידך, ככל שהמדרגות משמשות הן 

 1למעבר, לא ברור מדוע טוענת התובעת שרק הנתבעים  2 -ו 1את התובעת והן את הנתבעים 

 מחויבים לשאת בעלות אחזקתם ולא הובא כל פירוט שיסביר טענה זו. 2 -ו

בכתב התביעה עתרה התובעת לצו המחייב את רשם המקרקעין לרשום זיקת הנאה על זכות  .ז

ת החברה המעבר לנכס. בכל הנוגע לחבות החברה, הרי שנוכח המוסכם בחוזה ברורה חוב

לשתף פעולה ככל שיידרש להשלמת הרישום. מאידך, רשם המקרקעין איננו צד להליך זה, 

עמדתו לא נשמעה, והאפשרות שיש מכשולים אחרים המונעים רישום שכזה לא התבררה 

 כלל. אין לפיכך מקום לצו המורה על הרישום ומופנה לרשם המקרקעין.

ול התובעת, כאשר הוא עצמו איננו צד לכל חוזה להיעדר יריבות מ 2בכתב ההגנה טען הנתבע  .ח

איננו צד לחוזה עם התובעת בקשר לנכס או בכלל אך הניסיון לטעון  2עימה. אכן, הנצבע 

מייצג את החברה  2להיעדר יריבות בנסיבות העניין חסר כל שחר. מעבר לכך שהנתבע 

המעבר במהלך  הוא הוא זה שחסם בפועל את 2בפעילותה בקשר עם החוזה, הרי הנתבע 

. אם, לשיטתו, אין לו יריבות עם התובעת, לא ברור ממקור הזכות בכלל לחסום את 2014

לאפשר את המעבר נובעת לפיכך ממעשיו הוא ולא ממעמדו  2המדרגות. חבותו של הנתבע 

 בחברה או מפעילותו בשם החברה.

ובע כי ברכישת וק 2לפיכך, אני מקבל את גרסת התובעת, דוחה את גרסת החברה והנתבע  .ט

הנכס ניתנה זכות מעבר לנכס דרך המדרגות. זכות זו הינה זכות קניינית המהווה חלק 

מהזכויות בנכס, וממילא שלתובעת עמדה הזכות המלאה למכור את זכויותיה בנכס ובהן גם 

לחסום את הגישה לנכס דרך  2למכור את זכות המעבר דרך המדרגות. החלטת הנתבע 

נעשתה שלא כדין ותוך פגיעה בזכויות התובעת. מאחר והחלטת  2014המדרגות במהלך 

מודע  2נעשתה כאשר הסתבר לו שהתובעת מכרה את הזכויות בנכס וכאשר הנתבע  2הנתבע 
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הרי שחסימת המעבר נעשתה גם בחוסר תום לב  –לכך שדרך הכניסה לנכס מהלובי חסומה 

 ובאדישות לנזק שעלול להיגרם לתובעת עקב זאת.

 .3ת נתבעהינה מחלוקת שבין התובעת ל לובית לעניין זכות המעבר דרך ההמחלוק .16

אין מחלוקת על כך שבין הלובי לנכס קיים פתח הסגור בדלת, כך שעקרונית ניתן להגיע לנכס  .א

 דרך הלובי.

( מזה עשרות שנים שלא מתאפשר המעבר לנכס @@@בתצהיר  5)סעיף  3לפי גרסת הנתבעת 

"הגעתי יום אחד אל הנכס  2002, טוענת התובעת כי בשנת דרך הלובי. בתצהירה מאידך

בתצהיר התובעת(  21ומצאתי כי הכניסה אליו דרך לובי הבניין נעולה עם שער" )סעיף 

להיכנס לנכס דרך הלובי אך "להפתעתם"  2014 -ובהמשך טוענת התובעת כי נציגיה בקשו ב

. אמירות אלו יוצרות את הרושם בתצהיר התובעת( 43גילו שהשער המוליך אליו נעול )סעיף 

 1994 -שהכניסה לנכס דרך הלובי הייתה פתוחה כל השנים מאז רכשה התובעת את הנכס ב

 ולפתע נסגרה, אולם טענה זו הופרכה. 

)נספח ה' לתצהיר התובעת( סוקר בית המשפט את הנכס  29.9.02בפסק הדין שניתן ביום 

הדרך היחידה" להגיע לנכס היא דרך קומת סיפא( שלפי עדות התובעת " 6ומציין )בסעיף 

היה  2002הקרע וכי "למקום דלת כניסה אחת". פסק הדין מלמד על כך שלפחות בשנת 

המעבר דרך המדרגות הכניסה היחידה לנכס, ומשמע שהכניסה דרך הלובי הייתה חסומה ולא 

עיריית תל בשימוש. מצב עובדתי זה נלמד גם מהתכתבויות נוספות, כגון מכתבה התובעת ל

( בו מלינה התובעת על כך שדיירי הבניין מונעים @@@לתצהיר  26)נספח  3.9.07אביב מיום 

לתצהיר  23)נספח  19.8.02מיום  3את הכניסה לנכס מהלובי; מכתב התובעת לנתבעת 

( בו מבקשת התובעת להסיר את הדלת המונעת את המעבר לנכס מהלובי; ומכתב @@@

( @@@לתצהיר  22)נספח  23.12.12ריית תל אביב ביום בשם התובעת לעי@@@שכתב 

ממנו עולה ששער המעבר לנכס מהלובי נעול. על פניו איפה ברי הדבר שמזה שנים רבות ששער 

ואף ביחס לשנים שלפני כן  2002המעבר לנכס מהלובי נעול ואיננו בשימוש. כך וודאי מאז 

 נעשה שימוש במעבר לנכס דרך הלובי.( לא הוצגה כל ראיה לכך ש1994 -)מעת רכישת הנכס ב

לא עשו  1994 -וקובע שמעת רכישת הנכס על ידה ב 3לפיכך, אני מקבל את גרסת הנתבעת 

התובעת או מי מטעמה אי פעם שימוש בלובי לשם כניסה לנכס. דלת המעבר לנכס מהלובי 

יה דרך הייתה סגורה ונעולה כל אותן שנים והמעבר היחיד ששימש בפועל לכניסה לנכס ה

 המדרגות.

, אותו פתח המאפשר כניסה לנכס מהלובי, הפתח שנסגר בשער נעול כל 3לטענת הנתבעת  .ב

השנים, הינו בכלל פתח שנפרץ שלא כדין ובלא כל היתר, כאשר גם לפי תשריט רישום הבניין, 

 לא מצוינת כלל זכות מעבר לנכס דרך הלובי. –התקנון והצו לרישום הבניין כבית משותף 

יר התובעת צורף צילום תשריט מרישום הבניין כבית משותף )נספח ב' לתצהיר לתצה

התובעת(. עיון בתשריט זה מראה פתח במקום המעבר מהנכס ללובי הבניין. קיום הפתח 

 לפריצת הפתח שלא כדין ובלא היתר. 3בתשריט סותר את טענת הנתבעת 

גישה עיריית תל אביב לבית גם תשריט אשר ה 3בנוסף, בין המסמכים אשר הציגה הנתבעת 

והיא  המהנדסת ברטה לוסטיג(. התשריט הוצג בפני @@@לתצהיר  28המשפט )נספח 

בפרוט'(. בתשריט ניתן לזהות את המדרגות המאפשרות  27; ש' 44זיהתה את הנכס )עמ' 

( אך גם פתח נוסף שנראה 2כניסה לנכס )אותן מדרגות נשוא המחלוקת עם החברה ונתבע 
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העידה שהיא זו שערכה את התשריט וכן כי  המהנדסת ברטה לוסטיגיסה לנכס. כמאפשר כנ

 20 – 16; ש' 45ערכה אותו על סמך השוואה לתכנית בתיק הבניין. וכך התייחסה לפתח )עמ' 

 בפרוט'(:

אז באותו תשריט שמצאתם אצלכם בתיק, ועליו הסתמכתם כשערכת את  ש.

 ? המסמך הזה, אז היה פה פתח? נכון

 .ה פה פתח והיה סגור בזמן הביקור שלנוהי ת.

 ? ש פתח אז אפשר להבין שהי)ת(ה פה דלתאם במסמך המקורי י ש.

 נכון.  ת.

שלפיה מדובר בפתח שנפרץ שלא כדין ובלא כל היתר איננה  3כך מתברר שטענת הנתבעת 

נכונה וודאי שלא הוכחה. מתברר שאותו פתח שמאפשר כניסה לנכס מהלובי הינו חלק 

 גרלי של התכניות בתיק הבניין.אינט

כך ניתן לסכם את התשתית העובדתית הרלוונטית: לנכס דנא שני פתחים המאפשרים כניסה.  .ג

 1994 -האחד, דרך המדרגות מאחורי הבניין, בו עשתה התובעת שימוש מאז רכישת הנכס ב

ם רבות לפני ולפי החוזה עם החברה. והשני, דרך הלובי, פתח שנבנה כדין ובהיתר אך נסגר שני

שהתובעת רכשה את הנכס ונותר סגור מני אז ועד היום )למעט ניסיון קצר מועד לפרוץ אותו 

 ושאיננו רלוונטי(. @@@בעת מכירת הנכס ל

 כך, על בסיס עובדתי זה, ניתן להכריע במחלוקות.

כאשר התובעת הינה בעלת הזכויות בנכס, הרי שזכותה למעבר חפשי בכדי להגיע לנכס מהווה  .ד

חלק מזכויותיה בנכס. לצורך מעבר זה מבקשת התובעת לעשות שימוש בחלקים המהווים 

רכוש משותף של בעלי הזכויות בבניין, אך זכות המעבר הייתה עומדת לה אפילו היה עסקינן 

במעבר דרך מקרקעין שבבעלות אדם אחר, שכן זכות המעבר לנכס עצמה הינה חלק מהזכות 

 בנכס. 

בדבר , לחוק 5 בסעיף עונה על הדרישות הקבועות 22 בחלקהזכות המעבר הנטענת 

ע"א . )יסודותיה של זיקת ההנאה. זכות המעבר היא זכות קניינית במקרקעין כפופים

 (735, 720 אסטראחאן חוה ואח' נ' בן חורין זאב ואח' פ"ד מ"ה 700/88

כס הינה איפה זכות קניינית. חלק מהזכות הקניינית על הנכס עצמו. מימוש זכות המעבר לנ

זכות זו עשוי, בנסיבות מסוימות, אף לגבור על זכות קניינית של אדם אחר במקרקעין 

המוגדרים "מקרקעין כפופים". ואם כך ביחס למקרקעין שבבעלות אדם אחר, קל וחומר שכך 

 כשעסקינן ברכוש משותף.

בר הינה זכות קניינית, וכאשר מימוש זכות זו מחייב מעבר ברכוש המשותף כאשר זכות המע

, נציגות הבניין, כל סמכות לשלול זכות זו מהתובעת. לא בסגירת 3של הבניין, אין לנתבעת 

פתח הגישה לנכס, לא בשלילת מפתחות הכניסה ללובי ולא בכל דרך אחרת. השימוש שנעשה 

הינו שימוש רגיל וסביר וגם לא נטען אחרת. וביחס בלובי וברכוש המשותף לצורך מעבר 

 לשימוש רגיל וסביר ברכוש משותף מורה הפסיקה כך:

 ללא אף וזאת, וסביר רגיל שימוש הוא המשותף ברכוש המותר השימוש כי נפסק כבר

 אותו של ייעודו את התואם כזה הוא כאמור שימוש. האחרים הדירות בעלי הסכמת

 הדירות מבעלי כזה שימוש מונע ואינו, הדירות בעלי וונתכ לפי המשותף ברכוש חלק

http://www.nevo.co.il/case/17930436
http://www.nevo.co.il/case/17930436
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, פסקה 19.4.15]פורסם בנבו[  עזרן נ' דוד אביעד !!! 23-09-25948ם( -"א )יעש) .האחרים

61) 

מעבר בלובי.  אם כך, מעת בנית הבניין ורישומו כבית משותף היה פתח כניסה לנכס המחייב

המעבר לפתח זה הינו שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ומהווה חלק מהזכות הקניינית של 

בעל הנכס. במצב זה אין לנציגות הבניין כל סמכות "להחליט" לשלול זכות מעבר זו מבעל 

 הנכס, התובעת.

נה זו , יש לדחות התביעה נגדה שכן היא לוקה בהתיישנות ובשיהוי. טע3לטענת הנתבעת  .ה

איננה ברורה. מניעת זכות המעבר מהתובעת מהווה פגיעה חוזרת ונמשכת בזכותה, פגיעה 

הינה מניעת המעבר  3המתחדשת מדי יום. העילה בגינה הוגשה התביעה כלפי הנתבעת 

 או במועד מוקדם יותר. 1994 -מהלובי לנכס כיום, ולא ב

ה שנמנעה מלרשום זיקת הנאה הינה לרשלנות של התובעת עצמ 3טענה נוספת של הנתבעת 

המעגנת את זכות המעבר שלה דרך המדרגות. גם טענה זו איננה ברורה. עצם האפשרות שיש 

זכות למנוע את  3לתובעת להיכנס לנכס גם מאחור, דרך המדרגות, איננה מקנה לנתבעת 

 .המעבר מהלובי וכלל לא ברור מה לכך ולשימוש הסביר של התובעת בלובי לשם מעבר לנכס

מלינה על שימוש אסור בנכס למגורים, שימוש שמנוגד להיתר לפיו נבנה הבניין, אך  3הנתבעת 

 כל זכות לחסום את המעבר לנכס בהחלטה שלה לבדה. 3אפילו כך אין זה מקנה לנתבעת 

לקיומו של השתק שיפוטי על התובעת, שכן בהליך שהתנהל נגדה בבית  3ועוד טוענת הנתבעת 

קומיים טענה שלנכס כניסה אחת דרך המדרגות. תורת ההשתק השיפוטי  המשפט לעניינים מ

קובעת כי בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם 

מנת שטענת השתק שיפוטי תתקבל, על בעל -בהליך נגד יריב אחר ולטעון טענה הפוכה.  על

של בעל הדין אותו הוא מבקש להשתיק  הדין שטוען לתחולתה להראות כי לא רק שטענתו

סותרת באופן מפורש את שטען בהליך קודם, אלא גם כי טענה זו התקבלה באותו הליך 

]פורסם בנבו[  הפניקס הישראלי לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי 8297/12רע"א )

ק הדין(. במקרה דנא, טענת התובעת איננה סותרת את אשר נטען בפס 13, פסקה 16.7.13

תאפשר ך המדרגות הייתה הדרך היחידה בה הבהליך הקודם, שהרי עובדתית המעבר לנכס דר

מעבר לנכס, וזאת כל עוד המעבר מהלובי סגור. הטענה לזכות מעבר מהלובי איננה עומדת 

 בסתירה לאשר נטען בהליך הקודם.

מתברר שדיירי הבניין חוששים מהפגיעה שתגרם להם אם יתאפשר  3מטיעוני הנתבעת  .ו

המעבר לנכס דרך לובי הבניין. אף שניתן להבין לליבם של דיירי הבניין וניתן להבין את החשש 

מפגיעה באופי הבניין באם, למשל ייעשה בנכס שימוש מסחרי, אין הדבר מקנה להם זכות 

ין. התובעת הינה בעלת זכויות בבניין ואף ברכוש לחסום את הגישה למי מבעלי הזכויות בבני

המשותף וזכותה איננה נופלת מזכותו של כל דייר אחר בבניין. אם סברו דיירי הבניין 

שהשימוש בנכס פוגע בזכויותיהם יכלו, ועודם יכולים כמובן, לעתור לערכאות או לפנות 

 רשאים.לרשויות המוסמכות כפי שאכן עשו. אך לחסום את המעבר אין הם 

עלות התובעת בנכס וקובע כי ב 3הנתבע לפיכך, אני מקבל את גרסת התובעת, דוחה את גרסת 

מקנה לה גם את זכות המעבר לנכס דרך הלובי. זכות המהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש 

המשותף. זכות הנתונה לתובעת כפי שהיא נתונה לכל דייר בבניין. זכות שאין בסמכות 

 לשלול.  3הנתבעת 

http://www.nevo.co.il/case/8282813
http://www.nevo.co.il/case/8282813
http://www.nevo.co.il/case/5606265
http://www.nevo.co.il/case/5606265
http://www.nevo.co.il/case/5606265
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לאחר שנקבע שיש לקבל את טענות התובעת ולהורות לנתבעים לאפשר את המעבר לנכס הן דרך  .17

המדרגות והן דרך הלובי, יש לבחון את טענות התובעת לחיוב בנזקים שנגרמו לה עקב מניעת 

 המעבר.

בכתב התביעה ועותרת לחיוב הנתבעים  102 – 80התובעת מפנה בסיכומיה לפירוט הנזק בסעיפים 

 וכן להיתר לפיצול סעדים.₪  144,870.95סך כולל של  בתשלום

בקשר עם ביטול  @@@אכן, בעת הגשת התביעה טרם הוכרעו המחלוקות שבין התובעת לבין 

חוזה המכר, כך שאך הגיונית הטענה שיש להתיר לתובעת לפצל את הסעדים אותם היא מבקשת 

 . יתגבשו ובהליך נפרד, כדי שתוכל לעתור לפיצוי על נזקיה כשאלו כלפי הנתבעים

ועם זאת, אם עותרת התובעת לסעד כספי בתביעה זו, לא ניתן לטעון שהיא מבקשת לפצל סעדים 

כדי לתבוע סעד כספי נוסף בתביעה נפרדת. מצב זה איננו "פיצול סעדים" כי אם "פיצול סעד" 

דרך חלוקתו לסעדי משנה ודבר זה לא ניתן כלל להתיר. לא ניתן לתבוע סעד של פיצויים על 

 (. 673( 3) אנג'ל נ' מייש פ"ד לא 61/77ע"א לסכומים ולהגיש תביעה נפרדת בגין כל סכום )

כיוון שעיקר הנזק לו טוענת התובעת מתייחס לביטול חוזה המכר; כיוון שהיא עותרת לפיצול 

מן הראוי שכלל הטענות  –ן ההיתר לפיצול הסעדים בנסיבות אלו סעדים; וכיוון שיש הגיון במת

 .לנזק יתבררו בהליך הנפרד

 לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים. .18

 אשר על כן אני מקבל את התביעה בחלקה וקובע כדלהלן: .19

 

 

, אחדות 2, חברת משכן הפרקליט בע"מ, ואת הנתבע 1ניתן בזאת צו המחייב את הנתבעת  .א

קבועה לנכס דרך המדרגות, ולשם כך למסור כל מפתח הנדרש לפתיחת  שהב, לאפשר גישה

הדלת החוסמת מעבר זה, ולסלק כל מכשול )כולל ציוד או מיטלטלין אחרים( החוסמים או 

 מפריעים לשימוש במדרגות.

לשתף פעולה ככל שידרש לרישום זיקת הנאה בדבר  1ניתן בזאת צו המחייב את הנתבעת  .ב

 המדרגות.זכות המעבר לנכס דרך 

תל אביב, להסיר את השער  $$$, נציגות הבית ברחוב 3ניתן בזאת צו המחייב את הנתבעת  .ג

המונע מעבר מהלובי לנכס, למסור לתובעת את המפתח הנדרש לשם מעבר בלובי, ולהימנע 

 מכל הפרעה למעבר לנכס דרך הלובי.

 את פסק הדין לנתבעים.ימים ממועד המצ 7ג' לעיל ייעשה בתוך  -ביצוע האמור בסעיפים א' ו .ד

ניתן בזאת לתובעת היתר לפיצול סעדים כך שתוכל לתבוע בהליך נפרד פיצויים על הנזקים  .ה

 –שנגרמו לה, לטענתה, בגין חסימת דרך הגישה לנכס. התביעה לפיצויים על נזקים בהליך זה 

 נמחקת.

 הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת בגין תביעה זו.  .ו

לחוד, ישלמו את מחצית האגרה ששולמה וכן גם שכ"ט עו"ד בסך של , ביחד ו2 -ו 1הנתבעים 

20,000  .₪ 

 ₪. 20,000את מחצית האגרה ששולמה וכן גם שכ"ט עו"ד בסך של  תשלם 3ת הנתבע5129371

http://www.nevo.co.il/case/17928894


 %%%נ'  @@@ 50846-10-14תא )ת"א( 

11 

 

    , בהעדר הצדדים. 2016אפריל  28ניתן היום,  כ' ניסן תשע"ו, 54678313

    

 54678313רונן אילן 
 שינויי ניסוח ועריכהנוסח מסמך זה כפוף ל

 
 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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