
זוג-בניביןבמקרקעיןשיתוףפירוק

*ארבלדןהשופט

מבוא.א

Tenancy"תומסוגבמקרקעיןמשותפתבבעלותהכיר,1969-ט"תשכ,המקרקעיןחוק

"Commonמסוגולא"Tenancyבחלקונפרדתבעלותשותףלכל,היינו.י,1ת1סנ
לאחר.')Survivorship(השותפיםביןחלהאיננה,ההתרבותוהלכת,במקרקעין
בשאלתוטוזכותשותףלכללפיו,הכללבמקרקעיןמשותפיםבעליםביןנהגשבעבר

לפנות,מוצאללאמצבנוצרבאשר,השותפיםעלוהיה,במקרקעיןהשימושדרבי
ביןההנאהלחלוקתהדרךעללצוותמסוימיםבמקריםמוסמךהיהאשר,המשפט-לבית

,הרובעיקרוןאתוקיבל,הוטוזכותעיקרוןאת1969המקרקעיןחוקזנח,השותפים2

וינצלוישתמשוכיצדלקבוע,המשותפיםבמקרקעיןהחלקיםרובבעלימוסמכיםלפיו

,הרובעושקבפניהמיעוטעללהגןהמקרקעיןחוקדאג,זאתעםיחד.המשותף3הרכוש
שנראהמהלפיכאלהבמקריםלהחליטהרשאי,המשפט-לביתפנייהשאיפשרידי-על

אומניהולהחורגדבר"-לפיוחריגנקבעוכן,4"הענייןבנסיבותויעילצודק"בעיניו

.5"השותפיםכלהסכמתטעוןרגילמשימוש
במצב.רובלהתגבשהדבריםמטבעיכוללא,בלבדשנייםבמקרקעיןשותפיםכאשר

כלכיאמנםקובעהחוק.יעילוכלתימעשיכבלתיבחוקההסדרמתגלהכזהדברים

משותףכזהשימושימנעשלאובלבד,במקרקעיןסבירשימושלהשתמשרשאישותף
נדרשתשבהםלמצביםפתרוןלהציעשמטרתםנוספיםהסדריםבחוקמצוייםוכן,אחרף

במקרהאך.נזק7למקרקעיןלהיגרםעלולכאשראו,מראשצפויהובלתידחופהפעולה

.והמרכזאביב-בתלהשלום-משפט-ביתנשיא* פרופשלספרוזהבענייןראה1
,(ל"תש)והישגיםמגמות1969-ט"תשכהמקרקעיןחוקויסמן'י'

45.
C([ח0טח1936,0)ק.463וראה . R. Noyes Thelnstitution ofi'

roperty

ד"ת,משיח'נמשיחעיזבון65/64א"עהשווהוכן,169ידר"פ,לברון'נברוינר58/191א"ע2
.126(1)כ

.1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק30סעיףראה3
.(ב)30סעיףראה,שם4
.(ג)30סעיףראה,שם5
.(1)(א)31סעיףראה,שם6
.לחוק(3)(א)31סעיףוכן(2)(א)31סעיףראה,שם7
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שבחוקבהסדריםאין,מגוריםבדירתהמתגורריםזוג-בנישני,היינו,עוסקיםאנובו
בנכסלהשתמששניהםמבקשים,בדירההשותפיםהזוג-בנישנישבהלמציאותפתרון

שימושעודמאפשרשאינו,האישייםביחסיהםמשברלידיהגיעואך,סבירשימוש

.בדירהמשותף
הגיעו,מהםמיאו,במקרקעיןהשותפיםשבולמצבהמקרקעיןבחוקהפתרון,כללית
שיתוףפירוק-הינו,במקרקעיןבשיתוףעודרוציםשאינםאו,ביחסיהםלמשבר

בחוקלא,מרובהלאהדהזוכהאינה,במקרקעיןהשותפותעצםכיספקאין.במקרקעין8

עצםכי,הינוזהאהדהלחוסרהבסיס.אחרות9משפטבשיטותלאואףהמקרקעין

המשפט-בתישלויכולתם,ומדוןריבשלניצניםבחובהטומנתבמקרקעיןהשותפות

.למדימוגבלתהשותפיםביןשלוםלהבטיח
לשותפותגםכזהיחס"מגיע"האם,הינהבהןשנעסוקהעיקריותהשאלותאחת

כדיןבמקרקעיןהשותפיםזוג-בנישלדינםהאם-אחרלשון.זוג-בנישביןבמקרקעין
אשר,המשפחהדינישליותרכלליבהקשרלראותםיששמאאו,רגיליםשותפים

הילדיםטובת,למדורהאשהזכויותכמו,ואחריםנוספיםשיקוליםלשקולישבמסגרתם
אתלבחון,זוג-בניביןהשיתוףפירוקבנושאהקייםהדיןאתלבדוקננסה.וכדומה10

המתגורריםזוג-כניביןלהיווצרהעשוייםשוניםלמצביםפתרונותולהציע,מגבלותיו

עלהמקרקעיןשבחוקהפירוקהסדרחלותבשאלתנעסוקעוד.מגוריםבדירתיחדיו

עלהחליםהנוספיםבדיניםוכן,השיתוףהילכתפי-עלזכויותכמו,רשומותבלתיזכויות
המשפט-ביתעלמידהובאיזוחלותםמידת,זוג-בניביןבמקרקעיןשיתוףפירוק

.בכללייאם,בהםלהתחשב
,המשפט-ביתבידישישהדעת-ושיקולהסמכותמידתאתלבחוןננסה,זאתכללאור

-ביתשעלוהאלמנטים,היקפם,זוגה-בניביןבמקרקעיןשיתוףבפירוקלדוןבבואו
.הזוג-בניבדירתהשיתוףפירוקעללהחליטבבואובחשבוןלקחתהמשפט

.'בסימן'הפרקראה,שם8
Jeighוו,Dicksonl[1884]ע.60(ש.14.)-וכן50'בע,1הערהלעיל,ויסמן'פרופאצלראה9

מ"פ,ורון'נורון75/112("ח)א"עוכן,94(ב"תשמ)זוג-בניביןממוןיחסיצבירוזן'אר"ד10
שלל"הנבספרומצוטטאך,פורסםלא)פרורמן'נפרורמן79/191(א"ת)א"וע120(ע2"תשל
.(צבירוזן

,זוג-בניביןממוןיחסיחוקאו,1972-ב"תשל,[משולבנוסח]הדיירהגנתחוקכמו11
.1973-ג"תשל

מקרהבכללהיענותועליו,שהואכלדעת-שיקולהמשפט-ביתבידיאיןכיהטועניםיש12
,אילון'נאילון84/222('חי)א"עלמשלכך.זוג-בניביןבמקרקעיןשיתוףלפירוקלתביעה

74/319א"וע512(2)ו"תשממ"פ,פלד'נפלד84/28567א"עוכן,406(3)ה"תשממ"פ

אך,זוג-בניביןהשיתוףבפירוקעסקלאשאמנם,454,458(1)לד"פ,פין'נרובינשטיין
.הדעת-שיקוללנושאהתייחס
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רשומותבלחיוזכויותהמקרקעיןחוקפי-עלהפירוקהסדר.כ

מלמדבועיוןאשר,יבמקרקעין3השיתוףלפירוקמיוחדפרקתתמקדישהמקרקעיןחוק

:קובעלחוק(א)37סעיף.הסוגייהשלמקיףהסדרעל

."השיתוףפירוקלדרושעתבכלזכאיבמקרקעיןשותףכל(א)"
ההסדרעוסקהאם,השאלהועולהצפהמיד,זוג-בניביןבשותפותאנושעוסקיםכיוון

מכוחשנוצרהבשותפותגםמדוברשמאאו,המקרקעיןחוקמכוחבשותפותורקאך
.המקרקעין4ןחוקטרםנוצרההשיתוףהלכת.זוג-בניביןהשיתוףהלכת

לזכותכפופה,הדירהרשומהבלבדשמושעלזוג-בןשלבעלותוכיהדעהאזרווחה
כוונתלהסיקשניתןאו,השיתוףחזקתעומדתאמנםאם,השניהזוג-בןשלשכיושר
:161בסעיףוקבעשביושרזכויותבמפורשביטלהמקרקעיןשחוקאלא.שיתוף5ן

שלילת":נאמרהסעיףכשבכותרת"חוקלפיאלאבמקרקעיןזכותאיןזהחוקמתחילת"
אשר,נרחבפולמוסעוררואשר,166בסעיףמעברהוראותאףנקבעו."שביושרזכויות

כיקבעהמקרקעיןלחוק7סעיף,מזאתיתרה.פתרונו6יעלבאלאהיוםעדכידומה
התחייבות"-כיקבע8סעיףואילו,ביישוםונגמרתרישוםטעונהבמקרקעיןעיסקה

הינוהשיתוףהלכתשליסודהוהרי."בכתבמסמךטעונהבמקרקעיןעיסקהלעשות
.בכתבמסמךללאהנישואיןמחיישיתוףכוונתהסקת

השופטכבוד)המשפט-בית.זאתשאלההתעוררהדמארי7ן'נחששבפרשת

זכות,השיתוףהלכתמכוחלזכויותהטוענתהאשהזכותאיןאכןכי,קובע(שרשבסקי
צורךאין,האובליגטוריבמישורכלומר,הזוג-בנישביןהפנימייםביחסיםאך,חפצית

:שרשבסקיהשופטובלשון,בכתבבמסמך

,בהןלשיתופוכגון,לאחרההןהאובליגטוריותהזכויותלהקניית,לפיכך"
כלנוצרתגרידאשבזהמבלי,הזההפנימילהסכםהצדדיםביןהפנימייםביחסים

בבחינתאיננוהואכי,בכתבבמסמךצורךאין,המקרקעיןבעליכלפיוכות

.8ן"...לאחראותןלהקנותבמקרקעיןזכויותבעלשלהתחייבות

בזכויות,אחדזוג-בןשלשביושרבזכויותלהכירניתןכיהסברהאתמעלהויסמן'פרופ

.1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק'בסימן'הפרק13
65/253א"עוכן,240(2)יטד"פ,עדכוןמסמנהל'נברנר64/300א"בע,ההלכהתחילת14

.589(1)כר"פ,בריקר'נבריקר
.813,819(1)כדד"פ,גולדברג'נלר66/446א"עוכן,65/253,594-596א"ע,שם15
המעכרהוראות,1969-ט"תשכ,המקרקעיןחוק"גולדנברג'אר"דשלמאמרו,זהבענייןראה16

.839(1972-ב"תשל)במשפטעיוני"העברומורקות
.505(2)לאד"פ,דמארי'נחקתם76/514א"ע17
בלבדאובליגטוריתזכותבעליעצמםהצדדיםהיומקרהבאותוכילבלשיםיש.516'בע,שם18

אתולראות,במקרקעיןזכויותבעתידלהםלהקנותהתחייבאשר,ישראלמקרקעימינהלכלפי
.זהעובדתירקעעלהדין-פסק
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'פרופשלעמדתו.המקרקעין9ןחוקתחילתלאחרגם,האחרהזוג-בןשלבמקרקעין

פי-עללזכותהטועןהזוג-בןאתלראותניתןלגישתו.השליחותחוקעלמבוססתויסמן
פעולותעשייתגםכוללזהכוחוייפוי,השניהזוג-בןשלכוחכמיופה,השיתוףהילכת

דןרייכמן'אר"ד.זה20רעיוןדחתההמשפט-ביתשפסיקתעקאדא.שלישיצדכלפי
בזכויותבהכרה,הקנייניבמישורבמיוחדהמתעורריםהקשייםעלומצביע,זאתבסוגייה

.המקרקעי7י2חוקלאחרשנרכשוזוג-בן
התייחס,161בסעיףהמקרקעיןחוקשעוררלקשייםערבהיותוהעליוןהמשפט-בית

:באומרול"הנכבשניבפרשתלשאלהבמפורש

זהמשפט-ביתשלמפסיקתושנולדהזוג-בןשלזכותשאותה,בדעהעדייןאני"
קונהשביןביחסיםלמשלכמו,הרגילבמובנושביושרקנייןבהלראותאין

פסיקהובאותהפסיקהידי-עלשנוצרה,מיוחדמסוגזכותהיאזאתאלא,ומוכר
צדזכויותעםהתנגשותשלבמקרהההגבלותובמיוחד,הגבלותיהנקבעוגם

.22"שלישי

עמד,המקרקעיןחוקלאחר,מגוריםבדירתזוג-בןשלזכותובהגדרתהעיוניהקושיעל

המטלטליןלחוקפנייההיההמשפט-ביתשמצאהפתרון.א23"בתהשלום-משפט-בית

המשפט-לביתוניתן,במטלטליןזכויותהינןנרשמושטרםזכויותפיו-עלאשר,13סעיף

.המטלטלין24לחוק10סעיףפי-עלכאלהבזכויותהשיתוףפירוק-עללהורות
-לכולםהמשותףשהמכנהפתרונותלמציאתשוניםלניסיונות,איפואאנועדים

המשפט-ביתאיןכאשר,המקרקעיןלחוק161סעיףשהציבהקשייםעללהתגברניסיון

אף,במקרקעיןשיתוףלפירוקהנוגעותההלכותמןלאואף,השיתוףמהלכתלסגתתפץ

.המקרקעיןחוקפי-עלזכויותאינןבהםשהזכויות,רשומיםבלתימקרקעיןלגבי
:באומרו2'כהן'נכהןבפרשת,בכורהשופטכבודהדבריםאתלבטאהיטיב

then?"7זג1.ונ.19 he Possesses10"
Better8Spouseז Confer8Prof. Weissman "Can

.ברנווןהשופטדברי,561,567(1)כהד"פ,אפסה'גאפסה69/595א"עמששוכן.(1972)302
לשופטיםעיוןכימיהרצאותקובץ"בנכסיםשיתוף"ויסמן'י'פרופשלמאמרוגםראה

.1(ו"תשל-ה"תשל)
לעיל,76/514א"עוכן.253,258(3)לאד"פ,מקרקעיןשבחמסמנהל'נכבשני76/388א"ע20

.515'בע,17הערה
חוקתחילתלאחרזוג-בניביןנכסיםשיתוףהלכתשלהקנייניותהתוצאות"רייכמן'אר"ד21

.289(1978-ח"תשל)משפטעיוני"1969-ט"תשכ,המקרקעין
.258'בע20הערהלעיל,76/388א"ע22
.416(3)ו"תשממ"פ,פבון'נפכון84/17123(א"ת).א.ת23

באיןלפיה,436,440(2)לדד"פ,כהן'נכהן78/690א"בע,בכורהשופט'כבהצעתגםראה
מחציתבשיעור,לפיצויחלופיתזכותהקנייתידי-עלהבעיהעללהתגברניתן,בחוקתיקון
.הנישואיןבתקופתשנרכשוהמקרקעיןנכסישלערכם

בשימושהקושי.307(1)ח"תשלמ"פ,ולנסי'נולנסי77/52(ם-י)א"בעעייןוכן,422'בע,שם24
זכויותאין,161סעיףפי-עלוהרי"זכויות"בשםהמדוברכי,הואהמקרקעיןלחוק12בסעיף

.חוקפי-עלאלא,במקרקעין
.'גהאותמול440'בע,23הערהלעיל,78/690א"ע25
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,תקופתנושלהמתקדמתבפסיקהשהתגבשהההלכהלפיומביךמצבנוצר"
,המקרקעיןחוקחקיקתאחדישנישאוזוג-בניביןהמשאביםשיתוףבעניין
להיותעלולה,1973-ג"תשל,זוג-בניביןממוןיחסיחוקולפני,1969-ט"תשכ

ייתןשהמחוקקהשופטשםשהביעלמשאלהמצטרףאני...ליישוםניתנתבלתי
."לשאלהדעתואת

אתישירותתוקפתשאינה,עקיפהגישההמוצעיםהפתרונותככלישכיסבוריםאנו

במשךהתבססואשרקיימותבהלכותלפגועשלא,חיוביתמטרהשביסודםהגם,הבעיה

אנומצטרפים.אליההתכווןלאכללהמקרקעיןחוקמחוקקאףכישנראהפגיעה,שנים
לפחותאשר,המקרקעיןחוקלתיקוןהעליוןהמשפט-ביתלקריאתהכבודבכלאיפוא

שיתוףיחסישללמיוחדותםכללהתייחסלא,ופירוקוזוג-בניביןשיתוףבנושא
.מסחרייםמיחסיםלהבדיל,משפחהמיחסיהנובעיםבמקרקעין

הסדרלכאורהקבעאשר,1973-ג"תשל,זוג-בניביןממוןיחסיחוקחקיקתלאחרגם

נפתרהלא,הנישואין26פקיעתעםהזוג-בניביןהמשאביםיאוזנופיו-על,חוקפי-על
פי-עלבזכויותמדוברהפעם,אמנם.רשומיםבלתיבמקרקעיןזוג-בןשלזכותובעית
סעיףדרישתעלבחוקההסדרעונהולכאורה,זוג-בניביןממוןיחסיחוקהיינו,חוק
5סעיףפי-על,אולם,בלבדחוקפי-עליהיובמקרקעיןזכויותכי,המקרקעיןלחוק161

דירתובכללם)השוניםהנכסיםיחולקופיו-עלאשרההסדרכי,נקבעממוןיחסילחוק
פירושהממוןיחסיחוקפי-עלנישואיןופקיעת,הנישואיןפקיעתעםרקיחול(המגורים

.מוותאוכדיןגירושין,לחוק5סעיףפי-על
פקיעתטרםשלבשלבהינם,המשפט-לבתיהמגיעיםהסכסוכיםשלמרביתם

נשארההשאלה.הרבניהדין-ביתידי-עלכדיןפיטוריןגטהינתןבטרםהיינו,הנישואין

פירוקשללבעיהפתרוןזהבהוקואין,ממוןז2יחסיחוקלאחרגםועומדתתלויהאיפוא

.רשומותאינןהזכויותכאשר,זוג-בניבדירתשיתוף

השלום-משפט-ביתוסמכותהמשפט-ביתדעת-שיקולמידת.ג

זכותועלהמקרקעיןלחוק37סעיףשלנוסחולכאורהמצביע,לעילשראינוכפי
הדןהפרקבהמשךעיוןאך.השיתוףפירוקלדרושבמקרקעיןשותףשלהמוחלטת

:הקובע43לסעיףמביאנוהשיתוףבפירוק

השיתוףאתלקייםהשותפיםמקצתבדרישתהאפשרככליתחשבהמשפט-בית"
."שותפיםשלמשאלותיהםובשארביניהם

ככל"התחשבות,השניהצדומן,אחדמצדפירוקלדרושמוחלטתזכותאיפואלפנינו
-ביתבפניעלתההשאלה.השיתוףלפרקשלאהשותפיםמקצתבדרישת,"האפשר

.3-10סעיפיםלחוקשניפרק26
.1974/1/1-בלתוקףנכנסהחוק27
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לחוק43סעיףלגבימניהשופט'כבדעתובחוותאומר.71/28288א"בעהעליוןהמשפט
:המקרקעין29

בהמשךהרוציםשותפיםאותםשביןביחסיםדווקאדןזהסעיףכיבדעהאני"
שותפיםשכן,יפורקזהששיתוףכךעלהעומדיםאלולביןבנכסהשיתוףקיום

אינם,חלוקתולאחרבחלקםהנופלהנכסבחלקשותפיםלהיותלהמשיךהרוצים
."...המשפט-ביתשללהסכמתואולעזרתוזקוקים

הסעיףכיסבראשר,קמאהמשפט-ביתלעמדתהסכמה-אימתוךנאמרואלודברים

לביןשבינםבמחלוקותאך,השיתוףבהמשךהמעונייניםבשותפיםלהתחשבותמכוון

ברור.השיתוף30בהמשךכללרוציםאינםאשר,אלהלביןשבינםבמחלוקתולא,עצמם

בעמדתהאפשרככללהתחשבישכי,מניהשופטשלעמדתוהיתהלפחותזהבשלבכי
לנדויהשופטדעתומחווהלאחריושמיידאלא.בפירוקרוציםאינםאשרהשותפים

ביןשיתוףפירוקעל,43סעיףלתחולתביחסלחלוטיןשונהדעההמביע(אזכתוארו)

:זוג-בני

כמומקרהעלחלאינו,1969-ט"תשכ,המקרקעיןחוקשל43סעיףלדעתי"
פירוקאתדורשמהםואחדלנכסבלבדשותפיםשניישנםכאשר,דנןהמקרה
אינוהאחרהשותףכזהבמקרה.החוקשל(א)37סעיףלפיזכותופי-על,השיתוף

.ן3"לפרקושותפורצתלמרותיקויםשהשיתוףלדרושיכול

סעיףשלפירושםלגבימחייבתקדיםהדין-בפסקהיהלא,כךנשאריםהדבריםהיואילו
דעתומלחוותנמנעכהן'חהשופט,בהרכבהשלישישהשופטכיוון,(א)37וסעיף3

בוחזר,לנדויהשופטשלדעתוחוותאתשקראלאחר,מנישהשופט,עקאדא.זהבנושא

:באומרומעמדתו

השופט,הנכבדהבריעםלשוחחהזדמנותליהיתה,זהדין-פסקשכתבתילאחר"
הרהורולאחר...המקרקעיןלחוק43לסעיףלתתשישלפירושבקשר,לנדוי
.32"מקבלוואניפירושי-עלעדיףפירושוכיהשתכנעתי,נוסף

-למעשההיתה,מניהשופטשלבוחזרתובעקבותדברשלבסופושנפסקהההלכה
בדרישתדי(אזכתוארו)לנדויהשופטלדעת.המשפט-מביתדעת-שיקולכלשלילת
דבריםלמרות.השיתוףלפרקכדי,בלבדשנייםביןשיתוףשלבמקרההשותפיםאחר
במקרקעיןשיתוףפירוקתביעתבחיפההמחוזיהמשפט-ביתדחה,אלהמשמעייםחד

:באומרול"הנ71/288א"לעבמפורששהופנהלאחרונאת,בעלשל

.393(1)כור"פ,מרדכי'נמרדכי71/288א"ע28
.'והאותמול396'בע,שם29
.'גהאותמול396'בע,שם30
.398'בע,שם31
.'ההאותמול398'בע,שם32
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דין-בפסקאיןלדעתיאך,71/288א"בעהדין-פסקעלהסתמךהמשיבכוחבא"
זהכמובמקרהאם,והיאזהבערעורלפנינוהעומדתלבעיהתשובהבנמצאזה

לפיהשיתוףפירוקלדרושהבעלזכאי,המשפחהדירתעלבוכשמדובר,הנוכחי
תחילהעמדהוושבעיהמבלי,1969-ט"תשכ,המקרקעיןלחוק(א)37הסעיף
.3'"הרבניהדין-ביתהיינו,המוסמךהדין-בביתלדיון

לא,שבפניומהענייןלהבדיל,ל"הנ71/288א"בעכיואומרמוסיףאףכספיהשופט

זוג-לבןישהאםהשאלהכללהתעוררהלא,כלומר.דומהבצורההשאלהכללהתעוררה

נטוהזמןשבמשךדומה.זוג34-בנישלהמשותפתהדירהמכירתלדרושזכות,ככזה

מבקשמהםשאחד,זוג-בניביןחלה,71/288הלכתכילדעהויותריותרהמשפט-בתי
שלדעתו-שיקולשלילת-היאהדבריםומשמעות,המגוריםבדירתשיתוףפירוק
לעשותמתבקשהואשבומקרהבכלפירוקצוליחןלמעשהחייבאשר,המשפט-בית

ניכרתזאתעםיחד.'יהיה5אשרהמשפחתיהמצבויהיה,הזוג-מבניאחדידי-עלזאת
מצוכתוצאה,להיפגעעלולותכיהמשפט-ביתחששבהםמקריםבאותםהתלבטות

אומרלמשלכך.האשהשלהמדורזכותבמיוחד.המשפחהדינימתחוםזכויותהפירוק
:ל36"הנ79/191א"בעדרורבןהשופט'כב

חוקהוראותפי-עלנקבעות,אלהבכללומדור,(האשהשל)השונותזכויותיה"
שתיאלה.המקרקעיןבחוקמהגלומיםשוניםושיקוליםמידהואמותאחרות

פירוקידי-עלכיאוסיףכיצורךואין,בשנייהאחתנוגעותשאינןמלכויות
תתבררנהאלה.למדורזכויותיהלקבועבדעתנועלהולא,קבענולאהשיתוף
בצעדיםוינקוטיפנההצדדיםמןשמילאחר,להםהמתאימיםובמועדבמקום

."המתאיםהמשפט-בביתזאתסוגייהשללליבונההדרושים

סעיףבהוראותשימושידי-על,עקיפהבדרךהאשהזכויותשאלתנפתרהרביםבמקרים
מוגנתדיירותזכותוהקנייתתפוסהכדירההדירהמכירתהיינו.הדיירהגנתלחוק(א)33

לסיטואציותכפיתרון,הדיירהגנתחוקשלהחלתובשאלתאך,הנשארתהזוג-לבן

.ובנפרדלהלןנדון,פירוקבתביעתדעת-שיקולהשוללתההלכהעקבשנוצרוקשות

.120,121-122(ת2"תשלמ"פ,ורון'נורון75/112('חי)א"ע33
.עמהמסכימיםודוריכספיכשהשופטים,וינוגרדובהשופטת

.122'בע,שם34
,פורסםשלאהמחוזיהמשפט-ביתשלרעו-פסק,10הערהלעיל,79/191א"עוהבענייןראה35

,23הערהלעיל,84/17123(א"ת).א.בת,א"בתהשלום-משפט-ביתדין-בפסקהמאוזכראך

('חי)א"עוכן.338(2)ג"תשמ,פפרמן'נפסרמן82/1809(א"ת)ע"ברראהכןכמו,423'בע

.512'בע(2)ו"תשממ"פ,פלד'נפלר84/28567(א"ת)א"עוכן,12הערהלעיל,84/222
השלום-משפט-ביתדין-בפסק,35הערהלעיל,84/17123.א.לתכנוסףצוטטאך,פורסםלא36

.(79/191א"בעהדין-בפסק5'עמ)515'בע35הערהלעיל,84/28567.א.בתא"כת
,43סעיףתחולת-לאיביחסההלכהנפסקהבואשר,28הערהלעיל,71/288א"כעגםכךד3

,למשלראה)דין-פסקישלארוכהשורהובעוד,הצבענועליהםהקשייםאתיצרהאשרהלכה
(.להלןהבאבפרקבמפורטנעסוקזאתבשאלהאך,12הערהלעיל,84/222א"ע



ארבל'ד226

,המשפט-בית.3'82/753א"בעחל,העליוןהמשפט-ביתבגישתממששלמפנה
כי,המקרקעיןחוקשביסודהתפיסהשלבצידהכי,קובע71/288א"עהלכתלמרות

לחוק43בסעיףהמובעתלאיזוןהשאיפהעומדת,רצויהאינההמשותסתהבעלות

אתלקייםהשותפיםמקצתבדרישתהאפשרככליתחשבהמשפט-בית"לפיוהמקרקעין

הלכתהמשפט-ביתעינילנגדעמדהאםברורלאהדין-פסקלמקרא.39"ביניהםהשיתוף

,זוג-בנישלבמקרההמקרקעיןלחוק43בסעיףהתחשבותכאמורהשוללת,71/288
תשומתללא,הדעתשבהיסחאמירהכאןהיתהשמאאו,שאמראתאמרכן-פי-על-ואף
.71/288א"עלהלכתלב

בכמההתייחס,זוב-כניביןמקרקעיןשיתוףבפירוקשדןא"בתהשלום-משפט-כיח

במקרה.(טירקלהשופט'כב)ל"הנ82/753א"בעהעליוןהמשפט-ביתלדברימקרים
כאמירתאותםרואהאך,טירקלהשופטדבריפלפל.דר"דהשופטתמאזכרת,'אחד0
שנבמקרה.דעת-שיקולנעדרהמשפט-ביתאיןכיהיאסבורהכישנראההגם,אגבי4

"', אתעמיתהשופטמאזכר
עיוןבצריךהושארההשאלהכיסבוראך,טירקלהשופטדברי

כיסבוראך,טירקלהשופטדברימאזכרבחיפההמחוזיהמשפט-ביתאף."הוכרעהולא

עיון.'המקרקעין4לחוק43סעיףשלחלותובענייןשםהכריעלאהעליוןהמשפט-בית
בצריךשהושארההשאלהכי,מלמדל"הנ82/753א"בעטירקלהשופט'כבבדבריחוזר

שמי,העובדהאתשיקוליובחשבוןלהביאהמשפט-ביתרשאיהאם-היתהעיון

להתחשבישכיהואסבורכילחלוטיןברוראך.לענייניולדאוגיכולאינוהזוג-מבני
היחידההשאלה.במקרקעיןהשיתוףלפרקהאםלשקולבאיםכאשר,לחוק43בסעיף
:בלשונוהינהטירקלהשופטששואל

שלאהשותפיםמקצתדרישות)כאלה"משאלות"ול"דרישה"ללפתוחהיש"
משקלןמה,היכלשלכפתחואומחטשלכקוףפתח(.א.ד-המקרקעיןלפרק

"?בגדרםבאיםלעילשפורטוהשיקוליםוהאם,אלהשל

א"בעשנקבעהההלכהלמעשהשונתה,אלהדבריםבעקבותכיאיפואאנוסבורים

כיהטענהלהישמעכמובןעשויה.המשפט-ביתדעת-שיקולשללהאשר,71/288
לכך.ל"הנ71/288א"בעהמשפט-ביתלדבריממששלהתייחסותללאנפסקוהדברים

רשאיהאם-לשאלהממששלהתייחסותהיתהלא,71/288א"בעגםכילהשיבניתן
,אחריםדיניםשלמתחומםאו,המשפחהדינימתחוםשיקוליםלשקולהמשפט-בית

.במקרקעיןשיתוףעללהחליטבבואו
המשפט-ביתבפני71/288א"בעשעמדההשאלה,דברשלבסופוכילומרניתןאף

.626(4)לזד"פ,סלתי'גפלונית82/753א"ע38
.629'בע,שם39
.236(2)ו"תשממ"פ,בהט'נבהט84/32453(א"ת).א.ת40
.239'בע,שם41
.23הערהלעיל,84/17123(א"ת).א.ת42
.423'בע,שם43
.411'בע,12הערהלעיל,84/222('חי)א"ע44
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לענייןשנפסקווהדברים,הדיירהגנתלחוק(א)33סעיףשלתחולתושאלת-היתה
.לענייןצריכיםהיולא,המקרקעיןלחוק43סעיףתחולת

בדיניועיסוקהתחשבותלכיווןדרךכברתהעליוןהמשפט-ביתהלך,לאחרונה

ראש'נחודשראש90/2626א"בע,במקרקעיןהשיתוףבפירוקדיוןבמסגרתהמשפחה
לבקשתבמקרקעיןהשיתוףלפירוקצוהשלום-משפט-ביתנתן,מקרהבאותו.חודש45

תוך,האישהשלהמדורזכויותבהסדרתדןשבהןישיבותמספרקיים,מכןלאחר.הבעל

זכאיתהיאלפיו,האישהלבקשת,הרבניהדין-ביתשלצוניתן,אלהישיבותכדי
-בית.הרבניהדין-בביתשיתקייםלמדורבזכותהלדיוןעד,בדירהולגורלהמשיך
בהסדרתולטפל,הרבניהדין-ביתההלטתלמרותבדיוןלהמשיךהחליטהשלום-משפט
,הערעוראתקיבלאשר,המחוזיהמשפט-לביתערעורהוגשכךעל.החילופיהמדור
.מדורבעניינילעסוקסמכותהיתהלא,השלום-משפט-לביתכיוקבע

ובאשרו,המחוזיהמשפט-ביתהחלטתעלהערעוראתבקבלו,העליוןהמשפט-בית
לדוןרשאיהשלום-משפט-ביתכי,בהחלטתוקובעהשלום46-משפט-ביתעמדתאת

המדורהסדרתבנושאגם,המשפט-בתילחוק76סעיףפי-עלשבגררהסמכותובמסגרת
:גולדברג47השופטכבודאומר.לאישה

המשפט-ביתכדעת,לולאסמכותלעצמוהשלום-משפט-ביתנוטללאבכך"
ניתןשלאכשם.בידוהמסורההאגביתהסמכותבמסגרתהואפוסקאלא,המחוזי
האחתואין,שלהתחומהמהןאחתשלכלמלכויותבשתילנועניין"כילומר

אחת"המלכויותשתי"ומשיקותנוגעותזהבמקרה."רעותהבתחוםנוגעת
הסמכותולאחרת,המדורבענייןלדוןהראשיתהסמכותכשלאחת,לרעותה
,השלום-משפט-ביתהחליטשבדין,מכאן....צבי-רוזן'פרופשמצייןכפי.הנגררת

,המשיבהשלהמדורזכויותשיובטחולאחררקיבוצעבדירההשיתוףפירוקכי

בהשיש,האחרונהלהחלטתושהגיעעד,זאתמטרהלהשגתדיוניםוקיים

.48"הנכסמכירתלאחרהולםמדורלמשיבהלהבטיח

עסקומרביתםכי,מראה71/288א"עהלכתמאז,זהבנושאשניתנוהדין-פסקיסקירת

תימכרהדירההאםבשאלהכלומר,הריירהגנתלחוק(א)33סעיףבתחולתבעיקרם
העלולותקשותתוצאותהמשפט-ביתבפניעמדוכאשרכי,נראה.כתפוסהאוכפנויה

העלול,למעשהאוטומטיפירוקצוומתןדעת-בשיקולשימושמאיכתוצאהלהיגרם

היינו)כתפוסההדירהמכירתידי-עלהקושינפתר,מדורללאהאשהלהשארתלהביא

,תקדיםמהווהל"הנחורשראשפרשתכאשר,49(האשהעלהדיירהגנתתוקהחלת

.205(3)מור"פ45
.פלפל'רר"דהשופטתכבוד46
.211'בע,שם47
המשפט-בית-נשיאהחליטשבו,668(4)לטר"פ,לזר'נלזר85/736א"עגםזהבענייןראה48

פינויאתהיינו,הפירוקצוביצועאתלעכביכולהמשפט-ביתכי,שמגרהשופטככורהעליון
.המדורשאלתלהסדרתעד,הדירה

גםשקלאשר412-411'בעכייןהשופטדברי,12הערהלעיל,84/222('חי)א"עלמשלראה49



אוכל'ד228

שלאחרבשלבהגם,המשפחהלדיניהשלום-משפט-ביתלהתייחסותפתחופתיחת
.הפירוקצוהינתן

להתעוררהעשויההיחידההשאלהאיננה,האשהמדורשאלתכילהזכירראוי
צומתןכיהטענהלהישמעעשויהכך.במקרקעיןשיתוףלפירוקבקשהשלבמקרה

להיעזריהיהניתןתמידלא.הילדטובתבעקרוןלפגועעלול,דעת-שיקולללאאוטומטי
עשויים.הפירוקצומתןלאחרהאישהמדורשאלתבהסדרתלאואף,הדייר50הגנתבחוק

א%,דעת-שיקולללאפירוקצוממתןכתוצאההילדיםיישארושבהםמקריםלהיווצר

אומרורוזם'נורוןבפרשתבחיפההמחוזיהמשפט-ביתלהחלטתבהתייחסו.גגקורת
בפירוקהדיוןאגב,אלהבנושאיםלדוןהסמכותכיבספרותצבי-רוזן'אר"ד,המלומד
הדיוןאגב,הנלוויתהסמכותמכוחהשלום-משפט-לביתמקרהבכלמוקנית,השיתוף

.בפירוק53
בתביעותלדוןהסמכותהשלום-משפט-לביתהמחוקקמשמסרכיסבוריםאנואף

בכללדוןשבגררההסמכותגםלומסר,בהם54השימושוחלוקתמקרקעיןלחלוקת

בסעיףכאמור,הייחודיתסמכותובתחוםאינהאםאף,הדיוןכדיתוךהמתעוררתשאלה

סמכותבתחוםהינההמדורששאלתהעובדהכיסבוריםאיננו.המשפט-בתילחוק76
למדורהאשהמזכויותהתעלמותמחייבת,הרבניהדין-ביתאו,המחוזיהמשפט-בית

הדין-פסקכיהיאדעתנו.המדורבנושאלהתדייןכדי,אחרמשפט-לביתושליחתה
בפירוקאהדמשפט-בביתמרוכזתלהתדיינותפתתפתהאכן,חודשראשבפרשת

טובתואףמדור)כךאגבהמתעוררותמשפחהדינימתחוםבשאלותוגם,השיתוף
.הפירוקצומתןשלפניבשלבאףוזאת,(הילד
התחילכאשרכי,אףלהסיקניתןחודשראשבפרשתשנאמרוהדבריםמןכיעקאדא

צולכבדהשלום-משפט-ביתעל,השלום-משפט-ביתולא,הרכניהדין-ביתדווקאבדיון
אומר.המדורבשאלתהדין-ביתדןעודכל,הדיוןאתעוצרתאשרהחלטהאומניעה
:גולדברגייהשופט'כבזהבעניין

כשראוי,הערכאותביןההדדיהכיבודעיקרוןיופעלכי,הואהראוימןדאבכגון"
חיובשלולמקורלמהותנוגעההחלטותביןהשוניאיןדברשלבסופוכי,לזכור

,מהכרעהנמנעאך,האשהשלהמדורזכויותלהבטיחכדי,הפירוקצוביצועלעכבישהאם
סלוצקיהשופטדבריוכן.המחייבתהיא71/228א"עהלכתכיהנחרצתקביעתולמרותוזאת
.417-416'בע

א"ע,למשלראה)הזוג-בןשלייחודיתחזקההדורשת,האחרונההפסיקהלאורבמיוחד50
.להלןנדוןבהאשר(38הערהלעיל,82/753

לעיל,75/112א"עוכן515'בע,15הערהלעיל,84/28567(א"ת)א"עגםזהבענייןראה51
.12הערהלעיל,84/222('חי)א"עוכן,10הערהלעיל,79/191(א"ת)א"עוכן,33הערה

.94,(ב"תשמ)זוג-בניביןממוןיחסיצבירוזן'אר"ד52
המשפט-בתילחוק35סעיףמקודם,1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפט-בתילחוק76סעיף53

.45הערהלעיל,חודשראשכפרשתכאמורשאומץרעיון.1957-ז"תשי
.51בסעיף,שם54
.212'בע,45הערהלעיל,90/2626א"ע55
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פי-על.זאתחובהשליישומהלדרךאלא,ראוימדורלאשתולספקהבעל
משפט-בביתעניץבאותוזהיםהליכיםלקייםמקוםאיןהאמורהעיקרון
אלהערכאותשתימביןאחתערכאהוכאשר,אחתובעונהבעתרבנידין-ובבית
לתביעהנזקקתהאחרתהערכאהאין,שיפוטהשבסמכותבענייןופסקהדנה

."עצמוענייןבאותוחוזרת

,הרבניהדין-בכיתההלהדיוןכאשרהיינו,הפוךיהיההמצבכאשרכיאיפואבגור
לכבדהשלום-משפט-ביתעל,הרבניהדין-ביתידי-עלמניעהצויינתןכאשרובפרט
השלום-משפט-בביתלאחרונהשנדוןבענייןואכן.הדיוןאתולהפסיקזאתהחלטה

:המשפט-ביתקבעא56"בת

עלתוחלולאהרבניהדין-ביתעל,זאתהלכהתוחלמדועטעםרואהאינני"
,סמכותובתחוםשהואבענייןמחליטהרבניהדין-ביתכאשר.השלוםמשפט-בית

מוסמךהשלום-משפט-ביתאין,סמכותובתחוםספקללאהואהמדורועניין
או,הפסוקהההלכהאתתואמתהדין-ביתהחלטתאםבשאלהלדיוןלהיכנס
-ביתאתמחייבהערכאותשלההדדיהכיבודעיקרון,אותהתואמתשאיננה
שהחליטהואהדין-בית.הרבניהדין-ביתאתמחייבשהואכפי,השלום-משפט

.השלום-משפט-בביתשהואכלדיוןהתקייםבטרםוזאת,מניעהצוליחןלראשונה
."זאתהחלטהאיפואלכבדהשלום-משפט-ביתעל

?הרבניהדין-ביתלביןהשלום-משפט-ביתביןחדשסמכויותלמירוץאנועדיםהאם

שיקדיםהצדאמנםוכי,ל"הנחודשראשפרשתבעקבותשנוצרהמצבאכןזהכידומה
מןלמנועיוכל,המדורבשאלתהשלום-משפט-בביתאוהרבניהדין-בביתהדיוןאת

.לוהנוחהבערכאהדיוןהשניהצד
תחוםכגון,אחריםמשפטמתחומיגםטענותלהישמעעשויות,שציינוכפי

ילדיהנתבעוהאשהפטירתבשלשבואחד57במקרהנטעןלמשלכך.האפוטרופסות
מוסמכיםההוריםאין,בקטיניםשמדוברכיווןכי,השיתוףלפירוקכיורשיההקטנים
הכשרותלחוק20סעיףפי-עלהמוסמךהמשפט-ביתרשותקיבלואםאלא,לייצגם

השלום-משפט-לביתאיןולפיכך,המחוזיהמשפט-ביתהוא,והאפוטרופסותהמשפטית

ומכבידמיותרנוסףלפיצולתביא,זהמסוגלטענותהמשפט-ביתהיענות.לדוןסמכות

הערכאותביןיתרמפיצולממילאהסובלים,המשפחהבדיניאנוכשמצויים,הדיוניםשל
.אחתבערכאההאפשרככלהדיוניםלריכוזלשאוףישכיספקאין.השונות
הילדטובת,מרורזכויותכמו,משפחהשבדינימשיקוליםהתעלמות,מזאתיתרה

.(פורסםטרם)פרימר'נפרייזר93/43172.א.ת56
שםהוכרעההשאלה.(פורסםלא)ל"זתמרחיוןהמנוחהעיזבון'נסעידה86/2454.א.ת57

,1962והאפוטרופסותהמשפטיתהכשרותלחוק20סעיףחללאכיונקבע,בינייםבהחלטת

לאהשאלה,ניתןלאעודוכל,לחלוקהדין-פסקכשיינתןרקיידרשהמשפט-ביתשאישורכיוון
.בוצורךעדייןואין,עלתה
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בזכויותקשהפגיעהתוך,בעלילצודקותובלחיקשותלתוצאותלהביאעלולה'וכד
.ממנהחזרהשאיןפגיעהתיווצר,אחרתבערכאהשימומשושעד,אלה

במלחמתטקטיכצעד71/288א"עהלכתלניצולהאחרונותבשניםאנועדים

השתמשאלהמעיןלמצביםכתרופה.השונותבערכאותזוג-בנישמנהליםהחורמה
-לביתדעת-שיקולכמקנהנתפסאשר,הלב-תוםבעקרוןא"בתהשלום-משפט-בית

שלאהוגשוכיהיהנראהכאשר,במקרקעיןשיתוףלפירוקתביעותלדחות,המשפט

שללתוקףמכניסתוהחלכי,דין-פסקבאותוסבורהפלפל'דר"דהשופטת.לב58-בתום
צובהפעלתדעת-שיקולהמשפט-לביתאיןכילומרניתןלא(כלליחלק)החוזיםחוק

,במקרקעיןשיתוףלפירוקתביעהומחקהלכתהרחיקהואף,במקרקעין59שיתוףפירוק

נפסקואשרההלכותלאורכיסבוריםאנואף.לב60-תוםבחוסרהוגשהכיסברהכאשר
משפטיותפעולותלגביהלב-תוםעקרוןאתהחילוואשר,העליוןהמשפט-ביתידי-על

כאשר,דעתו-שיקוללהפעילהמשפט-ביתיכול6!משפטייםהליכיםניהוללרבות,בכלל

שכנגדהצדאתלנגחרצוןמתוך,לב-בתוםשלאשהוגשהתביעהבפניוכיהואסבור
בפןהדן,אחרדין-ביתאו,משפט-ביתידי-עלשניתןבסעדלפגועניסיוןתוךאו,בלבד
במקריםהמשפט-ביתבושהשתמשנוסףאמצעי.זוג-בניאותםביןהסכסוךשלאחר

צומתןהיה-השיתוףאת,שבפניוהריוןבשלבלאלפחות,לפרקאיןכיסברשבהם
אתבהשאירורצויאינוזאתבדרךשימושכיאנוסבורים.ביצועו62עיכובאך,לפירוק
הדיוןסופיותועקרוןפתוחנשארהמשפט-ביתתיק.ועומדתלויהצדדיםביןהסכסוך

.נפגע
43-ו37סעיףפירושידי-עלובין,הלב-תוםבעקרוןשימושידי-עלביןכינראה

ביתרלטפלהמשפט-ביתיוכל,המשפט63-לביתדעת-שיקולכמקנים,המקרקעיןלחוק

שקילתתוךורצויצודקפתרוןלידיולהביאן,במקרקעיןשיתוףפירוקבתביעותיעילות

,כאוטומטיהפירוקהליךראיית.בכללהמשפחהעלהדירהמכירתשלההשלכותכל
ולעתים,רצויותבלתילתוצאותלהביאעלולה,המשפט-מביתהדעת-שיקולשלילתתוך

.המשפחהלבניביותרחמורותאף

'דר"דשלמאמרהגםזהבענייןראה.241'בעוכז,40הערהלעיל,84/32453(א"ת).א.תראה58
,488(1989-ן"תש)לטהפרקליט"זוג-בנישלמגוריםבדירתבמקרקעיןשיתוףפירוק"פלפל

496.
.241'בע,40הערהלעיל,84/32453.א.ת59
.241'בע,שם60
ברקהשופטשלאגבאמרת449(3)להר"פ,רצקובסקי'נשילה80/305ע"בר,זהבענייןראה61

ניהוללרבות,משפטיתחוםבכלהלב-תוםעקרוןיחולאלוןדשופטאליבאגם.461'בע
,עובדיםשיכון'נלסרסוןא"עוכן,736(2)לחד"פ,פז'נפז81/700א"ע,משפטייםהליכים

,1(2)לזד"פ,הגדולהרבניהדין-בית'נעמרני81/566צ"בגראהכן.237,262(2)לחד"פ
9-10.

.48הערהלעיל,85/736א"עוכן412-413'כע,12הערהלעיל,84/222(י"ח)א"עראה62
.38הערהלעיל,82/753א"בעטירקלהשופטשסכרכפי63
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הדחרהגנהוחוקהשיתוףפירוק.ד

:קובעהדיירהגנתלחוק(א)33סעיף

אוהבעליםאחדאו,לדורות-חוכרואובעלוכשהואבנכםאדםהחזיק"
שללפועלבהוצאהמכירתומהמתבנכסזכותוופקעה,לדורות-החוכרים

במשפטהנכסחלוקתמחמתאו,רגלבפשיטתאומשכנתהשלאודין-פסק
לדורות-החוכרשלאו,הנכסשלהחדשבעלושללדיירהמחזיקיהיה...,חלוקה
.(.א.ד-שליההדגשות)."החדש

שכרהגבלתפקודתלתיקוןהחוקשלבהווהגלגולושהוא,בחוקמצויל"הנ(א)33סעיף

שלמגוריולהמשךלדאוגהיתההאחרונההפקודהשמטרתנראה.1940(דירות)דירה

אוברצונושלאפקעהבעלותוכאשרעליווהגנה,כדיירמחזיקהואבה,בדירהאדם

.בטובתו64שלא
התלולהגידולעםשנגרמה,המיוהדתהדיורמצוקתשלתולדההיה1951תיקון
,מגוריוממקוםשיסולקשאדםהחששולרגל,תקופהבאותהלישראלהעלייהבשיעור

יכוללא,המקרקעיןחוקלפניבאאשר(א)33סעיףכיברור.חילופיתדיורלוימצאלא

37סעיףפי-עלהשיתוףפירוקהליכיבמסגרתבוהשימושתוצאותמראשלחזותהיה

דין-פסקולומצאנולא,ל66"הנמרדכי'נמרדכימפרשתהחלואולם.המקרקעיןלחוק
הדירהאתלמכורישכי,הצדדיםמןמיירי-עלהטענההועלתהלאבואשר,אחד

ההלכהאתבאמצו.'ל7"הנ(א)33סעיףפי-עלמוגןלדיירהפךהמחזיקשכן,כתפוסה
מנת-עלכי(אזכתוארו)לנדויהשופטקובעמשיחת'נמשיחבפרשתעודשנקבעה

כדיןייחודיתחזקהנדרשת,מוגןלדיירויהפך,החוקלהגנתיזכהבמקרקעיןששותף
.האחר69השותףובהסכמתכדיןלהיותצריכה,הנשארהשותףהחזקתהיינו-

אומר,למקרקעיןמחוץשנותרהשותףמןהנדרשתהסכמהאותהשלבטיבהבדונו

:"ל"הנפלוני'נפלוניתבפרשתטירקלהשופט

איפואהיא,קודמותיהתולדתשראינוכפישהיא,האחרונהההלכהשלתמציתה"
שבשתיקההסכמה-משפטימעשחוסר,דיוקוביתר-מעשבחוסרשרואים

הנשיאמ"מדברי)293,302-303(4)לחר"פ,קלו'נאדמיר81/175א"עזהבענייןראה64
.(פורת-בןהשופטת

"הדיןבשינויהצורך-מוגןלדיירההופךמקרקעיןבעל"רייכמן'אר"דשלמאמרוראה65

חוקחוקהועדתראש-יושבדבריגםוראה.121,134-135(1983-ג"תשמ)טמשפטעיוני
.2020'בעורהפטינגזרחהכנסתחברדברישםוכן,2015'עא"תשיהכנסתבדברי,ומשפט

.28הערהלעיל,71/288א"ע66
.1955-ו"תשטהדיירהגנתלחוק(א)30סעיףמקודם67
.126(1)כד"פ,משיח'נמשיח65/64א"ע68
א"בעשמגרהנשיאדבריוכן,263(1)לאד"פ,יואבבר'ניואבבר76/421'המרגםראה69

.431(לת3ד"פ,ברוכניק'נאהרבך80/123א"עוכן.297'בע,64הערהלעיל,81/175
.631'בע,38הערהלעיל,82/753א"ע70
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כדיןהחזקה-באלימותחזקהתפסואפילו-המחזיקשלהחזקתואתהעושה
."מכךהנובעכלעל

,גבר71דאליםלכלמסוימותבנסיבותתוקףהנותנת,זאתהלכהעלביקורתסקירתלאחר

:הבאהלמסקנהטירקלהשופטמגיע

71/288א"בעשנפסקה,ההלכהשלמדרכהזהמשפט-ביתסרשבכךסבורני"

שהחזקה,לינראהזהלעניין.עודכמוהמוריןשאיןהלכהבגדרוהיא,ל"הנ
מןלהסיקניתןאם,לאמור,פוזיטיביתהיאהזוג-בןהסכמתאםרק,כדיןתיחשב

וביןבמפורשהכוונההובעהאםביןוזאת,להסכיםהזוג-בןשלכוונההעובדות
.72"משמעית-חדבשפה"מדברת"התנהגותואם

הסכמהנדרשתלפיה,זאתהלכהעלשמגרהנשיאחוזר,ל73"הנ81/175א"בע

.השותףמהתנהגותהיאמשתמעתאםשדיהגם,פוזיטיבית
עלולכישחשואימתכל,הדיירהגנתלחוקלפנותהמשפט-לבתיהיהנוחכינראה

האשההיתהשבהםבמקרים.בדירההשיתוףלפירוקצוממתןכתוצאהעווללהיגרם
תביעתאתלדחותבמקוםמוגנתלדיירתתהפךבילפסוקהעדיפו,בדירההנשארהשותף
במקרהלמשלכך.האשהשלהמדורזכותוכמיוחד,האישישבדיןממעמיםהפירוק
.אחרתאשהעםלחיותועברהביתאתעזבהבעלשבומקרהנידון,ל74"הנאילון'נאילון
הבעלתבע,שונותבערכאותהצדדיםביןשהתקיימוההליכיםיתרבין,שעזבלאחר

אתמאמץהמשפט-שביתלאחר.האשהנשארהשבה,המגוריםבדירתהשיתוףפירוק

הואאיןכיהיינו,המקרקעיןלחוק43סעיףתחולתלאיביחסל"הנ71/288א"עהלכת
התייחסותותוך,הדיירהגנתלחוקהואפונה,השיתוףלפירוקצוממתןלהימנעיכול

.כתפוסה75תימכרהדירהכיקובע,ל"הנ82/753א"בעשנפסקהלהלכה
המשפט-ביתאיןכידעתולמרותכינראה,ביין'דר"דהשופטשלדינו-פסקמקריאת

שבדינימטעמיםלפירוקהתביעהאתלדחותרשאיבמקרקעיןשיתוףבפירוקהעוסק
-בית)המשפחהבדיניהעוסקותהערכאותשלשבסמכותןענייןזהושהרי,משפחה
ואף,האשהשלבמדורהלמעשההואעוסק,(הרבניהדין-ובית,המחוזיהמשפט

הדירההאםבשאלהדיונובמסגרת,המשפחהדינימתחוםאחרותוזכויותבעניינים

מדיוןלהימנעעליהםכיהקביעהתוך,אחריםבמקריםגם.כפנויה76אוכתפוסהתימכר

המשפט-בתילמעשהדנו,במקרקעיןשיתוףבפירוקדיוןבמסגרתמשפחהבענייני

ר"פ,הגדולהרכניהדין-בית'נני'וילוז81/323צ"בגוכן,11'בע,19הערהלעיל,ויסמן'פרופ71

.(אלוןהשופטדברי)740,745-746(לת2
.632'בע,38הערהלעיל,82/753א"ע72
.שמגרהנשיאדברי,298'בע,64הערהלעיל,81/175א"ע73
-משפט-לביתלמעשהאיןכיההלכהקבלתלעניין412'בע,12הערהלעיל,84/222('חי)א"ע74

.דעת-שיקול,במקרקעיןשיתוףבפירוקהדןהשלום
.כתפוסההדירהמכירתלעניין,415'בע,שם75
.413'בע,שם76
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הגנתלחוק(א)33סעיףבתחולתדיונםבמסגרתהילדיםבזכויות,ואף,האשהבזכויות
.הדייו7י
הצורךאתמיתרת,השיתוףפירוקבמסגרתהדיירהגנתחוקהפעלתכילטעוןניתן
במקריםשכן,זהבכללוהילדיםהמדורוזכויות,המשפחהבדינילדיוןבכניסה

לדייריםבהפיכתםישועה,מגוריהםלאבדהעלוליםולילדיםלאשהתמצא,המתאימים
,העליוןהמשפט-בביתנדונהאשר7'טאובמן'נטאובמןשפרשתדומהאך.מוגנים
הדןהמשפט-ביתבידי,בלבדהדיירהגנתחוקשיקוליבהשארתלהסתפקאיןכימוכיחה

עקבהדירהאתהבעלעזבמקרהבאותו.זוג-בניביןמגוריםבדירתהשיתוףבפירוק
שתבעלאחר.בציבורידועהעםאחרתבדירהלהתגוררועבר,הזוג-בניביןסכסוכים

.כתפוסההדירהלמכורישכיקמאהמשפט-ביתקבע,במקרקעיןשיתוףפירוק
ידועהעםאחרתלדירהמעברואף,הדירהאתבעזיבתוכיסברקמאהמשפט-בית

לאהבעל.הקטנהבתםעםבדירהשנותרההאשהשלחזקתהעםהבעלהשלים,בציבור
המשפט-ביתהסיקאלהמכל.לדירהלחזורלולאפשרביקששבומשפטיהליךבכלנקט

אתביישמו,העליוןהמשפט-ביתואולם.האשהשלהייחודיתלחזקתההסכמה,קמא

:קובעל"הנ82/753א"עהלכת

המשותפתהחזקהלהחזרתהאשהכנגדהליכיםנקטלאשהמערערבכךדיאין"
מהדירהרגליוהדיר,שניםבמשך,שהמערערבכךדיואין,בדירהשלהם

תהיהבדירההייחודיתשהחזקהלכךהסכיםהואכי,שייאמרכדי...המשותפת
,מוגנתכדיירתזכויותיהמבחינתמכךהנובעותהמשמעויותכלעל,לאישה

ראיותדרושות,כזוהסכמהשתיקבעכדי.הדירהשוויקביעתומבחינת
ויתורפניםלשנימשתמעשאינובאופןלהסיקיהיהניתןמהןאשר,פוזיטיביות

.3"בדירהוכויותיועלהמערערמצדשכזה
לזכויותאשר.כפנויה80הדירהלמכירתוצו,העירעורקבלתאיפואהיתההתוצאה

:המשפט-ביתאומר,נדונולאכללאשר,האשהשלהמדור

למצואתצטרךזוששאלההרי,והילדההאשהלמגורימדורשאלתתתעורראם"
.'1"וילדתוהאשהלמגורילדאוגהבעלאתהמחייב,האישיהדיןבמסגרתפתרונה

ביןהמחלוקתסיוםאי,הינהזהדין-פסקשלתוצאתוכיאנוסבוריםהכבודבכל

.אחרתבערכאה,והילדהאשהבמדורהיינו,ענייןבאותוהדיוניםוהמשך,הזוג-בני
,למדורוילדתההאשהזכויותגםהכוללות,הצדדיםשלהנכויותבמכלולדיוןבמקום
בחשבוןתביאאשר,סופיתוהחלטה,השיתוףלפירוקהבעלזכויותהןשכוללותכשם

,23הערהלעיל,84/17123(א"ת).א.תוכן,517'בע,35הערהלעיל,84/28567(א"ת).א.ת77
.670(1)כחד"פ,אשרבן'נאשרבן74/40א"עוכן,28הערהלעיל,71/288א"עוכן429'בע

.707(4)לטד"פ,טאובמן'נטאובמן83/171א"ע78
.711'בע,שם79
.'בהאותמול712'בע,שם80
.'גהאותמול712'בע,שם81
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בסכסוךלמעשההכרעהוחוסר,הדיוןשלנוסףבפיצולזכינו,זהזכויותמכלולשיקוליה
.המגוריםדירתשלהמצומצםלנושאביחסאף,כולו

והילדיםהאשהמזכויותהתעלמותוכי,הדיירהגנתבחוקבשימושדיאיןכינראה
הטובבמקרהתביא,במקרקעיןהשיתוףבפירוקהדןהמשפט-בביתהדיוןבמסגרת

בזכויותצודקתבלתילפגיעה,יותרהגרועובמקרה,בסכסוךהכרעהואיהדיוןלפיצול

העלושלא,הצדדיםשלמחדלםזההיה,ל"הנטאובמןבפרשתכייתכן.והילדיםהאשה
במסגרתבטענותוהסתפקו,המשפחהדיניבמישורהילדהוזכויותהמדורנושאאתכלל
גםאלא,הרצויהדיןפי-עלרקלאכיאנוסבוריםהעקרוניבמישוראך.הדיירהגנתחוק
כךאגבלדון,במקרקעיןהשיתוףבפירוקהדןהמשפט-ביתיכול,המצויהדיןפי-על

לחוק76סעיףמכוחסמכותופי-עלוזאת.האישיהדיןשבמסגרתהגנהבטענות

בלתיאףולעתיםצודקותבלתילתוצאותתביא,כזהמדיוןהימנעות.המשפט-בתי
.אלהבזכויות,אחרתבערכאהנוסףדיוןכאמורשתחייבאו,אפשריות
כפי(א)33בסעיףשימושיקנהשבהם,צפוייםבלתימצביםלהיווצראףעשויים

מה,למשלכך.השניפני-עלאחדלצדהוגןבלתייתרון,המשפט-ביתידי-עלשפורש

שהואתוך,בדירההשיתוףפירוקיבקש,בנכסהמחזיקהשותףדווקאכאשרהדיןיהא
כדיירמהישארותו,לחלופיןאו,נמוךבמחירממכירתהולהנותכתפוסהלמכרהמבקש

,פורתבןהשופטת'כב,לנשיאהמשנהאומרתזאתמעיןסיטואציהעל.בדירהמוגן

לאאך,כמגןלפעוליכולהדיירהגנתלחוק(א)33סעיףכי,החוקוכוונתרוחאתבפרשה
לפתורבאכולוכלאשר,ל"הנ(א)33סעיףאתלהפעילצודקזהאיןלדעתה.כחרב82

.8'מגוריומקוםשלילתמפניהמחזיקעלולהגן,תקופהאותהשלהדיורמצוקת
(א)33סעיףאיןלדעתו.זאתעמדהמקבלאינו,שמגרהשופט'כב,שהנשיאאלא

באותוהנשיאשמביאהדוגמהואכן.נתבע84שותףלביןיוזםשותףביןכללמבחין

.(א)33סעיףבעייתיותאתממחישה,אותהומכהבהמתעמרשבעלהאשהשל,עמוד
כפי.הפירוקבקשתיוזמתשהיאמשוםרק(א)33סעיףהגנתכזאתמאשהתישללהאם

:'שם5הנשיאשאומר

מתיימרואינומראשאותןצפהלא33סעיףכי,לפיתרוןפשוטותאינןהשאלות"
לאישכי,ממצותאוכבלעדיותל"הנהדוגמאותאתלראותגםאין.אותןלפתור
."לפירוקברצוןוסופםבהסכמהשתחילתם,מצביםמעט

להפעלתמידהכאמתבושימושתוך,הלב-תוםעקרוןליישוםאיפואפונההנשיא
.הדיירהגנתלחוק(א)33סעיףבהפעלתהמשפט-ביתדעת-שיקול
הן,הלב-תוםעקרוןליישוםמקוםישאמנםכיהיאדעתנו,לעילאמרנושכברכפי

דישלאאלא,בכללהפירוקבבקשתהדיוןבמסגרתוהן,(א)33בסעיףדיוןבמסגרת

.304-305'בע,64הערהלעיל,81/175א"ע82
.136'בע,65הערהלעיל,רייכמן'אר"דשלל"הנמאמרוראהוכן,304'בע,שם83
.299'בע,64הערהלעיל,81/175א"ע84
.65הערהלעיל,רייכמןר"דשלמאמרושובראהוכן,299'בע,שם85
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,לב-בתוםהשיתוףפירוקהמבקשהצדינהגשבהםמצביםלהיווצרעשויים.בכך

.השיתוףלפירוקצוליחןמקוםיהיהלא,כן-פי-על-ואף
הוסרבשלהתדרדרוהזוג-בנישיחסימשום,הדירהאתעוזבהבעלכאשר,למשלכך

הסכמתוחוסרעלבכתבלאשהמודיעהוא,יציאתועםמיד.הזוג-כנישניביןהתאמה
לאכזהבמקרה.במקרקעיןשיתוףלפירוקצוהמשפט-מביתומבקש,הייחודיתלחזקתה

ייחודיתלחזקההסכמהשאיןכיוון,הדיירהגנתלחוק(א)33סעיףאתלהפעיליהיהניתן
אתלממשהואמבקששהרי,לב-בתוםשלאנוהגהבעלכילומרניתןלאאף.האשהשל

תישלחהאם.האשהשלהמדורזכותעליהאמה,זהמעיןבמצב.בדירההקנייניתזכותו

עםבביתנשארההאשהכאשרהפתרוןיהאומה?וכויותיהלממשכדינוספתלערכאה
זכותואתויקדש,הילדטובתמעקרוןהמשפט-ביתיתעלםהאם?הקטניםילדיה

?דווקאהבעלשלהקניינית

היתהשבהםלמצביםכהעדשנמצאוהפתרונותכי,המסקנהמןמנוסאיןכינראה
מגווןעלעוניםהםואין,בלבדחלקייםהיו,צדק-אינגרםכיהרגשההמשפט-לבית

דעתוזהבהקשרמעניינת.במציאות86להיווצרעלולותאשר,והסיטואציותהאפשרויות
להבדיל,זוג-בניביןלשיתוףנוגעשהדברככלכיהסבור,ל"הנבמאמרורייכמןר"דשל

שותפות,המקרקעיןחוקאתלאואףהדיירהגנתחוקאתלא,להחילאין,אחרמשיתוף
ההסדריםעליהלהחילשאין,הפסיקהיציר,מיוחדתשותפותלדעתוהינהזוג-בניבין

זאתדעה.המקרקעין87בחוקהשיתוףפרקאתלאואףהדיירהגנתלחוק(א)33שבסעיף
הגנתחוקאתוהןהמקרקעיןחוקאתהןהחילהאשרהעקביתלפסיקהאמנםמנוגדת

אפילו.עמההגיונהכיאנוסבוריםאך,'במקרקעין8שיתוףלפירוקתביעותעלהדייר
המתאימיםבמקריםלדוןואף,המקרקעיןשבחוקהפירוקהסדראתלהחילישכיתאמר

יחסישלממיוחדותםלהתעלםשאיןהואוודאי,הדיירהגנתחוקשלתחולתובשאלת
.הילדטובתעקרוןאו,המשפחהדיניפי-עלהצדדיםומזכויות,זוג-בניביןהשיתוף

ומסקנותסיכום

,המשפט-בתיידי-עלוישומו,זוג-בניביןבמקוקעיןהשיתוףפירוקהסדרבחינתלאחר

פסיקת)ההלכתיבמישורהן,ממששלתפניתנדרשתכיהמסקנהמןלהימנעאין

.החקיקתיבמישורוהן(המשפט-בתי
זכויותעלההסדרלהחלתהנוגעבכלהמחוקקהתערבותנדרשת,החקיקתיבמישור
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