
משפט-בית-הנכסגוףעלשמירהתוךבמקרקעיןשימוש

?שלוםאומחוזי

אזרעדיהשופט

עומדתעדייןואשררבותשניםלפנישנקבעהבהלכהלדוןברצוניזוברשימה.א
חוקהבעניינילדוןשלום-משפט-ביתשלהידועהסמכותו,פיה-ועל,כיוםגםבתוקפה

נשואהשימוששבהםבמקריםרקקיימתשהיאבכךמוגבלתבמקרקעיןושימוש

.הנכסגוףעלשמירהתוךנעשההתביעה
שלשבמקריםהיאומשמעותה,זוסמלןר"דהנשיאשלבספרומופיעהזוהלכה

שטוענים,חלוןהגדלת:כגוןקלהפגיעהואפילובהםפגיעהתוךבמקרקעיןשימוש
-לביתלהעבירהוישבתביעהלדוןהשלום-משפט-לביתסמכותאין,כדיןאינהשהיא

.המחוזיהמשפט
ללמודכדיהנזכרתהאסמבתאאתלבחוןאנומצוויםכן-ועל,מוסברתאינהזוהלכה

שימוש"בביטויכלולאינוהנכסגוףעלשמירהתוךשאינושימושכיהוחלטמדוע

[משולבנוסח]המשפט-כתילחוק(3)(א)51בסעיףכמשמעותו,"במקרקעין

.1984-ד"התשמ
בבנייןשעשהפירצהלסתוםהנתבעאתלחייבכדיעשה-צוהתבקששבובמקרה

.בלבדבמקרקעיןשימוששלענייןזהאיןכיהוחלט
ביצעהבואשרהשישיםשנותמתחילתבמקרהדןהרצל2ככרבענייןזהדין-פסק
.בנייהעבודותהמערערתהחברה

.הרחובשלהשנימעברושנמצאבבנייןופגמיםסדקיםלהתהוותגרמואלהעבודות
עלהזהשווי.בתביעהפורטששוויןתיקוניםעבודותונדרשולבנייןרבנזקנגרם

סמכותאתקובעאשרהמקסימליכסכוםאזקבועשהיההסכוםעלבהרבה
.השלום-משפט-בית

המשפט-ביתשלענייניתסמכותלחוסרהמערערתטענההמחוזיהמשפט-בבית

.העליוןהמשפט-לביתערעורהוגשולפיכךנדחתהבקשתה.המחוזי
המשפט-לביתנתונהאכןהסמכותכיוהחליטהערעוראתדחההמשפט-בית

דרישתהואהתביעהעיקרכן-ועלנגרםכברשהנזק,בנימוקנעשתהזוקביעה.המחוזי
עבודותבבנייןלבצעהמערערתעללצוותהעתירהגם.שאירעהנזקבגיןהכספיהפיצוי

.134הערה50(1990,עורךלוין'ש,6מהדורה)האזרחיהדין-סדריזוסמן"1
.107(4)יטר"פ,גולדברגראובן'נמ"כעהרצלככר65/294א"ע2
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לשםנזיקיןתביעתבגדרכלולההעליוןהמשפט-ביתלדעתנמצאההנזקתיקוןלשם
."במקרקעיןשימוש"להנוגעבענייןולאנזקהטבת

מתןוביןקייםמטרדהפסקתביןהיתההמשפט-ביתשהבחיןהעיקריתההבחנה

.היהשכברמטרדידי-עלשנגרםלנזקתרופה
.המחוזיהמשפט-לביתהיאשהסמכותשנקבעלכךהעיקריהטעםהיהזה
היאהעותומניהשלוםשופטיחוקמתקופתהארוכההמסורתכיצייןהמשפט-בית

שימושאוחזקהבדברבסכסוכיםלדוןסמכותהשלום-משפט-ביתכידילהפקיד
.במקרקעין3
זהבמקרהואילו,עצמוהשימושלהיותצריךבמקרקעיןשימושבדברהתביעהנשוא

.לבנייןשנגרםהנזקעללפיצוינוגעהואאלאלשימושנוגעלאהסכסוך
:למסקנתוחלופיטעםגםצייןהעליוןהמשפט-שביתאלא

שמירהתוךלשימושתביעהפירושהבמקרקעיןשימושבדברתביעהכיהואזהטעם

.הנכסגוףעל
.המים4מפעל'נשמשבענייןהחלהזוהלכה
שגרתיבאופןהמוגשותתביעותזוהלכהפי-ועל,'נוספיםבמקריםעליהחזרו
צו,גדרלבנייתצואוגדרלהריסתצו:כגוןסעדיםכוללותואשרהשלום-משפט-לבית

באופןהןשעוסקותאף-על-דומיםומעדיםהמדרגותלהזזתצואומדרגותלהריסת

בעליםאושכניםביןסכסוךקייםכאשרבמקרקעיןהשימושלהסדרתבבקשהמובהק

וישהשלום6-משפט-ביתשלבסמכותוכלולותאינןאלהתביעות-משותפים

.המחוזיהמשפט-ביתבפנילדיוןלהעכירן
לעוררהראויומןממנהולמתחייבזולהלכהמודעיםאינםרביםמשפטניםכי,דומני

ניתןוכיצדווהלכהשלביטולההמצדיקהמשפטיבאקליםשינויחלהאם:השאלהאת
?רצויהתוצאהאכןשזובהנחההרצויהלתוצאהלהגיע

ומתחולליםחלוהאחרונהבתקופהכיהיאלטעוןשברצוניהמרכזיתהטענה.ב

.בישראלהמשפט-בתיביןהסמכויותלחלוקתבנוגעחשיבות-רביאירועים
שיצוינוומלומדיםמומחיםשללדעותיהםהכבודבכלאותהמצרףואני,היאדעתי
.המשפט-בתיבמערכתניכרלשיפורהםוחותריםוחשוביםרצוייםהשינוייםכי,בהמשך
שלמשמעותיתבהרחבהמתמקדהמשפט-בתיבמבנההשינוייםשלהפעולהכיוון

,חשיבות-רביענייניםבהעברת,בעברנהוגשהיהמהלעומתהשלוםמשפט-בתיסמכויות
-משפט-לביתהמחוזיהמשפט-ומביתהמחוזיהמשפט-לביתהעליוןהמשפט-מבית

.'אהאותמול112'עמ,שםו
.834,836יגר"פ,ס"כהמיםמפעל'נשמש59/37א"ע4
.74,79(3)יחד"פ,אלגרכלי'נגולדמן63/524א"ע5
כאשרשכןלתובעשייכתאוהמוחזקתחלקהלאותהנוגעתההלכהכיהסתייגותלהוסיףיש6

נובעתאלאלמקרקעיןקשורהאינההסמכות,אחרתאוסמוכהחלקהלגבימתבקשהסעד
סבירלשימושממששלהפרעהבתורהנזיקיןלפקודת44בסעיףהמוגדרליחידמטרדמעילת

זוסמן'יראה-סמוכהבחלקהבניהמניעתצוייתכןלכן.קרובהעילהאואדםשלבמקרקעין

.(43פסקה)51(1990,עורךלוין'ש,6מהדורה)האזרחיהדין-סדרי
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השלום-משפט-ביתאתלהפוךהמגמהוגדלההולכתמכךכתוצאהכאשר,השלום

תעשההמשפט-לביתפנייההענייניםבמרביתכאשרבמדינההראשונהלערכאה

,תמידכמעט,כאמור,יהיהשהוא,הראשונההערכאהשלהמשפט-לבית

.השלום-משפט-בית
בנושאיההתדיינויותמספראתממעיטהשהיאמפניכלליתכמגמהרצויהזומגמה
ושלהצדדיםשלהיקרזמנםבזבוזתוךלריקנעשותאלהוהתדיינויותסמכויותחלוקת

,כיאותהפועלתבמערכתאשר,שאלהבבירורוזמןכספיםהשקעתתוך,המשפט-בתי
לצפותשאיןמאחר.מראשוידועהוודאיתלהיותאמורהעליהשהתשובהשאלההיא

ועודצוטטושכברהדין-בפסקיהמודגשהניסיוןמלמד,המתעורריםהמקריםאתמראש
,דופן-ויוצאימיוחדיםבמקריםרקסמכויותחלוקתשתעשהעדיףכי,זוברשימהיצוטטו

רק,בהםרבענייןבכללותולציבורואשרחשיבות-רביספוריםענייניםשרק-כלומר

והכוונה,ראשונהכערכאההמחוזיהמשפט-ביתשלסמכותובתחוםישארואלה
הענייניםוכןואונסרצח,המדינה-בבטחוןפגיעה:כגוןחמוריםפשעיםלענייניבמיוחד

.פירוקןאוחברותמיזוגכגון,במיוחדהרצינייםהמסחריים
השלום-משפט-בביתלבירורמתאימיםהענייניםשרובהדברנדמה,לכךמעבר

גבוהותכערכאותהיושביםהככיריםהשופטיםשליותרהרבונסיונםראשונהכערכאה

הערכאהשלהמשפט-ביתעלערעורכערכאתשישבובעתחשובביטוילידייבוא

.הראשונה
המשפט-מביתמשמעותיעומסשישחרר,בכךנוספתמועילהבצורהישפיעזהמבנה

שונותתביעות,חוקתייםעניינים:כגוןביותרהרצינייםבענייניםלדוןלוויאפשרהעליון
שנייהערעורכערכאתוכןרשויותיהעלופיקוחשלטוניכגוףבפעולתההמדינהנגד

.זאתהמצדיקיםהחשוביםבמקרים
ישאלאלדיוןבתוכניתעודמדוברשאיןבכךהוא,לעילתואראשר,במבנההמעניין

המתבצעהתהליךשלבמרכזונמצאיםואנובפועלמתבצעיםשהדבריםבכךלהכיר
.אנובתקופתנו

חלקם,ושינוייםתיקוניםבשורתאלאיחידובאירועחדבמהלךמתבצעהואאין
.פסיקהיציריוחלקםחקיקהיצירי

(א)(3)(א)51בסעיףתיקוןהוכנס,1984-ד"תשמ[משולבנוסח]המשפט-בתיבחוק
,קטיניםמשמורתכגוןנוספיםאישימעמדועניינילמזונותתביעותכינקבעכאשר

יועברו96.1.1וביום95.10.1ביוםלפעולהחלזהשינוי.השלום-משפט-בביתישמעו

נושאהעברת-הואשנקבענוסףשינוי.ילדיםאימוץענייניהשלום-משפט-לבית

.96.9.1ביוםהחלשלום-משפט-לביתהעזבונות
דרמטיבאופןהשלום-משפט-ביתסמכותגדלההפלילישבתחוםבכךנוסףשינוי
בחטאיםלדון,1957-ז"תשי,המשפט-בתיחוקשנחקקבעתבמקודשהיתה,מסמכות
היוםהקיימתלסמכות,מאסרשנותשלושהמירבישעונשןבעבירות-כלומרועוונות
הקבועיםמסוימיםלסייגיםבכפוף,מאסרשנותשבעעדהואשעונשןבעבירותלדון
.בחוק

בשנתהמשפט-בתיחוקשנחקקבעת,בעברעמדהכספיתהענייניתהסמכותשווי
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כיוםואילו.ח"ש500,16למדדהצמדהלאחרכיוםששוויוי"ל500,1סךעל,1957
!ח"שמיליוןסךעלהסמכותעומדת

בערכים,1957שנתמאזגדלההשלום-משפט-ביתשסמכות,לכךלבלשיםכדאי
500,16המקסימליסכומהאשרבתביעהלדוןיכולאשרמשפט-וביתשישיםפיריאליים

שלבתביעותלדוןמוסמךאשרמשפט-לביתרלוונטיותאוזיקה,קשרכללואיןח"ש

!ח"שמליון

ברורהבצורהלומרישאולם,"השלום-משפט-בית"שםבאותומכוניםשניהםאמנם

:לחלוטיןונפרדיםשוניםגופיםבשנימדוברכי

בענייניםהדןמשפט-ביתשהוא1957שנתשלהשלום-משפט-ביתהואהאחד

המשפט-ביתאתהואומזכירהראשונההערכאהאתמהווההואבהםורקערך-פעוטי
.ימינושלקטנותתביעותשל

ערכאהשלמשפט-ביתשהוא1995שנתשלהשלום-משפט-ביתהואהאחרהמוסד

.רביםכוחותובעלנרחבותסמכויותבעלראשונה
בתחוםהיובעבראשרעסקיםרישויבענייניכיוםדןמקומייםלענייניםמשפט-בית

.צי"בגסמכות
-לביתשוניםענייןתחומי,פסיקהשלבדרך,העליוןהמשפט-ביתמעבירבמקביל

.המחוזיהמשפט
ולבנייהלתכנוןהמחוזיתהועדה'נחלפון93/4306צ"בגבענייןנפסקלאחרונהכך

עירבנייןתכניתחוקיותעלהשגהשעניינהצ"לבגעתירהכינפסקזהבעניין.אביבי-תל
.רגילהאזרחיתתובענהשללבושבעתידילבש,מוצוהחוקלפילגביהשההליכים
המקרהשלפסיקתולאחרמידיתעורראשרמקרהבכל:כוונתו"בעתיד"הביטוי

בענייןלדוןהסמכותכישמגרהנשיאכבודמפיענייןבאותונאמרשכן,זהצ"בבגשנדון
להעבירישזהמסוגענייניםכן-ועלהמחוזיהמשפט-לביתגםמקבילבאופןקיימתזה

ענייןבאותו.המחוזיהמשפט-לביתהאזרחיהדין-סדרתקנותפי-עלתביעהשלבדרך
.צ"לבגעתירותבמסגרתנדוניםאלהענייניםהיוהיוםעדאכןכינאמר

אשרבוררותבענייניתיקוןהוא,המתוארתבמגמההכיראשר,וחשובנוסףשינוי
.המחוזיהמשפט-ביתשלהבלעדיתסמכותובתחוםלענייניםבעברנחשבו
כינקבעבו,(ג)ב79בסעיף[משולבנוסח]המשפט-בתיבחוקתיקוןנעשהכאןאף

אלא,בלכדהמחוזיהמשפט-ביתעודאינוהבוררותלהוק1בסעיףהמשפט-בית
שנעשה,זהתיקוןלאחר.לבוררותהענייןאתשהעבירהמשפט-ביתהואזהמשפט-בית

פסקאישורענייניוהםלוחדשיםבענייניםלדוןהשלום-משפט-ביתהחל,ב"תשנבשנת

.כךעקבשהתעוררקושיכלעלליידועלא.ביטולואובורר
הסמכותבסכומיוגוברהולךבקצבשינוייםנעשווהתשעיםהשמוניםבשנות

עמדהשלום-משפט-וביתבהצלחהעברוהשינויים.השלום-משפט-ביתשלהעניינית

.(739ח"ס1974-ד"תשל2'מסתיקת)1968-ח"תשכ,עסקיםרישוילחוק(ה)א7סעיף7
.159(5)מוד"פ,צמח'נבוסקילה92/1287א"רעראהוכן
37(4)מזד"פ
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כךכדיעד,המשפט-ביתתפקודעלתלונותכלמהעדרנובעתזומסקנה.במשימההיטב

טבעיהדברנראההצעיריםולמשפטניםגדולכהבשינוישמדוברמכךהמופתעיםשיש

.בוררותבענייניאוח"שאלפימאותשלבענייניםידוןשלום-משפט-שביתורגיל
מדוברשכן,ובצדק,וזהירהשמרניתגישההיתהבעברששררההגישהכי,מתברר

וקשהיקרהטעותלהיותעלולהבהבטיפולטעותוכללכלוחשובהיקרהבמערכת
.כולולצימור
נכבדיםמשפטניםועדתלהקמתהביאוהתיקיםועומסהמשפטיםריבוי,זאתעםיחד
המשפט-בית-נשיאעמדבראשהואשר1980בשנתח"בדוהתפרסמומסקנותיהאשר

.לנדוי9משההשופט,לשעברהעליון
ערעורערכאתלהקיםלא,היתרבין,המליצהאךבמסקנותיהזהירההיתההוועדה

;השלום-משפט-ביתסמכויותאתלהגדילהמליצהוכן,והעליוןהמחוזיהמשפט-ביתבין

הגדלהשלהמעשיהניסיוןעולהכיצדלבחוןהצעהתוך,מתונההיאההמלצהאמנם

אלאמקרקעיןתביעותבנושאיהסמכותאתלשנותהמלצהאיןוכןהסמכותשלחלקית

המשפט-לביתלדורותחכירהבגיןהתביעותנושאאתלהעבירשםהוצע:להיפך

ובתחום,השלום-משפט-ביתסמכותאתלהגרילמוצע,הכל-בסך,אולם,המחוזי

.השלום-משפט-לביתפשעיםתיקילהעבירמוצעהפלילי
שאלתאתלבררהבאים,משפטיםשבקיוםהשלילהאתבמפורשציינההוועדה

:הבאותבמיליםהמשפט-בתיביןהסמכויותחלוקת

להתדיינותלגרוםעלוליםברורהבלתיסמכויותוחלוקתברוריםבלתידין-סדרי"
שכן,עצמםהמשפט-בתישלוהןהדין-בעלישלהן,משאביםולבזבוזמיותרת

מקדמיותבשאלותבהתדיינותולאהענייןלגוףשיפוטיתבהכרעהמעונייניםהדין-בעלי
-...כאלה

הןמקרקעיןבענייניהשלום-משפט-וביתהמחוזיהמשפט-ביתביןהסמכויותחלוקת

.10"זולתקלהדוגמאות
העיקריתהסיבההיאהמשפט-בתיביןסמכויותשלרציונליתבלתיחלוקהמניעת

לפרשנותהנוגעתבהצעתיגם,הכבודבכל,הוועדהדבריתומכיםובכך,זולרשימה

.השלום-משפט-ביתסמכותלצרכיבמקרקעין"שימוש"המושג
היקף-רבישינוייםהכתיבושהחייםלצייןיש;חלקיתבמידהיושמוההמלצות
הוגרלהמאז.לנדויועדתשפתחההחלקילפתחמעברהשלום-משפט-בתיבסמכויות
כלהובעהלא.כךעקבקושיכלאיןכיוהתבררפעמיםמספרהוגדלהושובהסמכות
דין-פסקיבנמצאואין,משפטניםמפימחאההובעהלא,כלליתציבוריתמחאה

.משגהבבחינתהיתההסמכותהגדלתכיהמעידיםהשוניםבערעוריםדופן-יוצאי
תביעותשלעצומהבכמותובמיומנותביעילותמטפליםהשלום-משפט-בתי,להיפך
.ושמרנותשיגרה,מסורתשלענייןרבהבמידההיתההסמכויותהלוקתכיומתברר

-א"תשמירושלים)וחשבון-דין,המשפט-בתישלוהסמכויותהמבנהלבדיקתהועדהח"דו9
גיצלטר'ואאדרת'י:הדיןעורכי,ברק'ואלנדוי'מהנשיאהשופטיםהיוהועדהחכרי1980

.(שיטריח'שר"וד
15סעיף8'בע,שם10
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ובאהובולטתברורההיאוהחקיקההפסיקהשלזוחלקיתמסקירההעולההמגמה
.הענייניםבמרביתתדוןאשדראשונהערכאהלהקיםהמטרהאתלהגשים
ברורכללזהואיןרבהחשיבותבעליבענייניםדןשלום-משפט-ביתכי,לצייןיש
שלגורלםולהכריעעולםשלשברומובענייניםלדתהשלום-משפט-ביתיכולמדוע

הריסתהאוגדרבנייתשלעניינהאתלהכריעיכוללאאך,אחדענייניםבסרגח"שמליוני
."הנכסגוףעלשמירהתוך"שאינובמקרקעץבשימושומדוברמאחר
השלום-משפט-בביתנדוניםמקרקעיןחלוקתענייני(3)(א)51סעיףפי-על

אוהתיישנות:כגוןלמקרקעיןהנוגעותשונותבטענותהמשפט-ביתדןאלהובעניינים
כאשרנכסיםכונסממנההמשפט-ביתרכיםוכמקרים,אחרותטענותאומוגנתדיירות

במקרהשקליםלמליונילהגיעיכולשוויםאשרהמקרקעיןמכירתעלמפקחמשפט-בית
.מגרשבמכירת,למשל,שמדובר
.למקרקעיןהנוגעותאחרותבתביעותלדוןמוסמךאינושופטאותומדועברורזהאין
צייןוהואיו82/510א"בע(אזכתוארו)שמגרהשופטכבודשלדעתוהיתהזו,ואכן

בעלותלענייניבאשרהסמכויותביןהפיצוללהתקייםממשיךמדועסבירהסיבהאיןכי
.במקרקעין

א"בעגםשמגרהנשיאחזר,השופטיםשארשלמלאהבהסכמה,זודעתועל

.2476י/88
עד,שתיארתימההתפתחויותמוכחתכהונכונותםחשיבות-רביכההםאלהדברים

שיתערבעדולהדגישםלחזורוישכלשונםאלהדבריםלהביע,לדעתי,הראוישמן
:ויאמצםהמחוקק

יעילבטיפולהמשפט-בתימתקשיםבעטייןהסיבותמןאחתעללעמודשמבקשמי"
בהםהמקרים,יחסית,אצלנורביםכהמרועלהביןוהמבקש,לפניהםהנערמיםבתיקים

להשתלשלותדעתושיתןהראוימן,מקרקעיןמכרבדברחוזיותהתחייבויותמקיימיםאין
.זהבתיקהדיונים
ממשיךמדוע,לכךסבירהסיבהלגלותקשהכי,היאהמתבקשתהמסקנהכי,דומה
המשפט-ביתשלזהלביןהשלום-משפט-ביתשלסמכויותיוביןהפיצוללהתקיים

-ביתמדועהיינו,המשפט-בתילחוק(3)(א)28בסעיףהאמורמןהעולה,המחוזי
סמכויותיובתחוםבמקרקעיןבעלותבתביעותגםלדוןמוסמךאינוהשלום-משפט

.ל"הנלחוק(2)(א)28סעיףלפיכמוגדרהכספיות
מיותריםדיוניםכשלעצמהמרבהואףמיושנתהיאבסמכויותהקיימתהתחימה
.סמכותבמחלוקות

הקיימתההפרדהמןהנובעת,למכשלהדעתויתןשהמחוקקהיההראוימןכן-על
."הסרתהלשקולכדיבסמכויות

נעשוובטרםבעברעודשהיתה,למאוקקהברורהההמלצהכיהראיתיכאןעד.ג

.1(3)לזד"פ,פלדמן'נחסן11
.749,757(2)מהד"פ,נפתלי'נאשחר88/476א"ע12
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-משפט-ביתסמכותבגדרלכלולהיתההשלום-משפט-ביתבסמכותהכביריםהשינויים

.במקרקעיןהבעלותשאלותאתאףשלום
,בעצמוהעליוןהמשפט-בית-נשיא,הפירמידהבראשהעומדמפיבאהזוהמלצה

אךהחוקלתיקוןהביאלאעדייןהדבר.פעמיים,לדוןעימושישבוהשופטיםבהסכמת
.הקרובבעתידיתבצעזהתיקוןכילקוותיששתוארהבמגמהבהתחשב
.משמעותיתיקוןהואזהתיקון
-משפט-לביתבמקרקעיןהבעלותנושאכלאתמעביראשרתיקוןרצויאםכינראה

כי,יקבעאשרומיידידחוףתיקוןשנחונןבוודאיוחומרקלשמכוחהרי,השלום
שמירהתוך"אינםאשרבמקרקעץשימושבענייניגםלדוןמוסמךהשלום-משפט-בית
."הנכסגוףעל

ענייניםתחוםלסמכותויקבלהשלום-משפט-שביתלכךהדבריביאמעשיתמבחינה

מענייניםניכרתבמידהיחסיבאופןקטנההמהותיתשחשיבותם,ענייניםהכולל,נוסף
קושיימנעוהדברהשלום-משפט-ביתשלבסמכותכלוליםכבראשר,אחריםרבים

.להלכהמודעיםשאינםדין-עורכימצדוטעויות
והדברסמכותבשאלותמחלוקתלצוררכדיבהםישאשרמהענייניםימעיטהדבר

.בזמןוחסכוןיעילות,פשטותליתריביא
שמירהתוךשימוש"בענייןההלכהבשינויהתומכיםנימוקיםידי-עלהובאוכאןעד

בשניםהשלום-משפט-ביתבסמכותשחלובשינוייםהמתחשבים,"הנכסגוףעל
-בתיביןהסמכויותחלוקתתיקוןלענייןכיוםהקיימתהכלליתובמגמההאחרונות
.השוניםהמשפט
,הלכהאותהלקביעתהביאואשרחשוביםנימוקיםקיימיםהאםלבדוקישעדיין

עומדיםעדייןהאם-כאלהנימוקיםהיוואם,לבטלהבקריאהיוצאתוורשימהאשר
.בתוקפםהם

בזמן-כלומר,1959.5.21-בנפסקמקרהאותו.1'59/37א"בעהחלהזוהלכה
500,16-ככיוםהשווהי"ל1500שלבסכוםלדוןסמכותבעלהיההשלום-משפט-שבית

.מאסרשנותשלושעדבעבירותדןוכןח"ש
.המשפט-ביתשלהסמכותלצמצוםהביאהאשרהלכהלאותההרקעהיהזהכי,דומני

-משפט-ביתשלסמכותוכיקבעכיוםגםשהואוכפיאזשהיהכפי,המשפט-בתיחוק

הזקהבדברתביעות"עלמשתועתהמהוזיהמשפט-ביתשלסמכותואתהדוחההשלום

.השלום-משפט-לביתמסוראינואחרותמקרקעיןבתביעותוהדיון"במקרקעיןשימושאו
שהועברהבעת,והנהסבא-בכפרביתקנהאשרלאדםנגעומקרהבאותוהעובדות

והיאלביתומיםלולספק-סבא-כפרהמיםמפעל-המשיבהסרבה,אליוהבעלות
.מיםלקבלתהזכותבעדי"לעשרה-חמשבסךכסףסכוםלהישלםשהמערערדרשה

.ח"שושישיםלמאהבימינועדךשווהלסכוםנגעהסכסוךבילהעיריש,כלומר
משפט-לביתהעבירולםהשופטכבוד-המחוזיהמשפט-בביתהחלזהסכסוך

החלטתעלשהוגשובערעורהשלום-משפט-לביתהיאשהסמכותשסברהיות,השלום

.4הערה,שם
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בכלכי(אזכתוארו)זוסמןהשופטפסק,העליוןהמשפט-לביתהמחוזיהמשפט-בית
.המחוזיהמשפט-בביתבענייןלדוןישאופן

נצרכיםהמיםשכן,לכךמעבראלאשימושרקאינובמיםהשימושכיהיהנימוקו
.מכןלאחרמחזירםהואואיןלבעלותועובריםואףהצרכןידי-על

.הנכסגוףעלשמירהתוךשימושכאןאין
ראויאשרבמקרקעיןכנימושאותוכיהיתה,זוסמןהשופטכבודהביאאשרהדוגמא

שעניינהתביעהכגון"הנכסגוףעלשמירהתוךשימושהואהשלום-משפט-בביתלירון
.י'"דירהשלהנוחיותבחדרהשימוש

להתייחסניתןלאמדועלדעתואיןלכךמעברנימוקכלמביאאינוזוסמןהשופט

.בהבשימושהכרוךכנושאלדירההמיםחיבורלנושא
,הכבודבכל,המחלוקתשלצרהראייההיאההתדיינותכנושאעצמםהמיםראיית

רקאפשריבדירהששימושברורכאשר,אחרתמזוויתהנושאאתלבחוןגםהיהוניתן
כן-על.וחשמלמיםהםשבהםוהעיקריים,השוניםלמתקניהמחוברתהיאכאשר

.שימושבגדרהםאף,בדירהשימושהמאפשרים,העיקרייםלמתקניםהנוגעיםסכסוכים
דוברלאשהרי,עצמוהנכסבגוףפגיעההיתהלאשמששלמקרהבאותוכילצייןיש
זהבנושאלדוןישכינקבעזאתובכל,המיםבצנרתאועצמהבדירהפגיעהעלשם

.המחוזיהמשפט-בבית
.הנכסבגוףפגיעהנגרמהבהםאשרבמקריםבהמשךהופעלהזוהלכה

,נוסףדין-פסקגםהוזכרענייןובאותוהרצלככרבענייןהדין-פסקאתלעילהזכרתי
התובעמקרהבאותו:גולדמןפרשתעובדותאתכעתלהזכירראוי.אלגרבלי15'נגולדמן
מתחתבחדרשהחזיקוהנתבע,בנייןבאותוזוגביעלזו,שונותקומותשכרווהנתבע

מרצפותבהםושיבץהקפה-ביתברצפתפתחיםפתחהתובעשלהקפה-ביתלמרפסת

.לחדרוהיוםאוריחדורשדרכןכדי,זכוכית
,הזכוכיתמרצפותאתלהסירהנתבענגדעשהצוניתן,התובעלעתירתבהתאם

.לקדמותההרצפהפניאתולהחזירברצפההפתחיםאתלסתום
אתלהעבירישכי,הנכסגוףעלשמירההעדרלאור,שםפסקלנדויהשופטכבוד

.המחוזיהמשפט-לביתהעניין
רבותבתביעותדןהשלום-המשפט-שביתמקום,בימינועודמקוםלהאין,זוהלכה

ידוןלאמדועהיגיוןכלואיןשקליםאלפימאותשלניכריםבסכומיםבנייהנזקישל
.שקליםאלפיכמהששוויו,זהבעניין
היאהמגמהכיולצייןלחזוריש,במקרקעיןשמדוברבכךהיאשההבחנהתאמרואם
בענייניםהיוםשדןמשפט-כבית,השלום-משפט-לביתהבעלותענייניאתאףלהעביר

החוקפי-עלאשרנושא,השימושבנושאמשנההבחנתלכלמקוםואין,ביותררציניים
תוך,והשימושההזקהעניינישכללומרישאלא,השלום-משפט-ביתסמכותבגדרהוא

.השלום-משפט-ביתשלהענייניתבסמכותוכלולים,למושגמרחיבהפרשנותמתן

.'ההאותמול836'עמ,שם14
.(5)הערה,שם15
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למצואואיןהשישיםמשנותהיאשהוזכרההעליוןהמשפט-ביתשלפסיקתו

.מתקופתנו,בהתומךאוזוהלכהעלהחוזרדין-פסק
יצאאשר,לוין'שר"דהשופטכבודבעריכת,זוסמןהשופטכבודשלבספרו

הנוגעתהפסיקה.השישיםמשנותפסיקהזהבנושאכאסמכתאמובאת,1990בדצמבר
נפסק,למשל,וכךהנמוכותבערכאותבעיקרנפסקתהתשעיםבשנותזהלנושא
בה,תביעהכיברנר6יהשופטכבודמפי1992בשנתבירושליםהמחוזיהמשפט-בבית
,המקורילגודלםחלונותשנילהחוירהנתבעאתשיחייב,עשה-צולמתןהתובעעתר

.המחוזיהמשפט-ביתשלבסמכותוהיא
.הראויוגודלםחלונותלשניהנוגעשכניםסכסוךעלדוברענייןבאותו

והשימושמאחרכיברנרהשופטכבודפסקהמיםמפעל'נשמשפרשתעלבהסתמך
המשפט-בביתזהבנושאלדוןשישהרי,הנכסגוףעלשמירהתוךאינובמקרקעין

.המהוזי
ענייניםהעברתתוך,המשפט-בתיידי-עלמופעלתל"הנהישנהשההלכה,מכאן

שהוא,בהםלדוןהטבעימהמקום,פחותההתיקיםכלללעומתהיחסיתחשיבותםאשר

.המחוזיהמשפט-לבית,השלום-משפט-בית
,נפסקהבההתקופהרקעעלאלאשמשבענייןשנפסקהההלכהאתלהביןניתןלא
,אזשהיהכפיהיההשלום-משפט-ביתכאשר,המשפט-בתיחוקחקיקתלאחרשנתיים

.זהירובאופןבצמצוםנעשתהסמכותוופרשנות,לעילכמתואר
ומוזרהמלאכותיתנראיתוהיאולצבורהדין-לעורכיהיוםמובנתבלתיהיאזוהלכה

.השלום-משפט-ביתשל,העתכלוגדלותוההולכות,רחבותהכהסמכויותיורקעעל
פרטבהתומךאשרממשינימוקכלזוהלכהיצרהאשרבפסיקהלמצואאין,לפיכך

.לועברחלףזהוזמןלזמנהשנפסקההלכהשהיתהלכך
בענייניהשלום-משפט-ביתשלסמכותומוגבלתלפיהההלכהאתלבטלהראוימן.ד

."הנכסגוףעלשמירהתוך"לשימושרק,במקרקעיןשימוש
השימושבהסדרתלדוןמוסמךשיהיהראויאזרחי,ין?בענהדןהשלום-משפט-בית
זהואיןביותרהנרחבבאופן,משתמשיםאומשותפיםבעליםאושכניםביןוהחזקה

הניסיוןאגבורוכש,מסויםנושאעלהמופקד,משפט-שביתהגיוניזהאיןואףראוי
הדבר.תחוםאותושלמסויםבקטעמלדוןמנועיהיה,נושאבאותומומחיותהמצטבר

שאינהסמבותבבעיתנתקליםפעםמדיאשרהדין-ולעורכיהרחבבצבורקושיגםיוצר
.להתעוררכללצריכה

בשינויצורךשישאופסיקהשלבדרךההלכהאתלתקןניתןהאם:היאהשאלה

.החוק
,כידוע,אשרהעליוןהמשפט-ביתרקלשנותיכולשמשבענייןשנפסקהההלכהאת

.בתקרימיו17קשררשאינוהיחידהמשפט-ביתהוא

,1992ג"תשנ-ב"תשנ(2)92כרךמחוזיתקרין,לויעובריה'נאלהצבי91/1035(ם-י)א"ת16
.1062'עמ

.1110ד"תשמח"ס,השפיטה:יסודלחוק(ב)20סעיף17
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,יוםמדי,בינתייםואילוהעליוןהמשפט-לביתזהמעיןענייןיגיעבמהרהלאכינראה
הנוגעות,פתיחהובהמרצותבתביעותהשלום-משפט-לביתהפוניםצדדיםנשלחים

.ל"הנההלכהעקב,המחוזיהמשפט-לבית,במקרקעיןשימוששלשונותלבעיות
,לחוק(3)(א)51לסעיףיוסיףאשרהמשפט-בתיבחוקתיקוןשיבוצעראוי,לפיכך

."הנכסגוףעלשמירהבושאיןשימושלרבות,שימוש"המיליםאת,הסעיףבסוף
תביא,המשפט-בתיסמכויותהפעלתלייעולתתרוםלחוקאלומיליםתשעהוספת

צעדותהווההסמכויותחלוקתשליותרוהגיונימסודרלמבנהתתרום,בזמןלחסכון

שלהמשפט-לביתהשלום-משפט-ביתלהפיכתהמובילה,הוודאיתבדרךקדימהנוסף

.התחומיםבכלהראשונההערכאה




