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מבואא.

זכותמעניקיםששלושתםהואהנאהולזיקתוןילריש ,לשכירותהמשותף

שהשכירותהואביניהםהמבדילאחר,אדםשבבעלותבנכסלשימוש

מעניקהההנאהזיקתואילו ,ההחזקהאתגםהשימושזכותעםמעניקה

זיקתואתהשכירותאתהמבדיל ,ההחזקהבלא ,בלבדהשימושזכותאת

וזיקתשהשכירות ,המקובלתההשקפהפיעל ,הואהרישיוןמןההנאה

 ,בלבדאישיתזכותקימענהרישיוןואילו ,ניתיקניזכותמקנותההנאה

נתעוררו ,ראשונייםמושכלותבבחינתשהם ,אלהדבריםרקעעל

שכירותשביןההבחנהנתעממההדעות,בהןשנחלקומעניינותשאלות

נתגלעו ;השכירותקנייניותעלשאלהסימןהוצב ;הנאהקתיזלבין

יניתיקנזכותביןןילהבחאפשרשבעזרתוהמידהקנהבדברקשיים

שכירותמשתכללתמתיבשאלהספקותנתעוררו ;קנייניתשאינהלזכות

בדברכפירההרהוריהועלו ;המקרקעיןבמרשםרישוםטעונהשאינה

ובמקרקעין ,כללבדרך ,התיישנותמכוחהנאהזיקתלרכושהאפשרות

שתירכביןהיחסלשאלתבאשרקשייםנחשפווכן ;בפרט ,מוסדרים

אלהשאלותלליבון ,המקרקעיןמרשםלביןהתיישנותמכוחהנאהזיקת

 ,הבאיםהדבריםנועדו

ה Pהחזללאשכירותב.
אתמעמיד ,)"המקרקעיןחוקיי(להלן:-1969ט"התשכ ,המקרקעיןחוק

מעניקההשכירות ,ההחזקהגורםעלהנאהזיקתלביןשכירותביןההבחנה

אתמעניקהההנאהזיקתואילו ,בוההחזקהאתהןבנכסשימושזכותהן

החזקה!,בלא ,בלבדהשימושזכות

 ,להיוהשאהשכירותחוקחקיקתעםנתעממהזוחדההבחנה

 31בסעיףהקובע ,)"והשאילההשכירותחוקיי(להלן:-1971אייהתשל

בשינויים ,יחולו ]'שכירות'שכותרתוהפרק[דהיינו 'אפרקהוראותייכי

עמהשאיןבנכסלהשתמשבתמורהשהוקנתהזכותעלגם ,המחוייבים

 ,"בולהחזיקהזכות

בנכסלהשתמשזכותהמקנהשכירות,שלקיומהמאפשרזהסעיףאם

הנאה?זיקתןילבשכירותביןנבדילכיצד ,בולהחזיקזכותעמהשאין

בלבד,עיוניתשאינהבותיחשההנאהזיקתלביןשכירותביןלהבחנה

החלההדיניםמערכתשביןההבדליםבשלנדרשתהשתייםביןההבחנה

הנאהזיקתלמשל,כ,ך ,ההנאהזיקתעלשחלהזולביןהשכירותעל

בירושליס,הערביתברטיטההאוני(אמריטוט),המנייןמןפרופטור

ואשרהפליליהמשפטמתחוסהמשפטכטאלבאהאשרבן-פורתלשופטתבהוקרהוקזשמ

הפרטי,המשפטבתחוסלעשותהפליאה

עלהשפעהתהאזמנהשלמשךבלא ,המקרקעיןבמרשםרישוםטעונה

רקהמקרקעיןבמרשםרישוםטעונהכללבדרך ,זאתלעומת ,שכירות , zכך

הבאה:השאלהעולהמכאן , 3שניםעשרעלהעולהלתקופהמיועדתכשהיא

 ,שניםשבעשללתקופה ,שמעוןבמקרקעימעברזכותלראובןהוקנתהאם

החוקסעיפיפיעלכנדרש ,המקרקעיןבמרשםהזכותאתלרשוםהיש

 ,המקרקעיןבמרשםמרישוםהיאפטורהשמאאו ,הנאהזיקתעלהחלים

 ?מקרקעיןבשכירותהדניםהחוקמסעיפישעולהכפי

והשאילה,השכירותלחוק 31סעיףבלשוןטמוןזושאלהפתרון

זכותעמהשאיןלשימוששזכותקובעאינוהסעיףכיניווכחלכשנדייק

לשימושהזכותשעלהואאומרשהסעיףכל ,"שכירותייבגדרהיאלהחזקה

שבחוקשכירותעלשבפרקההוראותיחולו ,להחזקהזכותעמהשאין

זכותעמהשאיןלשימושזכותהחוקהפךלאבכך ,והשאילההשכירות

בחוקאוהירושהשבחוקלהוראהדומה?הדברלמה ,"שכירותייללהחזקה

םיהנשואזוגבניעלהחלהדיןאתבציבורידועיםעלהמחילה ,הדיירהגנת

בציבורהידועיםשלהאישימעמדםאתמשנהאינהזותחולה , 4לזהזה

 ,אחריםחוקיםמחילהאינהגםהיאלזה,זהלנשואיםאותםהופכתואינה

 ,בציבורםיידועעל ,לזהזההנשואיםזוגבנינםישעני

שיואכן ,חיוביתהיאלשאלתנוהתשובהכיעולהזהמחשבהמקו

שנים,לשבעבמקרקעיןמעברזכותהקנייתהמקרקעיןבמרשםלרשום

זכות(בהיותהבהעוסקוהשאילההשכירותלחוק 31שסעיף ,זוזכותעל

שבחוקשכירותבדברההוראותאמנםחלות ,החזקה)עמהשאיןשימוש

בנושאהדןהחוקלעניין "שכירותייבגדרהיאאיןאך ,והשאילההשכירות

 ,המקרקעיןחוקלפיהמקרקעין,חוקשהוא ,המקרקעיןבמרשםהרישום

ללמדך , s "בהםולהשתמשבמקרקעיןלהחזיק ] .. ,[זכות"כמוגדרתשכירות

שכירות,בגדראינההחזקהמעניקהשאינהזכות ,המקרקעיןחוקלענייןכי

שבחוק "הנאהזיקתיישלההגדרהאמות 'בדנופלתהנדונההמעמזכות

עמהשאיןלהנאהמקרקעיןשעבודהיאהנאהזיקתיישלפיה: ,המקרקעין

במרשםרישוםטעונההנדונההזכותלכ,ךבהתאם , 6 "בהםלהחזיקזכות

בלאהמקרקעיןבמרשםרישוםהטעונההנאהזיקתכלכדין ,המקרקעין

 o ,לתקופתהקשרכל

המקרקעין,לחוק-5ו 3ט'

 ,-7ו 5ט'שס,

חוקיי(להלן:-1972התשלייבמשולב],]נוטחהזיירהגנתלחוק 152ט' 79; ,)א( 7ט'שס,

הזייר"),הגנת

הזייר,הגנתלחוק 1ט' ;-1965התשכ"ההירושה,לחוק-57ו 55ט' 4

המקרקעין,לחוק 3בט'כאמור

 , 5ט'שס,
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עלמחילאמנסוהשאילההשכירותלחוק 31סעיף-זהענייןלסיכוס

שבחוק ,שכירותעלשבפרקההוראותאתהחזקהעמהשאיןלשימושהזכות

עללפיכ,ך . IIשכירות IIלכזוזכותלהפוןכדיאיןבכןאן ,והשאילההשכירות

רות.ישכבדמהמקרקעיןחוקהוראותיחולולאהחזקהעמהשאיןזכות

המקרקעיןחוקלהוראות ,אחתדעהפיעלאחרת.הסומיסישואולס

דעהפיעל . 731בסעיףהנדונההזכותעלגסתחולהשכירותרישוסבדבר

 , 31סעיףפישעלזכותהמקרקעיןבמרשסלרשוסחובהכללאין ,אחרת

 • 8יהאאשרמשכהויהא

 31סעוףפושעלהשומושזכותטוב . 1
והשאולההשכורות Pלחו
הזכותאתהופןאינווהשאילההשכירותלחוק 31סעיףי,כהנחת ,אס

זו?זכותשלטיבהמהו , IIשכירות IIלבוהנדונה

מןבעברשקלטנו , Licenceל-לרישיון,גושפנקהזהבסעיףלראותאין

והשאילההשכירותחוקלהצעתההסמבדמיהוא.נהפוןהאנגלי.המשפט

לקיומובמשפטנוץקלשיס ,שבו 31סעיףשלובמיוחד ,החוקשתכליתנאמר

 ,זאתעס . 9והשאילההשכירותבצדהקייסכמוסד ,הסכסמכוחרישיוןשל

 , 10טאבוס Iבבשארהבעניין ,למשלכ,ךזו.עובדההפסיקההפנימהתמידלא

 ,במותבאתושישבו ,וגרוניסביניששהשופטיס(בלארובינשטייןהשופטאמר

הרישיוןמוסדכילדעהאנינוטה-מסמרותלקבועמבלי IIמכן):הסתייגו

IIסיהשנלאורןהוכרעלאהדמאן ,במשפטנוקייסעודו I1 . 

ידיעלהוצעהוהשאילההשכירותלחוק 31לסעיףמקוריתפרשנות

 : IIהנאהזיקת"שלסוגיסבשנימכירהישראליהמשפט ,לגישתודויטש. 'פרופ

פישעלזוהיאוהשנייה ,המקרקעיןחוקפיעלהמוסדרתזואיההאחת

יכולהנאהזיקתלהקנותהרוצה ,לטעמו .והשאילההשכירותלחוק 31סעיף

המקרקעין.חוקפישעלזולבין 31סעיףפישעלהנאהזיקתביןלבחור

 ,למשלכ,ך .מזהזהשוניסהאלה IIההנאהזיקות"שתיעלהחליסהדיניס

ואילו ,בזמןמוגבלתבלתילהיותיכולההנאהזיקת ,המקרקעיןחוקפיעל

פישעלההנאהזיקת . 12לצמיתותותילהיכולהאינה 31סעיףפישעלהזכות

שאיןמה ,שנהשלושיסשלהתיישנותמכוחלרכישהניתנתהמקרקעיןחוק

 ,כןכמו . 13ישנותיהתמכוחלרכישהניתנתשאינה , 31סעיףפישעלבזכותכן

זיקתאתלשנותסמכותהמשפטלבית ,המקרקעיןחוקפישעלהנאהבזיקת

אין 31סעיףפישעלבזכותואילו , 14הנסיבותשינויעסלבטלהאוההנאה

איה 31סעיףמכוח "ההנאהזיקת" ,דויטששלגישתופיעל ,לבסוףכן.הדמ

המקרקעין.במרשסרישוסטעונההיאאיןוככזו ,קנייניתולאאישיתזכות

 . 15רישוסטעונה ,זאתלעומתהמקרקעין,חוקפישעלהנאהזיקת

הנאהזיקותשתישלמקיומןלהפיקשאפשרהתועלתברורהלא

המעשיהצורןמורלאלמשלכןדויטש.פרופ'שלכהנחתו ,חילופיות

החייבתוהשנייהלצמיתותלהיותהיכולההאחת ,הנאהזיקותבשתי

שתישלמקבילשבקיוסהתועלתברורהלאוכןבזמן.מוגבלתלהיות

שאי-אפשרוהאחרתהתיישנותמכוחלרכשהשאפשרהאחת ,הנאהזיקות

זיקותשתישלבקיומןישצורןמה-ועודהתיישנות.מכוחלרכשה

הזמןעסולהתאימהלשנותההמשפטביתלסמכותכפופהכשהאחתהנאה

 .כזאתסמכותאיןהאחרתלגביואילו ,המשתנותלנסיבות

בעבודותזכראיןגסדויטשיידעלהמוצעתהמקוריתלפרשנות

עשויהשונותהנאהקותיזשתישלמקבילבקיוסהכרה .לחוקההכנה

לאחדבימינוההפוכהלנטייהבניגודעומדתוהיא ,ודאותלחוסרלגרוס

 ,ההיסטוריהבמהלןשהתפתחוההנאהזיקותשלהשונותהצורותאת

 . 16דיניסלאותסהכפופה ,אחתלמסגרתולהכניסן

היאוהשאילההשכירותלחוק 31סעיףפישעלהזכותאסלשאלהאשר

והתחבטלהנזקקהעליוןהמשפטביתשגסשאלה-קנייניתאואישית

מושיהשזכותעללימחהסעיף . 31בסעיףטמונהלההתשובה- lןבה

מכאןוהשאילה.השכירותשבחוקשכירותבדברההוראותאתבוהנדונה

רות.יהשכשלקנייניותהמשאלתנגזרת 31שבסעיףהזכותשלשקנייניותה

 18כיוסהרווחתהדעהוזוהי-קנייניתהיאהשכירותכיהסבוריסאלה

 . 19היאקניינית 31סעיףפישעלהזכותגסכיסבוריסמסתמאיהיו-

נעמודכןועל-קנייניתבהכרחנהיאהשכירותכיהסובריס ,לעומתס

 .קנייניתבהכרחאינה 31סעיףפישעלהזכותגסכייניחו-להלן

ככל ,והשאילההשכירותלחוק 31לסעיףהראויההפרשנות ,לגישתי

ותיהספציפלהוראותמשליסמקורבולראותהיא ,במקרקעיןשמדובר

שחוקווןימכנחוץזהמשליסמקורהמקרקעין.שבחוקהנאהזיקתבדבר

 ,ההנאהזיקתבהענקתהכרוכיססישונבהיבטיסעוסקאינוהמקרקעין

שלהתקופהשעניינסהסעיפיס(כגוןוהשאילההשכירותחוקדןשבהס

הבטחתאו ,והשאילההשכירותשבחוק 20-18בסעיפיסכאמורהזכות,

סוגילכלנוגע 31שסעיףמאחר .) 11בסעיףכאמור ,הפרעהללאהשימוש

בהשוואה ,כלליכחוקלראותויש , 20וזכויותמיטלטלין ,מקרקעין ,הנכסיס

למקרקעין.ספציפייסשהס ,המקרקעיןשבחוקההנאהזיקתלסעיפי

להוראותתחילהלפנותיש ,במקרקעיןהנאהבזיקתבדוננולפיכן

 31סעיףפישעלהכלליותבהוראותואילו ,המקרקעיןשבחוקהספציפיות

שבחוקההוראותאתלהשליסעשויותאלהשהוראותככללהיעזראפשר

 ,זועסזומתיישבותאינןאלהמקורותישבשנההוראותכאשרהמקרקעין.

ספציפיות ,כאמור ,בהיותן ,המקרקעיןשבחוקההוראותאתלהעדיףיש

 .במקרקעיןהנאהזיקתשללנושא

השכורות[וו[וות P .ד

חלהזובסוגיה . 21קנייניתזכותהיאהשכירותכיהיאהרווחתהדעה

קנייניתהיאהשכירותכיההשקפה .ענייןבהשישהתפתחותלאחרונה

השכירות.נושאאתלה'המגהסדירהשבובעידןעודמהלכיסלהקנתה

אינושוכר :לאמור ,"שכירותדוחהאינומכר"כי , 590בסעיף ,קבעהלה'המג

מהוראההשכירות.תקופתבתון ,המשכירידיעלהנכסמכירתעקבנפגע

כי , 22תל_אביבהעירראש Iבבאמובעניין ,העליוןהמשפטביתהסיקזו

שהיאזכותלשוכר ,לה'למג 590סעיףפישעלמאחרקנייני.אופילשכירות

חליפיכמו ,שלישיצדכלפיגסאלא ,המקוריהמשכירכלפירקלאתקפה

היאאין ,אחרותבמיליס .קנייניתכזכותהשכירותאתלראותיש ,המשכיר

in personam היאאלאגרידאin rem . 
הוחלפורותיהשכבסוגייתלה'המגשסעיפילאחרגסנשתמרהזועמדה

בחוקשגסמאחר ,-1971א IIהתשל ,והשאילההשכירותחוקבסעיפי

 590בסעיףשהייתהלזודומההוראהמוצאיסאנווהשאילההשכירות
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זורנרהשופטתשלזינהלפסק 8פסי , 27 ) 4ח(נפייזארהנ'אלוני 7139/99עייאראו

 318183עייא ; 294 , 288עמי , 901הייח ,-1970התשיילהשכירות,חוקהצעתומאיזך, ) 2004 (

בן-פורת).(השופטת ) 1985 ( 333 , 322 ) 4לט(פייזשיבר,נ'בע"משפעאגוזי

 .) 12.9.2005פורסם,(לאטנוסנ'בשארה 8331/03עייא 10

 . 9פסישם, 11

והשאילה.השכירותלחוק 1ו-סיהמקרקעיןלחוק 96סי 12

המקרקעין.לחוק 94סי 13

המקרקעין.לחוק 96בסיכאמור 14
 .) 1999 ( 427-426 , 411בכרךקנייןזויטשמיגל 15 0היאהעסקהמתבצעתשבההזכותכיבמשכון)אוהנאהבזיקתלשעבדה

רשאיהמשכירייכיקובעוהשאילההשכירותלחוק 21סעיףלה.'למג

שלבמקומוהזכויותרוכשיבוא ,כןעשהבמושכ;רזכויותיולאחרלהעביר

שלפיההגישהכנהעלנותרהלאמור, ."השכירותלחוזההנוגעבכלהמשכיר

 inהיאשהזכותללמדך ;המשכירחליפיכלפיגםתקפהשוכרשלזכותו
rem ולאin personam . 

לחוק 21שסעיףהעובדהאתבחשבוןמביאהאינההזאתההשקפהואולם

 ,דיספוזיטיביהוא ,השכירותקנייניותמושתתתשעליו ,והשאילההשכירות

אין ,אחרתלשוןלחוק. )ג( 2בסעיףכאמור ,עליולהתנותאפשר-לאמור

ואז ,המשכירשלחליפיםמחייבתשאינהשכירותבהסכםליצורמניעה

 .מקנייניתלהבדיל , in personam ,אישיתזכותלפנינו

באחדבעבר,העליתישאותו ,זהטיעוןברקהשופטאימץ 23אלונ'בעניין

בדרךאמנםהיאהשכירותכילומראפואמתבקשואילךמכאן .ממאמריי

אישית.שהיאשכירותבהסכםליצורמניעהאיןאך ,קנייניתכלל

כי , 31סעיףפישעלהשימושזכותטיבבדברהשאלהאלנחזוראם

זולשאלההתשובה ,השכירותקנייניותבדברהאחרוניםדבריירקעעל ,אז

אתלשלולאפשראך ,קנייניתהיא 31סעיףפישעלהזכותכללשבדרךהיא

אישית.זכות 31סעיףפישעלהשימושזכותתהאואז ,בהסכםקנייניותה

זכותשלותה Iנ llנ pלשגון Iמבחה.
ידיעלשהוצעלמבחןמובילה ,קנייניתזכותהיאשכירותאםהשאלה

 'פרופקניינית.זכותהיאכלשהיזכותאםהשאלהלבירוראחדיםמלומדים

בעובדהלמצואאפשרקנייניתהיאשהשכירותלכךעדותכיאומרטדסקי

בסעיף(כאמורהנאהבזיקתמקרקעיןשכירותלשעבדמאפשרשהחוק

 ,קנייניתזכותהיאהנאהשזיקתמכיוון ,לגישתוהמקרקעין).לחוק )ב( 81

 . 24 "חפציתזכותלהעניקאובליגטוריתזכותבעליוכללאהסתםמןיי

זכותאתלמשכןשאפשרהעובדהמןמסיקהכהןניליפרופ'לכ,ךבדומה

מהווהבזכותעסקאותלערוךהיכולתיי ,קנייניתהיאהשכירותכיהשכירות

 . 25 "לחפציותהאסמכתא

(למשלקנייניתעסקהלבצעאפשרכלשהישבזכותהעובדהמעידההאומנם

היכולתביןהכרחיקשראיןשלילית.זולשאלההתשובהכידומהקניינית?

מתבצעתשבההזכותאםהשאלהלביןקנייניתעסקהכלשהיבזכותלבצע

חוזיתזכותשלמשכוןמאודנפוץבארץ ,למשלכ,ךקניינית.היאהעסקה

ערךניירותמשכוןשלעסקאותרווחותלכךבדומהבדירה.בעלותלקבלת

הדוגמאותמןאחתבכללקונה.המחאתןידיעלחוזיותזכויותמכרשלאו

אין ,דברשלכללואישית.שהיאבזכותקנייניתעסקהמתבצעתהאלה

מתבצעתשבההזכותקנייניותעל ,בזכותעסקהשלותהמקניינילהסיק

העסקה.

רות Iהשכשכלולו.
מחייבתשאינה(תקופהלשנתייםדירהשכירותמשתכללתשבוהשלבמהו

מוסכםאם ,לחודשייםמכוניתשכירותאו ,המקרקעין)במרשםרישום

האםהשכירות?הסכםעלהחתימהלאחרשבועלשוכריימסרשהנכס

עםרקשמאאוהשכירותהסכםעלהחתימהעםמשתכללתהשכירות

 ,אםתומחשזושאלהשלהמעשיתהחשיבותבמושכר?ההחזקהקבלת

 ,לשוכרנמסרשהנכסלפניאך ,השכירותהסכםעלהחתימהלאחר ,למשל

 .השכירותלהסכםמודעהיהשלא ,לבתם 'גלצדהנכסאתהמשכירימכור

טרםואפילו ,השכירותהסכםעלהחתימהבעתמשתכללתהשכירותאם

קונהככללשכירות,כפוף ,הקונה ,ג'צדיהא ,השוכרלידיהנכסנמסר

 ,זאתלעומת ,אם .קודמותקנייןלזכויותבכפיפותהממכראתהמקבל

קיבללאעודשכלהרי ,בנכסההחזקהקבלתעםרקמשתכללתהשכירות

מפנינדחההואוככזהבלב,דשביושרקנייןלשוכרההחזקה,אתהשוכר

 . 26לבובתוםבתמורהרוכש

(בנכסיםבנכסההחזקהקבלתעםרקמשתכללתשכירותכיהסבוריםיש

שמסירתהואלכךשניתןהעיקריהנימוקרישום).טעונהאינהשהשכרתם

מכישתהנדרשתהפומביותאתהשכירותלעסקתמעניקהלשוכרההחזקה

 . 27קנייןזכויות

מוסכםשעליובמועדמשתכללתהשכירותכילטעוןאפשרמנגד

שללשכלולההכרחיתנאיאינהבנכסההחזקהמסירתוכי ,הצדדיםבין

 :כדלהלןהםזולעמדהבתמיכההנימוקיםהשכירות.

 ,זכותשלשכלולהלצורךנדרשתבנכסההחזקהמסירתכאשר )א(

 o ,למשל ,המחוקקנהגכך .בחוקמפורשתהוראהכללבדרךכךעלבאה

במקרקעיןיי'כיזכותבמקרקעיןשימושזכותייכהןניליבמאמרה,כהןילינלמשל,סבורה,כך

להחילראויבשכירות,זן 31שסעיףמכיווןלזעתה, .) 1974/5 ( 435 , 425זמשפטעיוני

להגיעמציעההיאלחלופיןהשכירות.רישוםבזברהמקרקעיןשבחוקההוראותאתעליו

והשאילה.השכירותחוקאלהמקרקעיןמחוקהיקשעלבהתבססזולתוצאה

בסמוך·כמפורטזויטש,מיפרופיגורסכך

כמפורטהנאה,לזיקותהנוגעבכלארצות-הרבית,במשפטההתפתחותאתלמשלראו 16
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זלצמןנינה ;) 1990 ( 35נכסיםשכירותלרנרשלום ; 433בעמי , 7היישלעילכהן,למשל,ראו 18

 .) 1995 ( 47 , 27מבהפרקליטבמקרקעיןיירשיוןיי

הייש , 505בעמי , 16היישלעילויסמן,ראוזה,בענייןזויטשפרופישלהחריגהעמזתועל 19
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 . 18היישלעיל 21
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 , 28המתנהאתשמשכללתהיאההחזקהמסירתכיבקבעוהמתנה,בעסקת

הפקדתעסהמשתכללתהמשכוו,עסקתלענייוגסהמחוקקנהגכך

 ,זאתלעומת , 29המשכונות)במרשסרישומועס(אומקבלובידיהמשכוו

ההחזקהלמסירתדרישהשלזכרהבאלאוהשאילההשכירותבחוק

מלקבועהמחוקקשלהימנעותוכילהניחקשההשכירות,לשכלולכתנאי

מהיסחרקנובעתהשכירותלשכלולכתנאיההחזקהמסירתאתבמפורש

אףהשכירותלשכלולכתנאיהמסירהאתלקבועהייתהושכוונתוהדעת,

זאת,אמרשלא

מסירתנדרשתלאמובהקת,קנייניתעסקהשהיאמכר,בעסקת )ב(

המכר,לשכלולתנאיאינהוהפומביותהבעלות,להקנייתכתנאיהממכר

במועדמשתכללהמכר ,-1968ח"התשכהמכר,לחוק 33סעיףפיעל

לענייוגישתהשזוהימשפטששיטתהואטבעי ,הצדדיסביועליושמוסכס

עסקאותשתישכירות,שלבעסקהגסדומהבדרךתנהגהמכרעסקת

עדותבנכס,להחזקההזכותאתמקנותששתיהובכךלזוזודומותאלה

הוראותהשכירותעסקתועלהמכרעסקתעללהחילהמחוקקלנטיית

המחוקקבכוונתכינאמרשסהשכירות,חוקבהצעתלמצואאפשרדומות

 , 30השכירותעסקתעלהמכרחוקעקרונותאתלהחיל

מאחרהשכירותלשכלולתנאיהיאההחזקהמסירתכיהטיעוו )ג(

מוקשה,טיעווהואהשוכר,שללזכותופומבילתתכדידרושהשהמסירה

נדרשתהשוכרידיעלההחזקההייתהאזכינכוו,זהטיעווהיהאילו

נהגכךהשכירות,תקופתכלבמשךגסאלאהשכירות,בתחילתרקלא

משכוושלתוקפובחוק,האמורפיעלהמשכוו,בחוקלמשל,המחוקק,

ובהחזקההמשכוו,יצירתעסהנושהלידיההחזקהבהעברתמותנהמופקד

נהגכך , 3תוקף!למשכוושבההתקופהכלבמשךהנושהידיעלמתמשכת

בקבלתרקלאמותנהתוקפוכיכשקבע ,העיכבווזכותלענייוגסהמחוקק

התקופהלכלההחזקהבהמשכיותגסאלאהעיכבוו,הפעלתעסההחזקה

שעלמסכימיסהכולהשכירות,בחוקהמחוקקנהגכךלא , 32העיכבוושל

להמשךתנאיאינובמושכרההחזקההמשךוהשאילה,השכירותחוקפי

אתלהשכירבמושכר,להחזיקלחדולשוכריכולהשכירות,שלתוקפה

שהפסקתבלא-למשכירזהובכלל-אדסלכללהשאילואוהנכס

כיללמדךהשכירות,שלבתוקפהבמשהותפגוסהשוכרידיעלההחזקה

בשכירות,הפומביותדרישתעלעומדהחוקאיו

הפומביותבדרישתהשכירותתוקףאתלכרוךשאיוההנחה )ד(

השכירותשעסקתהעובדהמוגסמתחייבתלשוכר,ההחזקהובמסירת

כ,ןבזכויות,דהיינובהס,תיתכולאהחזקהשמסירתבנכסיסאפשרית

 ,יוצריסזכותהשכרתשלבאפשרותמכירוהשאילההשכירותחוקלמשל,

 , 33פומביותכלמצריכהשאינה

ההחזקהמסירתעסרקמשתכללתהשכירותכיהסבוריסאלה

לחוק 80בסעיףלהשקפתסחיזוקלמצואלכאורה,עשוייס,לשוכר

לעסקתקודמתשכירותעסקתשביובתחרותזה,סעיףפיעלהמקרקעיו,

אסהמאוחרת,לשכירותהיאהעדיפותנכס,אותושלמאוחרתשכירות

במושכר,ההחזקהבקבלתהמוקדסהשוכראתהקדיסהמאוחרהשוכר

שכלולשלפיהההפוכה,העמדהאתלמעשהמחזקזהסעיףואולס

זומסקנהבמושכר,ההחזקהבקבלתכללבדרךמותנהאינוהשכירות

עלבלבד,מקרקעיולשכירותמוגבלת,תחולה 80שלסעיףמכךעולה

לאוזכויות),מיטלטליושכירות(כמומקרקעיושאינסנכסיסשכירות

 , 80שבסעיףהכללחל

עלרקחלהוא ;מוגבלתתחולה 80לסעיףבמקרקעיוגסמזו,יתרה

לביונרשמה,ושלארישוסטעונהשאינהמקרקעיושכירותשביותחרות

המקריסבכלנרשמה,ושלארישוסטעונהאינההיאשאףמאוחרתשכירות

שכירותעלחלאינו 80סעיףלמשל, ,כךתחולה, 80לסעיףאיוהאחריס

השוכרידיעלההחזקהקבלתמאוחר,קונהשלבזכותוהמתחרהמוקדמת

 , 34הקונהעלהשוכרשללעדיפותותנאיאינה

מועדשכירות,שללשכלולהתנאיאינהההחזקהמסירת ,לסיכוס

 ,למשלהעמדה,גסזוהיכבמכר,הצדדיס,ביוהמוסכספיעלהואהשכלול

 , 35שבארצות_המיתבמשפט

ת Iהתוושנח Iמכהנאהת Pוויכושתו.

מוסדריםבמקרקעיוהתיישנותמכוחהנאהזיקת ) 1 (

במקרקעיוהנאהזיקתלרכושאפשרכיקובעהמקרקעיולחוק 94סעיף

זואפשרותאסהשאלהנשאלתשנה,שלושיסשלממושךשימושמכוח

בעתידייווצרושאכולכךלצפותאפשרהאס ;הישראליתבמציאותראלית

ממושך,שימושמכוחהנאהזיקות

שבסעיףבכללנעוצההאחתהסיבה ,סיבותשתיבשלמתבקשתזושאלה

מאחר ,מוסדריסבמקרקעיוהתיישנותאיושלפיוהמקרקעיו,לחוק )ב( 159

 ,"מוסדריסיימקרקעיושלבקטגוריההיוסכלולהמדינהשטחכלשכמעט

 94לסעיףממששלמחיהמרחבנותראסהשאלהאתמעליסאלהדבריס

ביומבחיואינו 94סעיףודוק,התיישנות,מכוחזכויותרכישתשעניינו

הסעיףאתלקרואהישמוסדריס,שאינסלמקרקעיומוסדריסמקרקעיו

מוסדריס?במקרקעיוהתיישנותהשולל ,)ב( 159שבסעיףלהוראהבכפיפות

המעטיסהמקרקעיועלבלבדשוליתתחולה 94לסעיףתיוותראזשהרי

המקרקעיוהסדרכאשרמתוכנולגמרייתרוקווהסעיף ,הוסדרושטרס

איושמאאו ,מוסדריס"מקרקעיוייבגדריהיההמדינהשטחוכליושלס

מכוחהנאהזיקתורכישת ,)ב( 159לסעיףבכפוף 94סעיףאתלקרוא

מוסדריס?במקרקעיוגסאפשריתהתיישנות

ת"א)(שלוסבת"אהשלוס,משפטביתבפניזושאלההגיעהכאשר

38786 דעתואתגולדיוהשופטהביע , 36אדרינןישראלמקרקעימנהל 96/

השוללתהמקרקעיושבחוקלהוראהבכפיפות 94סעיףאתלקרואישכי

מוסדריסבמקרקעיוזה,דיופסקלפימוסדריס,במקרקעיוהתיישנות

ממושך,שימושמכוחהנאהזיקתלרכושאי-אפשר

שאינו ,המקרקעיולחוק 94סעיףכילטעוואפשרזולעמדהבניגוד

בסוגיהדומוסדריס,שאינסלמקרקעיומוסדריסמקרקעיוביומבחיו

שהחוק(בלאממושךשימושמכוחהנאהזיקתרכישתשלספציפית

שבסעיףהכלליתההוראהעסבעימות ,כוועלייהתיישנות"),זאתמכנה

אתלהעדיףיש ,מוסדריסבמקרקעיוהתיישנותכללבדרךהשוללת ,)ב( 159

פרשנותלפיבלבד,הנאהזיקתשעניינהבוהקבועההספציפיתההוראה

במקרקעיוהו ,ממושךשימושמכוחאפשריתהנאהזיקתשלרכישהזו,

הוסדרו,שטרסבמקרקעיוהומוסדריס
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שהלכתמאחראזרי,בענייןשננקטהזועלבעינייעדיפהזועמדה

הטדרהקרוב,בעתידלכשיושלס,תוכןמכל 94טעיףאתלרוקןעלולהאזרי

מטודריס".יימקרקעיןבגדריהיושבמדינההמקרקעיןוכלהמקרקעין,

 ,המקרקעיןחוקבהצעתזהבענייןשנכתבובדבריסנתמכתגסעמדתי

בכנטתהדיוןבעתיוטף,ד'דאז,המשפטיסשרידיעלשנאמרוובדבריס

 . 37המקרקעיןחוקבהצעת

ציבור!!ב!!מקרקעיהתיישנותמכוחהנאהזיקת ) 2 (

מכוחהנאהזיקתרכישתאסהשאלהמתעוררתשבגללההאחרתהטיבה

בהוראהנעוצההישראלית,במציאותראליתאפשרותהיאממושךשימוש

יימקרקעיעלתחולה 94לטעיףאיןשלפיההמקרקעין,לחוק )ג( 113שבטעיף

שבבעלותמקרקעין(דהיינוישראל"יימקרקעיהסציבורמקרקעיציבור".

רשויותשלמקרקעיןוכןהפיתוח),ורשותלישראלהקיימתהקרןהמדינה,

זיקתשרכישתעולהמכאן . 38חיקוקפיעלשהוקמותאגידיסושלמקומיות

שלשטחהבמרביתאפשריתבלתילכאורה,היא,התיישנותמכוחהנאה

 . 39ישראלמדינת

הביטוימשמעותמהיהפרשניתהשאלהמןנובעתשבדרבייהטפקנימת

שבטעיףציבור"יימקרקעיבביטויהאס .)ג( 113שבטעיףציבור"יימקרקעי

בהס,אחרתזכותלכלהןאלהבמקרקעיןהבעלותלזכותהןהיאהכוונה

הפירושאסבלבד?הבעלותלזכות "ציבוריימקרקעימוגבליסשמאאו

אפשריתתהאאזכיבלב,דהבעלותלזכותמוגבלציבור"ליימקרקעי

 ,ציבורמקרקעישלהחוכריסכנגדהתיישנותמכוחהנאהזיקתשלרכישה

התיישנות.מכוחהנאהזיקתרכישתשללאפשרותרחבפתחייפתחובכך

להוראההטעסראשית,זו.פרשנותשלאימוצהאתמצדיקיסטעמיסכמה

הואממושךשימושמכוחציבורבמקרקעיהנאהזיקתרכישתהשוללת

השטחיסבמקרקעיהס.הנעשהעללפקחאלהמקרקעיןבעלישלהקושי

לעיל)כאמורהמדינה,שטחכל(כמעטציבורמקרקעישלהנרחביס

במקרקעיןשימושמניעתשתכליתובפיקוחהבעליסעלמאודמכבידיס

ציבורממקרקעיכלשהיחלקהכאשרואולס . 4פולשיססידיעלאלה

לרכושאפשראסהיאהמתעוררתוהשאלה ,פרטילמחזיקהוחכרה

שביטודלטעסאחיזהאין ,החוכרכלפיממושךשימושמכוחהנאהזיקת

לפרשכןעלראוי .)ג( 113בטעיףכאמור , 94טעיףשלהתחולהשלילת

שלהתחולהלשלילתניסוומככ )ג( 113שבטעיףציבור"יימקרקעיאת

המקרקעין.חוכריכלפילאאךאלה,מקרקעיןשלהבעליסכלפי 94טעיף

לחוקזרהאינהחכירהזכותתשעבדהנאהשזיקתהאפשרות ,שנית

המשעבדתהנאהזיקתשלבאפשרותבמפורשמכירהחוק .המקרקעין

פרשנותכאמור, ,שלישית . 41הבעלותאתלאאך ,החכירהזכותאת

כלפירקציבורבמקרקעי 94טעיףשלהתחולהשלילתאתהמגבילה

ותמנע 94לטעיףטבירמחיהמרחבתותיראלה,מקרקעיןשלהבעליס

הטעיף.שלהמעשיתוכנוריקוןאת

המקרקעיוומרשםהתיישנותמכוחהנאהזיקתרכישת ) 3 (

שלושיסשלממושךשימושמכוחהנאהזיקתנרכשתשבוהשלבמהו

הזכותאתמקנהעצמו,הואהשימוש,שנותשלושיסתוסהאס-שנה

זיקתשללרכישהכתנאיהמקרקעיןבמרשסהזכותרישוסנדרששמאאו

ממושך?שימושמכוחההנאה

יימיקובע:הטעיףבבירור.כךעלמשיבהמקרקעיןלחוק 94טעיף

שלושיסשלתקופהבמשךהנאהזיקתלהוותהראויהבזכותשהשתמש

לאמור:רישומה".אתלדרושרשאיוהואהזיקהאתרכשרצופותשניס

אתלדרושאפשרהממוש,ךהשימושמכוחהזיקה,שנרכשהלאחררק

קיימת;שכברזכותשלהואבמרשסהרישוסהמקרקעין.במרשסרישומה

הזכות.אתהיוצרהואהרישוסלא

כאשרמקרקעיןשרכשמישלדינומהוהשאלהמתעוררתזהרקעעל

שימושמכוחהנאהלזיקתכפופיסשרכששהמקרקעיןטענהכנגדומועלית

עלידעלאהרוכשוכאשרבמרשסנרשמהלאההנאהזיקתכאשרממוש,ך

המקרקעין?רכישתבעתקיומה

זיקתבהיותלו,שקדמהההנאהלזיקתכפוףהמקרקעיןרוכשלכאורה

כידומהואולס . 42הפטיקהעמדתהייתהכזוואכן,קניין.זכותההנאה

אפשרראשון.במבטלהיותנחזיתשהיאמכפייותרמורכבתזוטוגיה

זו:בשאלההבאיסהטיעוניסאתהדעתעללהעלות

לטעוןהקונההיוכלמוטדריס,מקרקעיןהיושהמקרקעיןבהנחה )א(

כןעלוכיההנאהלזיקתזכרבומצאולאהמקרקעיןמרשסאתבדקכי

המקרקעין:לחוק 10טעיףפיעלשהרי ?"השוקמ"תקנתליהנותזכאיהוא

עלבתוס-לבובהטתמךבתמורהמוטדריסבמקרקעיןזכותשרכשיימי

נכון".היהלאהרישוסאסאףיפהזכותושלכוחהיהאהרישוס,

שעלהשוקשתקנתלטעוןההנאהזיקתבעליוכלזהטיעוןכנגד )ב(

זכויותעללהתגברלקונהלאפשרעשויההמקרקעיןלחוק 10טעיףפי

 oזכויותעללאאךנרשמו),לאהן(אסהמקרקעיןבמרשסרישוסהטעונות

במסירתלמקבלעוברתבזבר-המתנהייבעלותקובע,-1968התשכייחהמתנה,לחוק 6סי 28

ליזויי.הזבר

מישכוןשלכוחויהיההחייבשלאחריסנושיסייכלפי ,-1967התשכייזהמשכון,לחוק ) 2 ( 4סי 29

מופקזיסיי.הסעוזוכלכאמורהפקזתסעס ]נ.ערןובניירותנזיסבנכסיס ] ...ניפה

 . 9היישלעילהשכירות,חוקהצעת 30

 . 29היישלעילהמשכון,לחוק ) 2 ( 4סן 31

 .-1971התשלייאהמיטלטלין,לחוק )ז( IIסי 32

והשאילה.השכירותלחוק )א( 2סי 33

והשאילה.השכירותלחוק 21מסישעולהכפי 34

35 ). 1 AMERICAN LAW of PROPERTY,221, para.3.22 (A. James Casner ed . בתזכיר

המשפטיסמשרזיזיעלשפורססממונותיי)זיני(ייקובץ-2006התשסייוממונות,זיניחוק

אומקרקעין,שאינובנכסשכירותזכותשלייהקנייתההקובע, , 545בסיזו,גישהאומצה

ובאופןבמועזמושלמתהמקרקעין,בפנקסירישוסטעונהאינהכשהשכירותבמקרקעין

הצזזיסיי.הסכימושעליו

 .) 1.7.2007פורסס,(טרס 36

המשפטיס,שרזרביראווכן ; 208בעמי , 612הייח ,-1964התשכייזהמקרקעין,חוקהצעות 37

(התשכייז). 2483 , 40זייכ

המקרקעין.לחוק 107בסיכאמור 38

 . 198עמיתשנ!!ג,הממשלהשנתוןישואל:המזינה;משטח-93%כהסציבורמקרקעי 39

המקרקעין,חוקהצעתשלהראשונהבקריאהיוסף,זבהמשפטיס,שרזבריאתראו 40

ציבורמקרקעיחוקבהצעתההסרבזרבי ; 2480בעמי , 37היישלעילזייכ, , 1964-התשכייז

 80,60,90זייכנסיס,מיהמשפטיס,שרזרבי ; 1484הייח ,-1980התשמייאיס),פולש(סילוק

(התשמייא).

המקרקעין.לחוק )ב( 81ס' 41

 .) 8.7.2007פורסס,(טרסבנאסול,נןטווון 1280/06נצי)(מחוזיעייא 42
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כפוףהמרשם,אתשבדקלב,בתוםשקונהכשםרישום.טעונותשאינן

שאינהקצרהלתקופההייתההשכירותאם ,רשומהבלתיקודמתלשכירות

 ,התיישנותמכוחשנרכשההנאהלזיקתהקונהכפוףכך , 43רישוםטעונה

תחולהאיןאלהבנסיבותרישום.טעונהאינההיאגםכינרשמה,שלאאף

המקרקעין.לחוק 10סעיףפישעלהשוקלתקנת

בעלשלבידושהיהמכיווןכיהטענה,מןלהיבנותהקונהיוכלשמא )ג(

הריהזאת,האפשרותאתניצללאוהואזכותו,אתלרשוםההנאהזיקת

המוטעיתלהנחתודהיינושאירעה, IIהמשפטיתתאונה IIלגרםשבהימנעותו

עליהאזו,טענהפיעלשעבוד.מכלנקייםשרכששהמקרקעיןהקונהשל

לה.גרםשהואהמשפטיתהתאונהבתוצאותלשאתההנאהזיקתבעל

גנז 2643/97א IIבעהעליוןהמשפטביתידיעלנתקבלזהמסוגטיעון

כאשר ,סותרותעסקאותלעניין , 44מ IIבעחברהוקולוניאלבריטישנן

אךמאפשרשהחוק(רישוםאזהרההערתמלרשוםנמנעהראשוןהקונה

 ,הראשוןהקונהפניעלהשניהקונהאתהעדיףהמשפטביתמחייב).אינו

תאונה IIלהראשוןהקונהגרםאזהרההערתמלרשוםשבהימנעותומהטעם

 .לענייננוזהדיןמפסקהיקשמתבקשכידומה . IIהמשפטית

ומןגנזמהלכתלהיחלץיוכלההנאהזיקתבעלכיאפשר ,לבסוף )ד(

המשפטיתהתאונהכיבטענההמשפטית,לתאונהגרםשהואהטענה

לפניבנכסמבקרוהיההראויה,בזהירותהקונהנהגאילונמנעתהייתה

נהגאילו . 4Sלעשותאמורזהירקונהשכלכפילרכישתו,בחוזהשהתקשר

העובדהחרףהמעברזכותשלקיומהדבראתלגלותעשויהקונההיהכן

 ,חיצוניביטויהיההמעברשלזכות(בהנחהבמרשםנרשמהלאשהיא

לעין).הגלוי

בהתדיינותשכנגדהטיעוניםומןהטיעוניםמןהעולההמעשיהלקח

שרכשמיעלחובהאין 94סעיףשלפיאףכי ,הואשהבאנוהדמיונית

 ,המקרקעיןבמרשםזכותואתלרשוםממושךשימושמכוחהנאהזיקת

נוחיםלאמצביםמעצמוימנעבכךהרישום.אתידחהלאאםיעשהטוב

כלשהן.עסקאותבמקרקעיןיבצעהמקרקעיןשבעלבמקרה

n . מסP נות

הוראותאתהמחילהוהשאילה,השכירותלחוק 31שבסעיףההוראה

בעלתהיאהחזקה,בלאשימושזכותעלגםזהשבחוקהשכירותעלהפרק

שבהםהמצביםיהיונדיריםבמיטלטלין .מקרקעיןלגבימעשיתחשיבות

איןבמקרקעיןהחזקה.לכךשמתלווהבלאשימושזכותלאדםתהא

ביןמבחיןכיסודההחזקהאתכמבטלת 31שבסעיףההוראהאתלראות

להוראותמשליםכמקורלראותיש 31סעיףאתהנאה.זיקתלביןשכירות

זכות , 31לסעיףבדומהשעניינה,הנאה,זיקתבנושאהמקרקעיןשבחוק

החזקה.בלאשימוש

איןקניין.זכותבהכרחהיאהשכירותכיהרווחתההשקפהמפוקפקת

מחזקתזוואפשרותקניינית,שאינהשכירותליצירתהחוקפיעלמניעה

איןוהשאילההשכירותחוקלאחרכיבן-פורתהשופטתשלעמדתהאת

החוזי.לרישיוןמקוםעוד

 ,חיוביתלזכותקנייןזכותביןלהבחנההמקצועיתבספרותשהוצעהמבחן

עומדאינוקניינית,עסקהבזכותלבצעאפשראםהשאלהעלבהסתמך

היותלביןקנייניתעסקהבזכותלבצעהיכולתביןקשראיןהביקורת.בפני

קניינית.זכותהעסקהמתבצעתשבההזכות

בדרךמותנהאינוהמקרקעיןבמרשםרישוםטעונהשאינהשכירותשכלול

שנבחרהמועד ,כבמכרהוא,השכלולמועדבמושכר.החזקהבקבלתכלל

הצדדים.ידיעל

הנאהזיקתרכישתעלחלהאינהמוסדריםבמקרקעיןההתיישנותשלילת

שלהרכישהשלילתכיאפשרוכןמסודרים.במקרקעיןהתיישנותמכוח

האפשרותאתשוללתאינהציבור,במקרקעי ,התיישנותמכוחהנאהזיקת

ציבור.מקרקעישלחוכריםכלפיכזאתרכישהשל

מותניתאינההתיישנותמכוחהנאהזיקתשלרכישהכיאף ,ולבסוף

אתירשוםאםהזכותרוכשיעשהטובהמקרקעין,במרשםהזכותברישום

יבצעהכפופיםהמקרקעיןשבעלבמקרהמצבויקלבכך .במרשםזכותו

 •במקרקעין.עסקאות

והשאילה.השכירותלחוק 21מטישעולהכפי 43

 .) 2003 ( 385 ) 2נז(פ"ז 44

רשמותנשאינןזכויותלגלותכזיאותו,ולבזוקבנכטלבקרמקרקעיןקונהשלחובתועל 45

פורטם,(לאשיפמןנ'פרנסז 1099/02ב"ש)(מחוזיע"אלמשל,ראו,המקרקעין.במרשם

 . 30בעמי , 16ה"שלעילויטמן,וכן ;) 4.6.2003
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