
 אסופה

 פירוק שיתוף במקרקעין*

 מאת

 וזמן פ׳ שלח**

 א. התנית על זפות הפירוק

 גישתו הבסיסית של המחוקק לזכות פירוק השיתוף מצאה ביטוי בסעיף 37(א) לחוק
 המקרקעין, תשכ״ט-1969, הקובע לאמור - ״כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת לדתש

 פירוק השיתוף״. טעמו של סעיף זה, כפי שפורש בפסיקה, הוא כי -

 ״המדיניות החקיקתית המונחת ביסוד ההוראה הזאת היא לא רק ששיתוף במקרקעין
 עלול לגרום לריב ומדנים, כביטויו של פרופ׳ ויסמן בספרו ׳חוק המקרקעין,
 תשכ״ט-1969, מגמות והישגים/ עמ׳ 50, אלא שפירוק השיתוף מעודד בדרך־כלל
 את המגמה הרצויה של פיתוח המקרקעין, בעוד שהמשך הפיצול של הבעלות מכביד

 על סחירותם בשוק ועל פיתוחם״,.

 על אף הטעמים הכלליים האלה יש ושותפים במקרקעין חפצים ליצוק מידה רבה
 יותר של יציבות בשותפותם שלהם ולמנוע מראש אפשרות פיתק על־פי רצונו של אחד
 מהם בלבד. מה גם שמספר השותפים עשוי להיות גדול וחלקו של כל אחד מהם קטן.
 מתן אפשרות לכל שותף לפרק את השיתוף כחפצו, משמעותו המעשית היא, שהמשך
 קיום השותפות טעון הסכמה מלאה של כל השותפים, מעין זכות וטו לכל שותף על
 עצם קיומה. האם יכולים שותפים כאלה להשיג את מטרתם? להלן ננסה לעמוד על

 הכלים המשפטיים השונים העשויים לסייע בידם בכך.

ידי נשיא כית־המשפס העלית, השופס שמגר, מ המערבת: לאחר כתיבת רשימה זו, ניתנה על־ ר ע  ה

, פ״ד מ(1) 613, בנושא PITS שיתוף, י ו אל חאג׳ ואז ג  הוזלסד״ בבר־׳ע 101/86 ?דכלאני ואח׳ נ׳ א

. ל ל השופס חמן שלח ד ל בית המשפט המחוזי, ההופך פסק־דין ש  המאשרת פסק־דין ש

ידי פרופ׳ יהושע ויסמן.  •״ רשימה זו נמצאה בעזבונו של השופט דיר שלח זיל, והיא הותקנה לדפוס על־

מ ע״א ד ל(1) 454, 457(ד). ראה ג ־ ץ ואדי׳, פ י ז׳ נ׳ פ ו ן ושו י א 319/74 רובינשטי ־ ע י ב  1 השופט לנרו

א 540/75 דגני ־ י בעמי 336; ע ת נ ז בע״מ נ׳ אנגלנדד ואחי, ודד כז(1< 334, השופט ל ע ו ן ב  623/71 ג

ש 6541 ו ג ג ואחי, פיר לא(2< 637, השופט עציוני בעמי 640(» ע״א 47/78 חלקה ג ב י  ואח׳ נ׳ פנ

י בעמי 727 (א-ב^ ת נ ׳ בך אפרים, פ׳׳ד למ3< 723, השופט ל  בע׳׳מ נ
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ן פי שלח משפטים י׳׳ז, תשמ״ז מ  ח

 1. הגבלה באמצעות הסכם שיתוף

 לכאורה המסגרת הראויה להסדר יחסי השיתוף והבטחת יציבותם הוא הסכם השיתוף,
 לפי סעיף 29(א) לחוק המקרקעין. סעיף זה קובע כי י

 הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר
 זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן - הסכם שיתוף) ניתן
 לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם

 אחר.

 אין כל מניעה מלכלול בהסכם כזה הוראות המגבילות את זכות הפירוק של
 השותפים. מניעה אמנם אין, אבל הגבלה ישנה בסעיף 37(ב< לחוק המקרקעין, הקובע:

 היתה בהסכם שיתוף תגיה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק השיתוף
 לתקופה העולה על שלש שנים, רשאי בית המשפט, כעבור שלש שנים, לצוות
 על פירוק השיתוף על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בגםיבות הענין.

 בינתיים אין פסיקה העוסקת במישרין בפירושו והפעלתו של סעיף זה. אולם
 בפםקי־הדץ המועטים שבהם הוא אוזכר נעשה הדבר באופן היוצר רושם כי בתום שלוש
 שנים מחתימת הסכם השיתוף לא יהיה ערך רב להוראה המגבילה את הזכות לתבוע

 פירוק שיתוף. ואלה דבריו של השופט ח׳ כהן:

 סעיף 37(ב) קובע שאפילו היתה בהסכם השיתוף תגיה השוללת או מגבילה את
 הזכות לפירוק השיתוף, אץ התניה מועילה למעשה אלא לתקופת שלש שנים

 בלבד1.

 ניתן למצוא גם נוסחי ביטוי זהירים יותר, המסתפקים בהפניה לסעיף 37ע< מבלי
 לרמז שכעבור שלוש שנים תיבטל חיותה של אותה התניה3.

 דעתי שלי היא כי אמרתו של השופט חיים כהן מרחיקה לכת. לכאורה, בחלוף שלוש
 השנים אץ תניה כזו בטלה אלא היא מאבדת את חסינותה מפני הביקורת השיפוטית.
 המשפט אינו מחבב הגבלות חודות מוגזמות על חופש הפעולה של הפרט, לכך הוא נוטה
 להתערב בהן וליטול את תוקפן. זוהי הגישה הן לעניין הסכמים המגבילים העברת נכסים
("Restraint of Trade")והן לגבי הגבלת חופש העיסוק ("Restraint on Alienation") 
 בנושא אחרון זה חל כיום סעיף 30 לחוק החוזים(חלק כללי), תשל״ג-1973 הנותן ביד

 בית־המשפס אפשרויות פעולה רבות למרי. כר, למשל, נפסק כי -

 הלכה פסוקה היא כי אורך זמנה של ההגבלה, ואף חוסר הגבלה על אורך הזמן,
 כשלעצמם אינם שוללים את סבירותה. יש ואיסור מוגבל בזמן יהא בטל, ויש

 ואיסור בלתי מוגבל בזמן יהא תקף, הכל תלוי בנסיבות המיוחדות של המקרה4.

ה על המרשם, וערעור שכנגד, פ״ד כט(1) 243, 247ז. נ ו מ מ  2 זרא 283,269/74 בוקובזה נ׳ ה

, לעיל, ן י בעניין רובינשנדי ת נ  3 השופט י" כהן בעניין בוקובזד* לעיל, העדה 2, בעמי 251(ד*ה» השופט ל

 העדה 1, בעמי 457(ד).

ידי י נ׳ חמצני, פ״ד כחן!) 85, 90(כ-ג<. הדברים אומצו על־ ב ע ר א 238/73 ש ־ ע  4 דברי השופט ברנזיץ ב

ד כס«) 675,673. ־ ד ואח׳, פ מ מ נ׳ ע ״ ע ת סםיד מנתבים ב ר ב  השופט י׳ כהן בע״א 501/74 ח
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ן  משפטים י״ז, תשמ׳י* פירוק שיתוף במקרקעי

 לכאורה הייתי נוטה לגזור גדרה שווה גם לעניין התניה על זכות הפירוק, ולהניח
 את שיקול הדעת השיפוטי בידי בית־המשפט לפי נסיבות המקרה, כאשר הצד המבקש
 ליטול את תוקפה של התניה על זכות הפירוק הוא שעליו מוטל לשכנע את בית־המשפט
 כי ב״נסיבות העניין׳׳ צודק יהיה לפרק את השיתוף. על־כל־פנים מבחינה מעשית לא

 הייתי מייעץ כיום לשותף לסמוך על תניה בהסכם שיתוף המגבילה את פיתק השיתוף.

 2. הגבלת הפירוק באמצעות חברה

 משנחםמה בפנינו דרך המלך, של הסכם השיתוף, שמא נוכל למצוא מוצא בדרכי עקיפין,
 על־ידי הקמת חברהז לכאורה, כך ניתן לחשוב, די להקים חברה אשר תהיה בעלת
 המקרקעין ולהקצות בה מגדת לחברים באופן יחסי לחלקיה בשותפות. כיון שסעיף 37
 לחוק המקרקעין אינו חל על חברות אלא על שיתוף במקרקעין, הרי המסגרת המשפטית
 של החברה חסינה מפניו. אמנם ניתן לפרק את החברה על־פי דיני החברות, ובראש
 וראשונה פירוק מ הצדק והיושר לפי סעיף 257(5) לפקודת החברות [נוסח חדש;

 התשמ״ד-1983 (שהיה מקודם סעיף 148(ז) בנוסח הישן), אך אז חלים שיקולים שונים.

 אולם הניסיון הראה כי גם מסגרת החברה אינה פוטרת את המתקשרים מפגיעת דיני
 השיתוף במקרקעין. בתי־המשפט גילו נכדה להציץ אל מעבד למסד ההתאגדות ולהחיל

 על חברות מקרקעין את דיני המקרקעין בכל הנוגע לפירוק השיתוף.

 בפרשת חלקה 3 בגוש 6541 בע״מ נ׳ ס אפרים5 נדונה תביעה לפירוק חברה לפי
 סעיף 149מ) לנוסח הישן של פקודת החברות. רכושה היחיד של החברה הזו היה פרדס
 בך 12 דונם בהרצליה. מטרת החברה היתה לרכוש את החלקה הזו ובמשך הזp לבנות
 אותה. בעלי המניות היו שניים. האחד, מר טובים, החזיק בשני שליש המניות והמשיב,
 בן אפרים, החזיק בשליש הנותר. אחרי מותו של טובים רצה בן אפרים לפרק את השיתוף
 ולממש את ערד השקעתו ואילו אלמנתו של טובים התנגדה. אומר שם השופט לנרד -

 חברה ןו ממשיכה להיות מה שהיתה בעבר: חברה להחזקת נכס מקרקעים עד לניצולו
^ השאלה האמיתית השגרה ז  לשם בניה או לשם מכירתו כמגרש בניה בבוא ה

 במחלוקת בין שני בעלי המניות בחברה היא אם כבר בא הזמן למימוש הנכס6;

 וממשיך -

 בנסיבות הענין נראה לי, שגב׳ טוביס מנצלת שלא כהוגן את העובדה ששיתוף
 רגיל במקרקעין קיבל כאן צורה של חברת מניות, מסיבה פיסקלית גרידא. אם
 שותפים בעסק הפכו את עסקם מרצונם לחברת מניות, לא יתעלם בית־המשפט
 מן המציאות הכלכלית החדשה שביקשו ליצור בזה ולא יחיל עוד באופן מכני את
 דיני השותפות העסקית, כאשר אחד מבעלי המניות מבקש לפרק את החברה, כי
 השותפים קיבלו על עצמם את דיני החברות כולם לצורך ניהול עסקם בעתיד,

 5 עיא 47/78, זזלקה 3 בגוש 6541 בע״ם נ׳ p אםריפ, פ״ד לב>3) 723.
 6 שם, 726.
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ז ן פ׳ שלח משפטים י־׳ז, תשמ־ מ  ח

 אבל כאשר מדובר בשותפות ברכוש והפיכת השותפות לחברה לא היה אלא
 תכסיס, ללא כוונה לשנות את היחסים הקניניים בין השותפים - שאני. אני מסכים

 לדעת הנשיא המלומד שצודק ונוח הוא לפרק חברה זו, לפי סעיף 148(ז)ז.

 ביסוד הנמקה זד עומדת הנחה, שמצאה ביטוי מפורש בפסק־הדין, כי החברה נרשמה
 מטעמים פיסקליים בלבד. הנחה נוספת, מפורשת פחות, היתה כי לא היתה כוונה לשנות
 את היחסים הקניניים בין הצדדים. אם נלמד את ההן מהלאו אפשר להסיק כי לדעתו של
 השופט לנתי לא יוחלו דיני השיתוף במקרקעין כאשר כוונת הצדדים ודתה לשנות את
 היחסים הקניניים ביניהם, למשל למנוע פירוק השיתוף לתקופה ארוכה תיך ציפיה
 להאמרת המחירים באזור, ולתקופה של גאות בשוק המקרקעין. כאמור זוהי מסקנה

 אפשרית אד אין היא בשום פנים ואופן מסקנה הכרחית.

 שופטים אחרים הרחיקו לכת עוד יותר. בפרשת ״פאר עד״ חברה לבגץ נ׳
 אושרובסקי8 נתן עניינה של חברה שהיתה בעלת מגרש לבניה ושני בעלי המניות שלה

 היו בעל ואשד״ אף כאן תגשה תביעה לפירוק החברה. אומר השופט ח׳ כהן -

 כשם שעל פירוק חברה פרטית המנהלת עסקים חלות ההוראות החלות על פירוק
 של שותפות(ע״א 222/65 ליבדטובסקי נ׳ ידזביץ, פ״ד יט(3» כר יש לנהוג לענין
 פירוק חברה פרטית, שאינה אלא בעלת מקרקעין בלבד, לפי הכללים החלים על
 פירוק שיתוף במקרקעין; ולפי סעיף 37 לחוק המקרקעין, תשכ״ט־1969, זכאי כל

 אחר מן השותפים, בכל עת, לדרוש פירוק השיתוף,.

 לפי זה חברה שכל רכושה מקרקעין ניתן לפרקה בכל עת. מצבו של מי שהלך בדרך
 זו עוד גתע ממצבו של זה אשר ניסה להגביל את פירוק השיתוף בהסכם השיתוף. תניה
 בהסכם השיתוף תקפה לשלוש שנים, ואף לאחר מת יש לה סיכוי כלשהו לשאת חן וחסד
 בעיני בית־המשפט שלא יטול תקפה, ואילו מי שבחר להסדיר שותפותו במסגרת של חברה
 לא יכול היה לכלול הגבלה על הפיתק, ובמסגרת החברה היתד. לו אפוא משענת קנה

 רצוץ.
 מרחיק לכת מכולם הוא פםק־הדין שדילי דאה׳ נ׳ שוילי ואדדסז. שם מתבר היה בפיתק
 חברה שנכסה היה בנץ בן 4 קומות ובו דירות מגורים וכן מוסך שבו עבדו הצדדים בשותפות
 שנים רבות. הנושא הגיע לדיון בבית־המשפס העלית לנושא חלוקת הרכוש, ובית־המשפט,
 מפי השופט אלון, החיל כדבר המובן מאליו את סעיפי חוק המקרקעין, למתת שהמדובר
 היה בחברת אמנם נראה כי הצדדים לא העלו טענה כזו בפניו, ואפשר - אם כי אץ לכר
 דמו בפסק־הדין - כי הסכימו לדרך פירוק זד. אך שתיקת פסק־הדיו לגבי החלת סעיפי
 חוק המקרקעץ על פיתק חברה מלמדת כי לא מצא צויד במתן הסבר כלשהו. כביכול

 הדבר מוס מאליו.

.728-727 ,«? 7 

ד למ1< 435. ־ ה לבניין נ׳ אושרובםקי, פ ר ב א 291/78, ׳׳פאר עז־׳׳ ח ־  8 ע

 9 שם, 36 4«ד-ה). השופט ויתקה הצטרף לפסק־דין זה ואילו השופט לנדוי הפנה לדבריו שצוטטו לעיל.

ד לה>4< 384, 387. ־ י ואח׳, פ ל ד  10 ע־׳א 805/80, (בר״ע 291/80), שוילי ואח׳ נ׳ ש
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ן  משפטים י״«, תשמ״ז פירוק שיתוף במקרקעי

 הפסיקה הזו זכתה לביקורת של חוקרים העוסקים בדיני החברות, בשל התעלמותה
 מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת בנושאי מקרקעין, בניגוד לגכונות להכיר מ במסגרת

 דיני המסיס".

 אולם תהי הביקורת אשר תהי במישור העיוני, הרי במישור המעשי היונדיומי, שוב
 הגענו למבוי סתום מבחינת היכולת לנקוט אמצעי בטוח כנגד החלת סעיף 37(א< לחוק

 המקרקעין.

 3. הגבלת הפירוק באמצעות רישום בית משותף

 מאחר שדרך המלה של התניה בהסכם השיתוף, נחסמה בפנינו, וגם המעקף ה׳׳קלאסי״,
 השימוש באישיות המשפטית יצירת הדין, אינה מביאה אותנו למחוז חפצנו, שמא רתח
 והצלה יכולים לעמוד להם, לשותפים החפצים ב׳׳חתונה קאתולית״, ממוסד משפטי אחר,

 הנמצא בתחום חוק המקרקעין עצמו - מוסד הבית המשותף?
 הבית המשותף הוא הנכס היחיד שאין החוק מאפשר פירוק השיתוף בו. הדבר נובע
 בבירור מסעיף 56 לחוק המקרקעין הקובע שהוראות פרק ה׳ לחוק לא יחולו על הרמש
 המשותף; והדבר אמור קודם כל לגבי הוראות פרק ה׳ בדבר פירוק השיתוף, כפי שעולה
 מסעיף 56(ב<. האפשרות לתבוע פירוק השיתוף בבית משותף היתה עשויה לשמוט את
 הקרקע מתחת רגליו של מוסד הבית המשותף. עיקרו של מוסד זה אינו הבעלות
 המשותפת בבית אלא הבעלות הנפרדת בדירות שם. האפשרות לפרק את השיתוף
 ברכוש המשותף היתה פוגעת בזכויות נפרדות אלה בדדות. במה דברים אמורים? בבית
 משותף שתום כברו, עיקרו הבעלות הנפרדת ביחידות, והרכוש המשותף טפל להן. אולם
 משקיימת מסגרת זו הרי, מבחינת הדין, אין לכאורה כל מניעה לעשות בה שימוש שם
 הטפל יהיה לעיקר; כלומר רישום בית משותף כאשר מטרת הרישום אינה השגת בעלות

 נפרדת ביחידות אלא בעלות נפרדת בחלקת הקרקע.

 תנאי הדין לרישום בית משותף אינם מחייבים תוקא הקמת מבנה בך 4 קומות ושתי
 כניסות שם 16 דירות וסביבו שטח קרקע המספיק, בקושי, להחניית מםניותיהם של
 הדיירים. די במבנה קp ופשוט בהרבה. סעיף 00142 לחוק קובע כי ׳׳בית שיש ם שתי
 דירות או עתר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת, ניתן לרישום בפנקס״. ומהי

 דירה? סעיף 52 לחוק מגדיר דירה כ -

 חדד או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת
 למגורים, לעסק או לבל צייד אחר.

 די אפוא להקים מבנה ום שני חדרים המשמשים כמחסנים כדי לרשום בית משותף
 ולהפוך את כל החלקה שמסביב לאותם מחסנים לשותפות שאינה ניתנת לפירוק. במידה

ל החברה - העדפת המציאות הכלכלית  11 ראה צ׳ כהן, ״בקיעים בעיקרון אישיותה המשפטית הנפרדת ש

ל פני העיקרון המשפטי', עיוני משםט ח(תשם־ב) 433-425. דעתי היא כי ניתן היה למצוא פתרה  ע

י החברות עצמן, מבלי שיהא ע ל במסגרת ד ־ נ  מעשי דומה לחלק מהבעיות שנתעוררו בפסקי־הדץ ה

ות לדיני המקרקעין. ראה אי פרוקצ׳יה, ״פירוק חברה לפי בקשת מיעוט בעלי המניות׳, ך לפנ ו ו  צ

 משםטים ח (תשל״ז) 46-13. והשווה: עיא 636/64, םול?ין ואח־ נ׳ גינדי ואח׳, פ״ד יט(4) 10.
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ן פ׳ שלח משפטים י־ז, תשבר? מ  ח

 רש יותר משני שותפים מיועדים, ניתן כמוס להקים מתר מחדר אחד. סעיף 57(א< לחרק
 מאפשר לבעלי יחידות לקבוע בתקנון את שיעדר חלקה של כל יחידה ברכוש המשותף,
 ובתקנון עצמו ניתן לסטות מהכלל של ״קול לכל דירה׳׳ המופיע בסעיף 13 (ב) לתקנון
 המצוי. משנקבעה בתקנון הוראה לגבי ןכויותיהם של בעלי הדירות, שוב אץ לשנותה
 ללא הסכמתם [סעיף 62(א< סיפא לחוק). יש כאן אפוא יכולת ליצור מסגרת שיתוף טקשה

 ומשוריינת בפני הוראות סעיף 37 לחוק.

 אוסיף ואדייק מ בעצם אין צורך כלל ברישום הבית המשותף. די בכך ששותפים בקרקע
 יקימו מבנה מה ויחתמו על הסכמים לפיהם ירשמו כ״בעלי דירות* בו כדי שיזכו ויכנסו
 למסגרת פרק 1 לחוק שעניינו ״בתים שאינם רשומים כבתים משותפים״. סעיף 77א לחוק,
 שבאותו פרק, מגדיר כבעל דירה ״מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להרשם כבעל דירה״.
 הגדרת ״דירה״ באותו סעיף זהה להגדרתה בסעיף 52 שצוטטה לעיל, וסעיף 77ב מחיל
 על בית מה גם את הוראות סעיפים 56, 57, ר62(א) שהוזכרו לעיל. מצא אפוא שדי
 בחתימת הסכם בץ השותפים בקרקע לפיו ירשם הבית כבית משותף כדי ל״הקפיא״ את

 השיתוף ולחסנו מפני סכנת הפירוק הכפוי12.

 הפתרון הזה שהצעתי בפניכם מושך את הלב, את לבי לפחות, אלא שגם לגביו עלולים
 להתעורר ספקות. ספקות אלה מקורם באותה מדיניות שיפוטית שבה פתחנו את הדיון
 בנושא זר* ראינו כבר מ מערכת השיפוט לא נרתעה מפריצת גדר האישיות המשפטית
 הנפרדת. ואם את טובת הציבור, בתפיסתה, מחייבת מתן אפשרות פיתק בכל מקרה ניתן
 אולי למצוא נימוקים משפטיים שיצדיקו גם את הרמת מסך הבית המשותף במקום שהוא
 נרשם רק כ״תכסים״ - כדברי השופט לנדוי, שצוטטו לעיל". גישה מו אפשר שתיעזר
 בסעיף 61(ב) לחוק החוזים(חלק כללי) כדי להגיע לעקרונות תקנת הצימר שבסעיף 30
 ולתום הלב והדרך המקובלת שבסעיפים 12, 39. עם זאת יש להניח שקל יותר יהיה
 להפעיל גישה מו כלפי הסכם להקמת מבנה ורישומו מאשר כלפי מבנה שכבר הוקם ונרשם

 כבית משותף, ואולי אף הועברו מ ומידת לצדדים שלישיים.

 4. סיכום

 סיממה של הסוגיה אינו מעודד. המדינירת השיפוטית אינה אוהדת את מוסד השיתוף,
 אף בניגוד לרצונם ההתחלתי של הצדדים. התוצאה היא שכנראה אץ אפשתת להגביל
 את ימלת השותפים לפרק את השיתוף, מעבר לשלוש השנים שקבע סעיף 37(ב). הפתרזן
 האפשרי היחיד שתואר לעיל, מוסד־ הבית המשותף, עדיין לא עמד במבחן ה״מעשי״ ולת
 אינו בדוק מאות. יתירה מזו. גם לגופו, מבחינת הדין הראוי, יש מ לדעתי חסרון גדול
 והוא עצם נוקשותו וקפיאותו, אשר לכאורה אינן מותירות ביד בית-המשפט את אותו חופש
 פעולה שיש לו לגבי הסכם השיתוף או־ בפירוק אישיות משפטית. לכשעצמי הייתי מעדיף

 12 הערת המערכת! לאחר כתיבת הרשימה, ניתנו פסקי דין בנושא מהות הפרק ־בתים שאינם רשומים

א (י־ם) ־ מ הביון המשייך נ׳ מרכוס מוח׳(טרם פורסם/ ע ו נ י צ א 238/83 נ ־  כבתים משותפים״: ע

מ תשמ״מא) 475. ־ ן ואח׳, פ ו ש  124/83 ס צדד נ׳ ש

 13 ראה לעיל, הערות 5, 7,6.
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ן ק שיתוף במקרקעי ת י  משפטים י־1, תשמ׳׳יז פ

 פתרון על דרך של מדיניות שיפוטית אשר תיתן יתר תוקף ומשקל להסכמת הצדדים
 שבהסכם השיתוף ותפעיל את שיקול הדעת שמעניק לה סעיף 37>ב< לפי הכללים המנחים
 את בית־המשפט באכיפת חוזים, דהיינו, כאשר הכלל הוא אכיפח ואילו התרופות האחרות

 כסעד חילופי בלבת

 ב. חלוקה בעץ ודיני תתכנץ

 (1) הסדר הפירוק של שיתוף במקרקעין שנקבע בחוק המקרקעין, תשב״ט-1969, מעדיף
 את החלוקה בעין על־פני מכירת הנכס. כך מורה במפורש סעיף 39(א) לחוק -

 במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין.

 וכן סעיף 40(א< הקובע כי הפירוק ייעשה על דיר של מכירה רק -

 במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה, וכן אם נוכח בית המשפט כי חלוקה בעין תגרום
 הפסד ניכר לשותפים.

 מכאן שגם אם נגרם נזק אך הוא אינו עולה כדי ״נזק ניכר״ עדיין יש להעדיף את
 החלוקה בעץ. טעמה של העדפה זו הוא כנראה ההשקפה שיש לו לגכס המקרקעין ייודד
 משלו ואם אפשר ליתן לשותפים חלק מםויים ממנו עדיף הדבר על־פני מכירת הנכס
 וחלוקת התמורה. הפסיקה שלנו קיבלה השקפה זו כפי שניתן לראות מהפסיקה שבה נקבע
 שבאין אפשרות לחלוקה בעץ של הנכס עצמו אך יש אפשתת לרושמו כבית משותף הרי

 ישנה עדיפות לרישום כזה על־פני מכירתו.

 בפרשת רוטשילד נ׳ פרנק14 אומר השופט ח׳ כהן(כתוארו אז) -

 חלוקת בית לדירות נפרדות ורישומו כבית משותף, הרי היא בגדר ״חלוקה בעין״
 כמשמעותה בסעיף 39(א)15.

 מ״מ הנשיא דאז, לנדוי, שעמו הסכים גם השופט י׳ כהן, היה מתון יותר בניסוחו -

 הפיכתו של נכס בית לבית משותף תמה לחלוקתו בעץ, כי לפי סעיף 54 של החוק
 דירה בבית משותף היא נושא נפרד לבעלות, לזכויות ולעסקאות. משוס כך נראה
 לי שבדרך־ כלל יש להעדיף את הדח־ של הפיכת נכס לבית משותף על פני מכירתו.
 אבל אין ברישום הבית כבית משותף חלוקה שלמה בעץ, כי הרי הבעלים עדיין
 מוסיפים להיות קשורים זה אה עקב שיתופם ברכוש המשותף. סבורני שמשום כך,
 קבע המחוקק בסעיף 42, בניגוד ללשון ההחלטית של הסעיפים 39 ד40 כי
 בית־המשפס רשאי לצוות על פיתק השיתוף בדרך של רישום הבית בפנקס הבתים
. .  המשותפים. מכאן שניתן לבית״המשפט שיקול דעת שלא להפעיל את סעיף 42 .
 אם בכל נסיבות הענץ אין הדבר צודק לגבי מי מהבעלים המשותפים. חובת הראית

א 587/78, רוטשילד נ׳ סדנק, פיו־ ל«3) 33. ־  14 ע

 15 שם, 39.
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 בנדון זה היא על הטוען שאין להפעיל את סעיף 42. (הדגשה אחרונה שלי - ח׳
.1  עד)6

 ניתן היה כמות לנקוט גם בפירוש לפיו אין להעדיף את רישום הבית המשותף - לפחות
 במקרים שבהם נגרם נזק שאינו נזק ניכר - אם נלך לשיטת השופט ח׳ כהן - או שעל
 מבקש רישום הבית המשותף מטל לשלול האפשרות שייגרם נזק מה או לשכנע שאין

 אי צדק ברישום - לשיטת השופט לנדר.

 (2) מגמה זו - להעדיף חלוקה של הנכם בעץ בין השותפים - אין לה כוח בלתי מוגבל.
 הסייג הראשון והטבעי לה נמצא בדיני התכנון והבניה שכל כולם הוא התערבות רשויות
 המדינה ביכולת הבעלים לעשות ככל העולה על רוחו בנכסי המקרקעין שלו. ברור שמתן
 אפשתת לחלוקה חוזרת ונשנית ודתה מביאה לתוצאות שאינן עולות בקנה אחד עם
 המגמות של דיני התכנון. אשר על p הכלל הוא מ חלוקה בעין ניתנת לביצוע רק כאשר

 היא תואמת את הוראת התכנון.

 סעיף 38(א) לחוק המקרקעין, תשכ״ט-1969 קובע מפורשות מ -

 פירוק השיתוף יהיה על פי הסכם בין השותפים; נקבעה בהסכם חלוקת המקרקעין
 בעין, טעון ההסכם אישור המפקח המאשר מ החלוקה תואמת את הוראות חוק

 התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, וכל חיקוק אחר בנדון.

 גם סעיף 42(א), שעניינו פירוק השיתוף על־ידי רישום בית משותף, מורה מ
 בית־המשפט יורה על רישומו רק ״לאחר שקיבל חוות דעת של המפקח״,

 חוק המקרקעין אינו כולל הוראה מפורשת הכופפת גם חלוקה כפויה על־ידי
 בית־המשפס, לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין, להוראת דיני התכנון ומניד- אך יש להניח
 ״שכאשר יתבקש בית־המשפט לצוות על חלוקת קרקע, הוא לא יתעלם מהוראות חוק

 התכנון והבניה, כדי לא ליצור בעיות ומצב דברים חדש שאין בו תועלת מעשית״״.

 ייתת שניתן לבסס דברים אלה על סעיף 143 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965:

 לא תירשם חלוקת קרקע בפנקסי המקרקעין אלא על פי תשריט שאושר על פי
 פרק זה או על פי סימן ז׳ לפרק גי; לא יי7תן פסק דין לחלוקת קרקע בין בעליה
 המשותפים אלא על פי תשריט ואישור כאמור ולא יהא תוקף לכל רישום

 שנעשה בגיגוד לסעיף זה לאחר תחילת חוק זה.

 הכפיפות לדיני התכנון והבניה חשובה בהקשר זה במיוחד במה שנוגע לגודל
 המינימלי של חלקות הקרקע שתווצרנה כתוצאה מהחלוקה. חלוקה לפי חוק התכנון
 והבניה, בין על דרך של תוכנית מפורטת לחלוקה חדשה(לפי סימן ז׳ לפרק ג׳, סעיפים
 128-120) ובין על דרך של תשריט חלוקה(לפי פרק ד׳, סעיפים 137 ואילך) כפופה
 לתוכנית החלה על הקרקע לרבות גודל מזערי של קרקע שניתן להקים עליה בנין

 וקוי הבנין(סעיף 63(4)).

מ ע״א 725/82 רייגר ואח׳ נ׳ קומיסר, פיד לנ(3) 131. , עמ׳ 37. ראה ג פ  16 ש

ר בעמ׳ 499(ה), מ ד לב(2) 493, השופם ב ־ ל חמדשם נ׳ ג׳רג׳ודה ואח׳, פ ה ע נ ו מ מ  17 ע״א 348/77 ה

. י ת נ מ הנשיא ל  בהסכמת מ־
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ן  משפטים י־ז, תשמ״ז פירוק שיתוף במקרקעי

 (3) הכפיפות הזד עלולה ליצור בעיה כאשר הבעלים העוסקים בהליכי הפירוק חפצים
 בחלוקה בעץ שאינה תואמת את התוכנית החלה על החלקה נשוא החלוקה.

 בפרשת בוקובזח נ׳ הממונה על המרשם, הגיעו שותפים בחלקה להסכם לפיו לכל
 אחד מחם תהיה זכדת החזקה וההנאה הבלעדיים במחצית החלקה המשותפת לרבות
 אפשתת בניה נוספת כאשר לכל צד הובטחה מחצית מאחחי הבניה המגיעים בגץ המגרש
 כולו. אחד מהם ביקש לרשום הסדר זה כהסכם שיתוף לפי סעיף 29 לחוק המקרקעין.
 המדינה התנגדה לבקשה זד ואחד מנימוקיה הלה כי למעשה כאן חלוקה העוקפת את הודאת
 סעיף 38(א) לחיק8'. בית־המשפט העלימ דחה נימרק זה רמבדקשם של בעלי החלקה ניתן
ע אלא שהאישור הזה היה בחינת אליה וקוץ בה, שמ אחד הנימוקים שנתן בית־המשפט ו  ל
 העליון לרישום ההסכם היד, כפי שהזכרתי, כי מכוח סעיף 37 לחוק ניתן ההסכם לפירוק

 בכל עת לאחר חלוף שלוש שנים".

 האם היה לבעלים המשותפים בפרשת בוקובזה אמצעי אחר להשיג את מטרתם? אסקור
 שתי אפשרויות כאלה ולאחר ממ אתייחס לשאלה אם אפשררות אלה עומדות גם

 לביזד־המשפט כאשר זעא מורה על חלוקה שלא בהסכמת ו,צו ו ים.
 (4) חכירה לדורות - אילו היו בוקובזה ושותפו נמנעים מעריכת הסכם שיתוף ללא
 הגבלה של זמן ובוחרים תחת זאת בהסכם חכירה אזי היו משיגים את מטרתם, ואף היו
 משווים לזכויותיהם את האופי הקנייני המחייב צדדים שלישיים. ברור בהחכרה כזו אץ
 בה כדי למנוע את פירוק השיתוף לפי סעיף 37 שעמדנו עליי, אך בכל פירוק מה יהיה
 הקונה של הנכם כפוף לזמירת החכירה של השותפים המקוריים. מאליו מוס מ שיטת
 חלוקה זו אץ בה כדי לאפשר שימוש בניגוד לדיני התכנון והבניה אך היא מאפשרת

 חלוקה בניגוד להם.

 (5) רישום בית משותף - בפרשת בוקובזח היה מדובר במגרש שעליו מבנה או שניים
 (״וילה״ ו״חדד מושכר״ כפי שעולה מנוסח המכתב שצוטט בפסק־הדץ). לכאורה לא היתה
 כל מניעה לרשום את חממה הזה כבית משותף, כאשר כל שותף זוכה בחלק המבנה השייך
 לו, ובחלק מן הקרקע, על־ירי הצמדתו, לפי סעיף 55(ג) לחוק. את הפרדת הזכרות
 ניתן היה להשיג על־ידי רישום תקגון מתאים לפי סעיף 62 לחוק. לפי סעיף 142(א)
 לחוק ניתן לרשום כבית משותף כל מבנה שיש בו ״שתי דירות או יותר״ וניתן לוהות
 כל אחת מהן כ״יוזידה נפרדת״. יתירה מזו. סעיף 142(0 פותח אפשרות נוספת לרישום

 בית משותף, וביצוע חלוקה בפועל בדרך זו, כאשר יש יותר ממבנה אחד:

 שני בתים או יותר שבכל אחד מהם יש דירה אחת או יותר והבתים הוקמו על
 חלקה או חלקות שאמן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמדו* על חלקה נמדדת,

 ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף.

 מצא אפוא שכדי לבצע חלוקה בפועל בניגוד לדיני התכנון והבניה! אך לפי סעיף ןד,
 די בכך שעל החלקה שאותה אץ לחלק לשניים, לפי דיני התכנון, יוקמו שני מבנים כשבכל
 אחד מהם יחידה נפרדת. יתירה מזה ניתן להשתמש בטכניקה זו כדי לפרק שיתוף גם

ל הערה 2, 245. י ע  18 פרשת בוקובזה, ל

י 247(0. נ ע  par 19 ב
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ן פ׳ שלח משפטים י־ז, תשמ״ז מ  ח

 בשטח קרקע הכולל יותר משתי חלקות, כאמור בסעיף 142(ב), ואף זאת תוך עקיפת דיני
 התכנון והבניה והוראת סעיף 38(א) לחוק המקרקעין.

 לכאורה הסכנה לדיני התכנון והבניה אינה כה רבה כי ניתן להניח שממילא כל בניה
 שתבוצע תהא חייבת להיות לפי חוק התכנון והבניה, ולפי תוכנית אשר קובעת קוי בנץ,
 אחוזי בנץ וכוי. אם את והו המצב הרי פתח זד, של רישום בית משותף, אפשרי רק לגבי
 אותם מבנים שהוקמו בעבר הרחוק ואינם תואמים תוכניות בנות ימינו. אולם לא אלה

 הם פני הדברים. שילובם של שני נתונים משנה מצב צפוי וה.

 הנתון הראשון הוא עובדתי - שלטון החוק בנושאי התכנון והבניה אינו יעיל ואף
 אם ניתנים צווי הריסה דדי עד להריסה עצמה עוד רחוקה הדרך. והדברים ידועים. הנתון
 השני אופיו משפטי - הלכה פסוקה היא כי רישומו של הבית המשותף במרשם המקרקעין
 צריך להעשות לפי המצב העובדתי בשמו/ גס אם המבנה הוא בניגוד לדיני התכנון והבניה.

 וכה אמר השופט לנדוי:

. ויש . .  אם הפירה הבניה את חוקי הבניה, אפשר להעמיד את העבריין לדין פלילי
. אד אלי בשל הפרת .  גם שהפרה זו נותנת עילה בנדקץ לצד הנפגע.
. מצד שני רצוי . .  הסכם... אבל מניעה לרישום של בניה שכבר מצעה אץ כאן
 הדבר, שהרישום ישקף נמנה, ככל האפשר, את מצבו הפיסי של הבית המשותף על
 כל חלקיו, ואת זמיות הקנץ הקיימות בחלקיו השונים, ומניעת הרישום נכון כזה,
 רק משום שהבניה היתה שלא כדין, היתה משבשת את סדרי הרישום, שבניהולם
. גם לצימר בכללו... אי־חוקיות הבניה אינה מונעת, כשהיא . . ץ נ  המדוייק יש ע

 לעצמה, את רישום הבנוי10.

 גם תקנות 50(בא2) ד56(2) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש״ל-969ו,
 מחיימת הגשת ״תשריט הבית... הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של
 הבית״. ודוק! תמונה נאמנה של הבית ולא תמונה של תוכניתו החוקית. הוראה זו חוזרת

 גם בהנחיות לרישום בתים בפנקס הבתים המשותפים של אגף רישום והסדר מקרקעין.

 יוצא אפוא שמי שהצליח לחמוק מפגיעתם של דיני התכנץ והבניה ימא על שכרו
 לא רק בכך שיהיה בידיו מבנה נוגד־חוק אלא שמבנה זה אף עשוי להירשם בפנקסי
 המקרקעין. אף שיטה זו, כקודמתה, אינה מאפשרת שימוש בניגוד לדיני התכנון אלא

 חלוקת בניגוד להם.
 (6) לכאורה שתי הדרכים האלה פתוחות רק בפני שותפים אשר חפצים ללכת בהן ואץ
 להן השפעה על הידוק הנעשה בידי בית־המשפט. הדברים נכונים רק לגבי הדרך הראשונה
- חלוקה על־ידי חכירה לזמן ארוך. אמצעי זה מעצם טימ והגדרתו אינו מפרק את השיתוף
 בבעלות. נהפוך הואז הבעלות המשותפת היא היסוד לאותה החכרה לדורות. בהעדר הסכמה

 בין הצדדים אין אפוא בידי בית־המשפט להוליכם בדרך זו.

 שונים הדברים לגבי האפשרות השנייה - רישום בית משותף. הוזכר כבר מ
 בית־המשפט מחוייב להעדיף את רישום הבית המשותף על־פני פירוק השיתוף על דרך
 של מכירה. ברישום בית משותף חייב הוא ללכת לפי אותם סעיפי חוק ופסקי־דץ שצוטטו

א 188/64, קלוכר ואח׳ נ׳ קלפמר ואח׳, וערעור שכנגד, פ״ד יח(4) 686, 690. ׳  20 ע
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ן  משפטים י׳־*, תשכרז פירוק שיתוף במקרקעי

 שאינם מבחינים כלל בין רישום שנעשה ביוזמת הצדדים לבין רישום שנעשה במהלך
 פיתק. במקרה השני גם רשאי בית־המשפם לקבוע את הוראות התקנון של הבית המשותף,
 כולל הוראות הצמדה21. כיון שהמדובר ברישום שהדין מכיר מ, ואשר אינו ״חלוקה״
 במובנה הטכני, אין לכאורה כל בעיה ברישום מה, למרות האמור בסעיף 143 לחוק התכנון
 והבניה. גם המפקח, שבו יוועץ בית־המשפט לפי סעיף 42>א), חייב יהיה בעליל לייעץ
 לו מ בית מה כשיר לרישום לפי חוק המקרקעין, אף אם ההצמדות הנעשות ת כאלה

 שאילו נעשו בדרך של פירוק השיתוף היו הן נוגדות את דיני התכנון והבניה.

 ג. זכות המדור של האשה ופירוק השיתוף

 זמתה של האשה למדור היא סעיף של זכותה למזונות מבעלה במשך הנישואין. בעכו־
 היתה זו זכותה גם כלפי עזבונו אך כיום חל על נושא זה חוק הירושה, תשכ״ה-1965".
 נומ שבעולם שכאשר בני הזוג הם בעלי זכויות בדירה הרי היא משמשת להם גם כדירת
 מגוריהם. אם מתגלעים ביניהם סכסוכים המגיעים לבתי־המשפם הרי צפוי שבמסכת
 התביעות ותביעות הנגד ההדדיות, יופיעו תביעת האשה למנוע את בעלה מלהיכנס לדירה
 כדי שלא יפגע בזכותה למדור שקט והולם ותביעת הבעל לפרק את השיתוף הקנייגי
 באותה דירה. איך משפיעה זכות האשה למדור על זכות הבעל כשותף בבעלות?
 בית־המשפט המחוזי בחיפה נוקק לשאלה זו בפרשת ורון נ׳ וחץ". באותו ענת תבע
 הבעל פירוק השיתוף בדירה בה גרו בני הזוג בהסתמכו על סעיף 37(א< לחוק המקרקעין.

 הנשיא התות רנוגרדוב, עמה הסכים השופט דורי, הציגה בזו הלשון את הבעיה -

. כשמדובר בו על דירת . . אם במקרה . . . ה . בעיה העומדת לפנינו בערעור ז . . 
 המשפחה, זכאי הבעל לדרוש פירוק השיתוף... מבלי שבעיה זו עמדה תחילה

 לדיון בבית הדין המוסמך, היינו בית הדין הרבני24;

 ואת פתרונה -

 למערערת, בתור אשתו של המשיב, לכאורה זטיות מדור בדידח. זכויות שתפגענה
 ע״י הוצאת הדירה למכירד, חבויות דייר מוגן שתעמודנה למערערת במקרה מה,
 אין בהן בכדי להוות תשובה לפגיעה מכדזתיה הנ״ל, בתור אשת המשיב. על כך

. 2  דעתי היא שהתביעה חייבת היתה להדחות... (הדגשה שלי, ח׳ ש׳)5

 בבית־משפט השלום בתל־אביב נתנה תביעתו של בעל אשר הוצא מביתו לפי צו של
 בית־משפט מחוזי - מסתמא בתביעת מזונות - לאחר שחבל באשתו פעמיים. הוא פנה
 אפוא בתביעה לפירוק השיתוף. בא־כוח האשה הסתמך על פסק־הדין האמור בעניין ורון

א (ת־א) 410/73 בהן נ׳ הלר, פ׳׳מ תשל־ח(2) 512. ף  21 ז

ד ט 1077. ־ , פ ח ט  22 סעיף 148 לחוק הירושה. ראה 0 22/55 ששי ואח׳ נ' ש

, פ׳׳מ תשל״ו(2) 120. ץ ח  23 ע״א (חיי) 112/75, ורוץ נ׳ ו

 24 שם, 122-121.

 23 שם, 122.
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 חמן פ׳ שלח משפטים י״ז, תשמ׳׳ז

 וסעז כי יש למחוק את התביעה על הסף. טענה זו התקבלה על למ של בית־המשפט
 אשר אמר כי -

. כאשר מדובר בבני זוג שעדיין בבחינת זוג נשוי, זכויות בני הזוג למקום מגורים . . 
 ולשמירה על רכושם עדיפה16.

 משני פסקי־דין אלה עולה אפוא בברור כי זכות המדור היא זכות קניינית־מעין
 שעבוד מיוחד הרובץ על דירת המשפחה ומונע פירוק השיתוף בה על־ידי הבעל. בנוסף
 לשני פסקי־דין אלה שאמת את הדבר במפורש ניתן להביא גם פסקי־דין נוספים

. ג  כתמיכה בתיזה זוז
 על יסוד פסקי־דץ אלה ניתן אפוא להעלות טענה כי אץ לפרק שיתוף בדירה כל עוד

 לא נסתיימו המחלוקות בץ בני־הזוג בעניין זכות המדור.
 לא אסתיר כי טענה ח־ נראית לי מרחיקת לכת ביותר. זכות המדור אינה בהכרח הזכות
 לגור בדירה מםויימת או בדירה השייכת לבעל, מלה או בחלקה. הזמת היא כלפי הבעל
 אן־ לא כלפי הדירה. זוהי זמת אישית, לפי המינוח המקובל, ולא זמת קניינית28. אולם,
 אין זאת אומרת שאין קשר בץ זמת במדור ותביעת הפיתק. כל זמיות הבעל נתונות
 לעיקול כדי להבטיח עמידתו בחובתו במזונות אשתו. אין אפוא מניעה מהטלת עיקול

 מה גם על זמתו בדירה, כפי שעולה מהדברים הבאים של בית־המשפט -

 אשה הגרה עם בעלה בדירה השייכת לו, לא יוכל הוא לסלקה ממנה כל זמן
 הנישואץ אלא אם ידאג לה למגותם מתאימים אחרים".

 בהתאמה עם הגישה הנראית בעיני עומד פםק־הדץ פרורp נ׳ פרורמן30, שבו תרה
 בית־המשפט לפרק שיתוף בני־הזוג בדירה, בקבעו שלצורך תביעה מו אץ נפקות לעובדת
 היות הדירה דירת מגוריהם, אך זאת לאחר שבדק ומצא כי בנסיבות העניין באה זמת

 המדור של האשה על סיפוקה.

א פורסם). ל ) י ל מ ר א 21272/79, כרמלי נ׳ כ ־  26 ת

ד לז(2< 701; עיא 334/75 סלוני ואח׳ נ׳ סלונית, תקציר י 23. ־  27 בג״צ 578/82 נעים נ׳ נעימ ואח׳, פ

ג (דמות, תשמ־ג), עמ׳ 16-168. ו י ז נ ן ב ן בי ו מ  28 ראה א׳ רוזן־צבי, יחסי מ

ד יח(4) 235, 240. ־ , פ ן ו ש ן נ׳ ש ו ש  29 ע״א 47/64 ש

ידי רחז צבי(לעיל, הערה 21/ בעמוד 186 (הערה 90). א פורסם. מובא על־  30 ל

א 753/82 סלונית נ׳ סלוני, ־ ת המערבת! לאחר כתיבת הרשימה, פורסמו מספר פםקי־דין בנושא זה: ע ר ע  ה

ע >ת״א< 1809/82 ססרמן ־ ר  פ״ד לז>4) 629,626, ע־א(חי׳< 222/84 אילוץ נ׳ אילת, פ׳׳מ תשמ׳המ׳) 82,406, ב

מ תשכרו(ב׳<236. ט נ׳ בהט, פ־ ה מ תשמ־גוב׳) ת״א(ת״א) 32453-4/84 ב ־ , פ מ ר ס  נ׳ ס
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