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 המפקחת עדה פרנקל' בפני כב

:בעניי�
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הנתבע

� י ד פסק 

לסלק ידו מ� הרכוש המשות� ולהשיב בתיק זה מבקשת להורות לנתבע התובעת

. לקדמותו את מצב הגג

כו בנתניה7הבית המשות� שהצדדי� מתגוררי� בו מצוי ברחוב ביאליק חלקה מזוהה

מס, לטענת התובעת. 8270 בגוש 88 ביצע, בבית19' הנתבע שהנו בעליה של דירה

פתח פתח במעקה אותה, שינויי� בגג בכ$ שסגר חלק ממרפסת פתוחה שבבעלותו

בנה מעקה מסביב לגג ובכ$, ריצ� לעצמו שטחי� נוספי� מגג הבית המשות�, מרפסת

 כי הנתבע פר% דלת בקיר הבית כ� נטע�. מגג הבית המשות�סיפח לעצמו חלקי� 

ובכ$ הוא יוצר לעצמו כניסה, בסמו$ למעלית, המשות� שבחדר המדרגות של הבית

את, לתביעה צור� תשריט שנער$ על ידי מודד מוסמ$. נוספת ונפרדת לדירתו  המתאר
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מצב הבית כפי שזה מופיע בפנקס הבתי� המשותפי� וכ� את מצב העבודות שבוצעו על

. ידי הנתבע

ללא הסכמת בעלי, עוד טוענת התובעת כי הנתבע פיצל את דירתו לשתי דירות נפרדות

. הדירות לפעולותיו

פוגע הנתבע בזכויות הקניי� של בעלי הדירות בבית ומסיג את גבול הרכוש, במעשיו אלו

מבקשת התובעת להורות על סילוק ידו של הנתבע מ� הרכוש, משכ$. המשות�

המ, המשות� צב לקדמותו ולהרוס כל שנבנה שלא כדי� וללא היתר וכ� להשיב את

ה להלמנות את התובעת ככונסת נכסי� לצור$ ביצוע פעולות שבת המצב דרושות

.א� וככל שהנתבע לא יקיי� פסק די� שיינת� נגדו, לקדמותו

יש יציאה ישירה,י�ילדירתו המצויה בקומה האחרונה של הבנהנתבע טוע� להגנתו כי

,י�יומאחר ואי� מעקה בטיחות מסביב לגג הבנ, המהווה רכוש משות�� לגג הבניי

. נאל% הנתבע לבנות מעקה ביטחו�, מהווה הגג מפגע בטיחותי חמור ובכדי למנוע אסו�

שלהוא פנה מספר פעמי� אל ועד הבית לש� מציאת פתרו� לבעייה, לטענת הנתבע

והעדר מעקה בטיחות א$ משלא נענה ובכדי למנוע סכנה מבקרי�המבני משפחתו

 מסביב לחלק מ� הגג המהווה רכוש השקיע מהונו הפרטי ובנה מעקה בטיחותי, אצלו

הנתבע מכחיש א� את הטענה כי פיצל את הדירה לשניי� וטוע� כי ביצע. משות�

כי לא נדרש על ידי רשויות הרישוי להפסיק עבודות, שינויי� פנימיי� בדירה בלבד

ל .דחות את התביעה שהוגשה נגדו שכ� אי� בה דברבנייה כלשה� וכי יש

כי כשרכש את דירתו אשר לה צמודה מרפסת פתוחה, בעדותו בפני הסביר הנתבע

היה פתח בקיר המעקה המפריד בי� המרפסת לרכוש,)מרפסת שמש כהגדרת הנתבע(

לוח ע% ומנוע מזג� שהיה מורכב, היה סגור בחומרי� קלי�, לדבריו, הפתח. המשות�

הנתבע בחר לפתוח את הפתח לחלוטי� וליצור מעבר פתוח בי� חלקי, מכל מקו�. ליוע

.דירתו אל שאר חלקי הגג שה� רכוש משות�
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חש הנתבע תחושת חוסר בטחו� באשר, משנוצר מעבר פתוח אל הרכוש המשות�, עכשיו

אחייניתו הקטנה עשוייה לרו% אל הגג שאי� בו מעקה בטיחות ופורצי�. לרכושו

כל אלו לא מצאו ח� בעיניו והוא מצא לנכו� לבצר את רכושו. אי� דר$ קלה לדירתומוצ

נתבעה, ולא מעקה בטיחות במעטפת הגג כולו אלא. על ידי כ$ שבנה מעקה בטיחות בגג

 בנה סביבו מעקה והחל בריצו� הגג, תח� לעצמו חלק מסויי� מגג הרכוש המשות�

לט. התחו� בי� קירות המעקה שבנה כה, ענתוכל זאת לש� יצירת תחושת בטחו� שהוא

.חסר

דירתו של הנתבע מוגדרת היטב. הנתבע אינ� יכולי� להתקבלשל הסבריו אלו

תחומה הדירה, בתשריט המתלווה לתיק הבית המשות�. וגבולותיה ברורי� לחלוטי�

 באופ� כזה שאי� מעבר ממרפסת הדירה אל תחומי הרכוש המשות� המהווי�19' מס

.�י הבניאת גג

, מר ב� אבי, בחינה של הצילומי� שהוצגו בתיק כמו ג� תשריט שהוכ� על ידי המודד

מצביעה על יצירת משטח מרוצ� מעבר למרפסת דירתו של הנתבע וסיפוח שטח מ�

אל, הרכוש המשות� לשימוש בלעדי של הנתבע תו$ פתיחת פתח בקיר מרפסת דירתו

נעשי� בניגוד להוראות כל די� ובלי שניתנה על מעשי� אלו של הנתבע. הרכוש המשות�

.שכניוכ$ הסכמת 

בה, טחו� המעורערת שהוא חש לגבי רכושויהסבריו של הנתבע בדבר תחושת הב אי�

את תחושת. לא הבנה ובוודאי שלא הגנה כלשהי מפני התביעה, ליצור אצל השומע

את קיר. תו בלבדהוא צרי$ להעניק לעצמו בגבולות דיר, טחו� שהנתבע כה חסריהב

, המרפסת הוא צרי$ לסגור כדי למנוע מעבר לרכוש המשות� וא� אי� הוא מסתפק בכ$

א$ נראה שתחושת. יתכבד ויגביה את המעקה באמצעי� שתכנית בני� עיר מתירה

כפי שהוא מעיד, טחו� החסרה לנתבע נובעת ג� ממימדיה הקטני� של המרפסתיהב

" מרפסת דירתובתשובה לשאלה מדוע אינו סוגר את ברגע שאתה, עניי� של נוחות:

 ". זה יראה כמו כלוב, זה ג� לא אסטטי, אי� אויר, סוגר
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כחוט השני חזרה בעדותו של הנתבע הטענה כי הוא רכש את הדירה כאשר במרפסת

זה, כבר היה פרו% פתח המולי$ אל הגג המשות� והוא רק, משרכש את הדירה במצבה

ה זו. פתח או לפעור אותו כולו אל תחומי הרכוש המשות�מצא לנכו� להרחיב את טענה

זו. חוזרת ג� בסיכומי� שמע נית� יהיה להניח שיש לה משקל כלשהו, אתייחס לטענה

זו. במכלול זכויותיו של הנתבע אי� לראות. אי� לה אחיזה בדי�, בכל הכבוד, טענה

ה, בשתיקת� של בעלי הדירות ב, תה כזוייא� אכ�  מרפסת מעקהלקיומו של פתח

 בחלקי משו� הענקת זכות שימוש לצמיתות, הדירה שרכש הנתבע אל הרכוש המשות�

או, הגג שכ� למושג הצמיתות מתלווה זכות שהיא קניינית וזו אינה נרכשת במשתמע

כ$. מתו$ שתיקה הרי הופכות ההוראות שבחוק המקרקעי� לאות מתה, א� לא תאמר

ה קנ, מחוקקובניגוד להוראות . י� במקרקעי� שהמחוקק לא התכוו� לה�ייווצרו זכויות

א� ניתנה בעבר הסכמה לפתיחת פתח בי� המרפסת לרכוש המשות� או שבעלי הדירות

, היא בבחינת רשיו�שנוצרה בכ$ לבעלי הדירה" הזכות"בכל מקרה, כללולא ידעו עלי

רש. הנית� לביטול המהווה זכות שימוש,ותבמקרי� בה� הכירה הפסיקה במושג בר

הניתנת, קבעה הפסיקה כי מדובר בזכות אישית, בלעדית בחלק מסויי� במקרקעי�

א"ברע: ראה לעני� זה למשל[. חינ� וכמחווה של רצו� טוב והיא ניתנת לביטול בכל רגע

ז209/88 בע'נ' א� ואח/ ציו� מ"פד',מ ואח"אפריקה ישראל א"ראה ג� ברע. 341)1(ג"י

נ2467/91 כב, 1462 92019על(תק, יעקוביא�' בנק לאומי שלא, הנשיא שמגר' ש� פסק

בי� א� רשות זו נבעה בהסכמת, היתה בידי המבקש יותר מאשר רשות להשתמש בגג

, של בעלי הדירות במש$ מספר שני�, השלמת�, הקבל� ובי� א� יש לראות בשתיקת�

 במקרקעי� המהווי� רכוש אי� במת� הרשות לשימוש, אול�.]מעי� רשות מכללא

כדי להקנות לנתבע זכות, שהוא בבעלות� המשותפת של כל בעלי הדירות, משות�

.לצמיתות שאי� לבטלה

In(יש להבהיר כי הענקת זכות שימוש בקניינו של אחר הנה זכות אישית, בנוס�

Personam(בב, וככזו ית אי� היא ניתנת להעברה ואינה מחייבת את שאר בעלי הדירות

להודיע על רצונ� בהפסקת השימוש, רשאי� בעלי הדירות או מי מה�. המשות�
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זה. הייחודי בשטח� ורצונ� יתקבל נ271/85א"ע, ראה לעני� בנימי� רוז�' הילמ� צביה

מז"פד', ואח זה.283)1(י , מכא� נובע שג� א� טוע� הנתבע כי רכש את הדירה במצבה

ב הוא לא רכש בכ$ זכות לעצמו. אי� בכ$ דבר, רפסתהממעקהדהיינו שפתח היה קיי�

את, ומשמגלי� בעלי הדירות דעת� שברצונ� להפסיק את השימוש האמור יש להשיב

ב . המרפסת לקדמותומעקההמצב

שההושמעה מפי הנתבע והיא כי טענה נוספת  הוא שימוש הגג בשטחהעושוא השימוש

מו. רגיל וסביר ברכוש המשות� נע משאר בעלי הדירות בבית את הגישה שימוש שאיננו

ההלכה הקובעת שימוש. א� טענה זו צריכה להדחות. לגג ולדודי השמש המונחי� עליו

כל עוד שימוש כזה אפשרי לכל בעל דירה המעוניי�, רגיל וסביר ברכוש המשות� נכונה

כל חלקי הגג המשות� והתקנתלהקמת קירות ברכוש המשות� המונעי� גישה. בכ$

 הנה בבחינת תפיסת חזקה ייחודית בחלק,לת המונעת כניסה לחלק מ� הגג המשות�ד

. מ� הרכוש המשות� ומעשה שיש להגדירו כהסגת גבול ברכוש המשות�

 ואילו הנתבע התובעת טוענת עוד כי הנתבע בנה חדרי� על חלק ממרפסת הגג בדירתו

 על ידי התובעת וכ� על פי על פי התשריט שהוגש. טוע� כי רכש את הדירה במצבה זה

על, בהשוואה ע� תשריט הבית המשות�הצילומי� שהוצגו בפני ברור כי נעשתה בנייה

שכוסו בנייה זו נחזית כבנייה שנעשתה בקירות גבס.19חלק ממרפסת הדירה מספר 

התובעת. באבני הריצו� שבה� רוצפה המרפסת ויתרת שטח הגג שהנתבע ריצ� לעצמו

צ זו.ו הפסקת בנייה לנתבע א$ לא הציגה ראיות לכ$טענה כי הוצא אני, באשר לבנייה

, נוטה שלא להורות על הריסתה במועד זה שכ� בשונה מהסגת גבול הרכוש המשות�

דינה של בנייה לש� הרחבת דירה שונה היא והיא נבחנת בהיבטי� אחרי� שלא הונחו

.בפני

ככל שהיא מתייחסת, התביעהאני מוצאת שאי� לנתבע הגנה מפני, מכל המקוב%

להסגת גבול הרכוש המשות� ואני מורה לו על כ� להפסיק לאלתר ולהימנע מכל פעולות 
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כ�, בי� בעצמו ובי� באמצעות אחרי�, של בניה מכל מי� וסוג שהוא על גג הבית המשות�

אני מורה לנתבע להרוס את כל שנבנה בתחומי הרכוש המשות� ולהשיב המצב בגג

ות� לקדמותו בהתא� לתוכנית הדירה כמתואר בתשריט וצו רישו� הבית הבית המש

. יו� מהיו�30כל זאת בתו$, המשות�

תהיה התובעת רשאית, במידה והנתבע לא יבצע הוראות הצו בתו$ המועד שנקבע

כל זאת כנגד חשבוניות כדי� וסכומי, הצולפעול ככונסת נכסי� לש� ביצוע הוראות 

הנית�, יהיו לחוב כספי של הנתבע,� השבת המצב לקדמותוההוצאות שיידרשו לש

.לגבייה בהוצאה לפועל ללא צור$ בקיו� דיוני� נוספי�

בנוס� אני מחייבת את הנתבע לשל� לתובעת החזר אגרת פתיחת תיק התביעה בס$

בצירו�2 3500ס$ כולל, כולל הוצאות העדי� מטעמה, וכ� החזר הוצאותיה₪ 541

ישאו, יו� מתארי$ פסק הדי�30סכומי� אלו א� לא ישולמו בתו$.קמ עליו כחו"מע

.הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיו� מת� פסק הדי� ועד תשלומ� המלא בפועל

. 2007, דצמבר5(ח"תשס,ה כסלו"כ,היו�, בהעדר הצדדי�, בלשכתינית�
.המזכירות תשלח לצדדי� עותק מפסק הדי� בדואר רשו�

_______________________ 
 עדה פרנקל

 על רישו� המקרקעי�תהמפקח
 נתניה


