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 החלטה

 
 

על גג שש יחידות דיור, ש.נ. דרור אחזקות בע"מ , בנתה 83במסגרת פרויקט תמ"א 

, הידוע גם כגוש ברמת השרון 11הבית המשותף בבניין המגורים שברחוב ביאליק 

בשלב זה, הגישה "(. בניית היחידות כמעט והושלמה. הבניין)להלן: " 122חלקה  6126

בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על ביצוע כל עסקה או דיספוזיציה בשש  המבקשת

יחידות דיור, עד להכרעה בתובענה שהגישה המבקשת כנגד המשיבה ומשיבים 

 ות ביחידות הדיור האמורות.לבעללטענותיה נוספים, בנוגע 

 

המבקשת, על פי הנטען בבקשה, הפרויקט התבצע מבלי שהמשיבה קיבלה הסכמה של 

ולחילופין, מבלי שנתקבל  ,כל בעלי הדירות בבנייןומכאן שלא היתה הסכמה של 

אישור המפקח על המקרקעין, שלפניו הובאה תביעה של שני שליש מבעלי הדירות 

חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות הוראות  בבניין, וזאת תוך הפרת

 "(. חוק החיזוק)להלן: " 1003 –אדמה(, תשס"ח 

 

 רקע הדברים. 2
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, הינה בעלת הזכויות בדירת מגורים המצויה בבניין. חלקה מיטב אשכנזיהמבקשת, 

 .825/82שת ברכוש המשותף בבניין הוא של המבק

 

, אז נחתם הסכם לצורך ביצוע הפרויקט בין נציגות 6.3.03תחילתו של הפרויקט ביום 

. במסגרת ההסכם, התחייבה ש.נ. דרור אחזקות בע"מדיירי הבניין לבין המשיבה, 

 המשיבה לבצע את כל הדרוש והנחוץ לשם חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה וכן לבנות

יחידות דיור  6לכל אחד מדיירי הבניין ממ"ד ומרפסת, בתמורה לכך שהמשיבה תבנה 

על גג הבניין, אשר תועברנה לבעלות המשיבה, תוך הוצאת חלק מהרכוש המשותף 

 בבניין לשם בניית מחסנים וחניות ליחידות הדיור החדשות.

 

 21.2.21יה. ביום הגישה נציגות דיירי הבניין בקשה לקבלת היתר בני 21.22.21ביום 

נערך דיון לפני ועדת  10.1.21הגישה המבקשת התנגדות לבקשה להיתר הבנייה. ביום 

 12.1.22. ביום 0.22.22ההתנגדויות בעיריית רמת השרון. דיון נוסף נערך ביום 

החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון לאשר את הבקשה, תוך דחיית 

אביב ערר שהוגש על -דחתה ועדת הערר המחוזית בתל 6.22..2ההתנגדויות לה. ביום 

 ניתן היתר בנייה לפרויקט. 20.7.22החלטת הועדה המקומית.  ביום 

 

על פי הנטען בבקשה, המבקשת הוטעתה לחשוב, בשלב זה, כי די בהיתר הבנייה שניתן 

על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, על מנת שהמשיבה תתחיל בעבודות הבנייה 

בניין וכי העובדה שהמבקשת לא צירפה את חתימתה והסכמתה לפרויקט אינה ב

 . , ועל כן לא פעלה בשלב זהמעלה ואינה מורידה

 

 החלו עבודות הבנייה על ידי המשיבה.  21.22./ביום 

 

פנתה אל המבקשת נציגות הדיירים בבניין  21.3.21על פי הנטען בבקשה, ביום 

פני עו"ד אורית ריי לוין, המייצגת את בעלי הדירות והודיעה לה כי עליה להתייצב ב

בבניין במסגרת הפרויקט, על מנת לחתום על ייפויי כוח בלתי חוזר לטובת המשיבה 

בקשר עם הפרויקט. על פי הטענה, בנקודה זו החל מסע לחצים ואיומים שהופעל כלפי 

נתה המבקשת המבקשת, על מנת להניעה לחתום על ההסכם ועל ייפוי הכוח. או אז, פ

לקבלת ייעוץ משפטי והסתבר לה, כי לאור התנגדותה היה על המשיבה לקבל את 
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אישור המפקח על המקרקעין, שלפניו הובאה תביעה של שני שליש מבעלי הדירות 

 בבניין, לביצוע הפרויקט. 

 

שלחו באי כוחה של המבקשת למשיבה מכתב שבו נדרשה המשיבה  26.20.21ביום 

 של המפקח על רישום המקרקעין, המאשרת את ביצוע הפרויקט.  להציג את החלטתו

 

על רישום  תהתקבל אצל המבקשת כתב תביעה שהוגש למפקח 21.21./1ביום 

 אביב כנגד המבקשת בקשר עם הפרויקט.-המקרקעין במחוז תל

 

הגישה המבקשת את הבקשה שלפני, במסגרתה עתרה לקבלת צו  82.21.21ביום 

אחד.  בד בבד עם הבקשה הגישה המבקשת כתב תביעה כנגד  מניעה זמני במעמד צד

המשיבה וכנגד נתבעים נוספים, בהם נציגות דיירי הבניין ועו"ד לוין. בכתב התביעה, 

שבמסגרתו עותרת המבקשת לקבלת סעד הצהרתי לבעלותה ביחידות הדיור בהתאם 

ק לחלקה ברכוש המשותף, טוענת המבקשת כי הנתבעים הפרו את הוראות חו

 החיזוק, הציגו בפניה מצג שווא ואף פעלו מתוך תרמית.

 

דחיתי את הבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד והורתי על  82.21.21ביום 

 המצאת הבקשה וההחלטה למשיבה, לצורך קבלתה תגובתה.

 

התקבלה תגובת המשיבה לבקשה. על פי הנטען בתגובה, המדובר בבקשת  6.1.28ביום 

דיירים, אשר העניקו הסכמתם לביצוע  23של דיירת אחת מתוך סרק מקוממת 

 ,הפרויקט ואשר התנגדויותיה לפרויקט נדחו הן עלי די הועדה המקומית לתכנון ובניה

 . 1022והן על ידי הועדה המחוזית במחצית הראשונה של שנת 

 

א על פי הטענה, מרגע שהחלו עבודת הבנייה בפרויקט, נדם קולה של המבקשת, אשר ל

הודיעה כי היא מתנגדת לעבודות ואף גרמה לכל הצדדים להבין, כי בבוא היום 

תחתום על כל מסמך נחוץ או דרוש ממנה. על פי הטענה, החל ממועד זה ועד היום, 

ניהלה המבקשת משא ומתן עם המשיבה בנוגע לתנאים בהם היא תעניק את חתימתה 

לסחוט מהמשיבה תוספות  על המסמכים הנחוצים למשיבה, כאשר כל מטרתה היא

ושיפורים למפרט אותו התחייבה המשיבה לספק לכלל הדיירים. רק משלא נעתרה 
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המשיבה לכל דרישותיה החמדניות של המבקשת, אלא רק למרביתן, ורק לאחר 

שהמשיבה בנתה חדר ממ"ד ומרפסת כתוספת לדירתה של המבקשת והוציאה 

כנגד המבקשת כתב תביעה, הגישה הוצאות רבות במהלך הבנייה, ורק לאחר הוגש 

המבקשת את בקשתה ואת תביעתה, מתוך רצון להוציא מידי המשיבה יותר מכפי 

 המגיע לה.     

 

התקיים דיון במעמד הצדדים, שבמסגרתו נחקרו המבקשת ומר אברהם  20.1.21ביום 

ארז מטעם המשיבה. לדיון התייצבו גם עו"ד לוין ונציגות הדיירים בבניין,  הם 

בכתב התביעה שהגישה המבקשת. לאחר החקירות, סיכמו ב"כ הצדדים  /-1נתבעים ה

 את טענותיהם בעל פה. 

 

התקיים דיון לפני המפקחת על  80.2.28להשלמת התמונה העובדתית יצוין, כי ביום 

אביב, אשר הורתה על הגשת תצהירי עדות ראשית ועל קיום -רישום המקרקעין בתל

 . 28./.21דיון הוכחות ביום 

 

 טענות הצדדים. 1

טוענת, כי עומדות לה עילות תביעה מבוססות ביותר, לנוכח השתלשלות  המבקשת

 העניינים המפורטת בבקשתה. 

 

טוענת עוד, כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתה, שכן אם לא יינתן הצו  המבקשת

בה הזמני תפגע המבקשת באופן משמעותי וייגרם לה נזק קנייני רב, שכן המשי

יחידות הדיור לצדדים שלישיים. על פי הטענה, הפגיעה הצפויה  6משווקת את 

במבקשת גדולה לאין שיעור לעומת הנזק שיגרם למשיבה, זאת בשים לב לחלק היחסי 

הקטן של המבקשת ברכוש המשותף ובהתאם לכך ביחידות הדיור. מכל מקום, לנוכח 

כל מקום להכיר בנזק העלול, פעולתה הפסולה של המשיבה והמנוגדת לדין, אין 

 לכאורה, להיגרם למשיבה, ולשקול אותו במסגרת מאזן הנוחות.  

 

טוענת, כי יש לדחות את הבקשה על הסף, לאור השיהוי שדבק בבקשה. על  המשיבה

פי הטענה, המבקשת ישבה בחיבוק ידיים במשך למעלה משלוש שנים ורק בסמוך 

 להשלמת הפרויקט, הגישה את הבקשה דנן.
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טוענת עוד, כי יש לדחות את הבקשה על הסף, גם מחמת חוסר תום הלב  המשיבה

וחוסר ניקיון הכפיים של המבקשת. על פי הטענה, המבקשת לא חתמה על ההסכם עם 

המשיבה אף שלאורך כל התקופה באה בדין ודברים עם המשיבה על מנת לשפר 

ין בכוונתה להתנגד עמדות ולהיטיב את מצבה הקנייני, תוך הצגת מצג לפיו א

לפרויקט. נטען, כי במצב דברים זה אין המבקשת יכולה לאחוז בחבל משתי קצותיו, 

מחד גיסא לדרוש כי ההסכם יחול עליה באופן אשר יזכה אותה בתנאים זהים ליתר 

בעלי הדירות, לרבות בניית מרפסת וממ"ד, ומחד גיסא לדרוש קבלת פיצוי בשל 

 ע עבודות בטרם חתמה המבקשת על ההסכם.   העובדה שהמשיבה החלה בביצו

 

מבקשת עילת תביעה, שכן בהתאם לחוק החיזוק אין למוסיפה וטוענת, כי  המשיבה

מבעלי הדירות  158לא נדרשת החלטה של כל בעלי הדירות, כי אם החלטת רוב של 

בבניין. לאור זאת, המשיבה פעלה כדין עת החלה בביצוע עבודות הבנייה, שכן יכולה 

הדיירים בבניין חתמו על ההסכם  23מבין  26ייתה להסתמך על העובדה כי ה

 והמבקשת מסכימה לו בהתנהגותה. 

 

, כי ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה, היא תעמוד מול שוקת המשיבהעוד טוענת 

שבורה, שכן היא לא תוכל ליהנות מהזכויות שאותן רכשה מדיירי הבניין, אף 

יירי הבניין, לרבות המבקשת, נהנים מפירות שמילאה אחר חלקה בהסכם וד

השקעתה. מאידך, באם לא ייעתר בית המשפט לבקשה, ניתן יהיה לפצות את 

 המבקשת בפיצוי כספי, ככל שתביעתה תתקבל.    

 
 מתן צו מניעה זמני בנסיבות העניין ..

כידוע, ההחלטה בעניין מתן סעד זמני מערבת איזון בין שני שיקולים עיקריים: 

. תנאי זה משמעו, האם עולה מהתובענה שאלה רצינית סיכויי התביעהאחד, ה

המצריכה דיון, או שמא מדובר בתביעת סרק על פניה. בדיקת תנאי זה נעשית באורח 

לכאורי בלבד ואינה אמורה לשקף עמדה נחרצת ביחס לסיכויי התביעה העיקרית. 

הנזק שייגרם למבקש הסעד . תנאי זה משמעו, האם מאזן הנוחות בין הצדדיםהשני, 

הזמני אם לא יינתן הסעד גדול מן הנזק שייגרם לצד שכנגד, במקרה שיינתן הסעד 

המבוקש. בין שני התנאים מתקיימים יחסי גומלין, כך שככל שמאזן הנוחות נוטה 
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לכיוון מבקש הסעד, כך הדרישה לקיומה של שאלה רצינית לדיון מתמתנת )ראו תקנה 

 גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי; א' 2231-, תשמ"דתקנות סדר הדין האזרחיל 861

/11רע"א ; 12/-/1/)מהדורה עשירית, תשס"ט(,   6פיסקה , אלמוסני נ' כרמון 977

דוד נפטי נ' באר טוביה  7088921רע"א "(; עניין אלמוסני( )להלן: "22./.1)ניתן ביום 

 ((. 6.06./1)ניתן ביום  מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ

 

תום הלב של המבקש הנובע מכך שסעד זמני הוא סעד שביושר, הוא  שיקול שלישי,

, תקנות סדר הדין האזרחי( ל1)ב()861. הדבר קבוע כיום בתקנה והצדק במתן הסעד

"אם הבקשה הוגשה בתום ין השאר: , לפיה על בית המשפט לשקול, ב2231-תשמ"ד

לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש" 

 והאסמכתאות שם(.  /1/-11/, עמ' גורן, סדר דין אזרחי)ראו א' 

 

ה שלפני, מביא אותי למסקנה, כי אין יישום השיקולים האמורים לנסיבות המקר

 ליתן צו מניעה זמני בנסיבות העניין.

 

 סיכויי התביעהא. 

כאמור, טענתה העיקרית של המבקשת לגופה של הבקשה הינה כי היה על המשיבה 

לקבל את הסכמתם של כל בעלי הדירות בבניין, לרבות המבקשת, עובר להתחלת 

קח על המקרקעין, שלפניו הובאה תביעה של הבנייה או לחילופין, לקבל אישור המפ

. )א( לחוק החיזוק, הקובע /שני שליש מבעלי הדירות בבניין וזאת לאור הוראות סעיף 

 כדלקמן:

ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או "
יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות 

לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל חניה והצמדתם לדירה או 
; ואולם רשאי המפקח, אף אם חוק המקרקעיןבעלי הדירות, כאמור ב

לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית 
עלי הדירות המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של ב

שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית 
המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, 
ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את 

 ."טענותיו
 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/366
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%20769/11
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=רעא%205288/07
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/366
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
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 לטענת המבקשת, את הסכמתו של בעל דירה בבניין לביצוע עבודות בנייה כאמור יש

 לחוק החיזוק, הקובע כך:    6לקבל בכתב, לאור הוראות סעיף 

"הסכמת בעל דירה בבית משותף הנדרשת לצורך קבלת החלטה 
לביצוע עבודה ברכוש המשותף לפי חוק זה, תינתן בכתב ותאומת בידי 

; חוק המקרקעיןעורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה לפי הוראות 
לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הסכמה כאמור ניתנה לפני מתן 

 "היתר הבניה לעבודה או במועד מאוחר יותר.
 

  , סיכויי המבקשת לזכות בתביעה אינם גבוהים. אני סבורה כי בנסיבות העניין

 

 (:601"ח תשס"ז, על מטרת חוק החיזוק ניתן ללמוד מתוך הצעת החוק )הצ

 את להוריד זו היא חוק בהצעת המוצע התיקון של העיקרית "מטרתו
 ברכוש עבודה ביצוע לשם חוק המקרקעין פי על הדרוש ההסכמה רף

 היתר פי על נעשית היא בית משותף, כאשר שהוא בנכס המשותף,
 ליצור החוק הצעת מבקשת בכך החיזוק. מכוח תכנית וצאשה בניה

ברכוש  עבודה וביצוע בניה זכויות ניצול על יקלו מנגנונים אשר
 מעמדו איזון בין יצירת החיזוק, תוך תכנית במסגרת הנעשים משותף

אחד,  מצד המשותף הדירות בבית בעלי וזכויות המשותף הרכוש של
 לשיפור משותפים בתים החשוב שבחיזוק הציבורי הצורך לבין

 ".שני מצד רעידות אדמה מפני עמידותם
 

 

מדברים אלה עולה, כי המחוקק ביקש לרכך את ההגנה הקניינית שניתנה לבעלי 

הדירות בבית המשותף, על ידי הורדת רף ההסכמה הדרושה לשם ביצוע עבודה ברכוש 

במילים אחרות,  חרף הפגיעה הנגרמת לזכותו הקניינית של המיעוט., המשותף

המחוקק ייחס לעבודות המתבצעות לפי חוק החיזוק חשיבות ומשקל גדולים יותר 

 מחשיבות זכויותיו של מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף המתנגד לעבודות אלה.

 

כי לאחר שהחלו עבודות הבנייה, המבקשת לא נקטה בכל מחקירת המבקשת עלה 

עבודות בנייה בדירתה, ובכללם בניית  הליך כנגד הבנייה ואפשרה למשיבה לבצע

המבקשת נשאלה בחקירתה האם נכון הוא שבוצעו ממ"ד ומרפסת וצביעת דירתה. 

 (:28-13לפרוטוקול ש'   6אצלה בדירה עבודות מטעם המשיבה ואלו תשובותיה )עמ' 

 

 ש. צבעו לך את הדירה. " 
 .ת. מר אבי ארז צבע לי את הדירה במחצית הראשונה של אוגוסט..

ש. את אפשרת למשיבה להיכנס לדירה בהסכמה ולבצע עבודות 
 נכון?

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
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 ת. אם אנו מדברים על הסיוד אז כן...
 ש. האם נכון שבעצם נבנתה לך מרפסת וממ"ד לדירה. 

 ".1221ת. כן... לפני פברואר 
 

בהמשך, אשרה שהותקנו לה גם סורגים. כלומר, המבקשת קיבלה את כל היתרונות 

 ת למעשה לביטולו בשל כך שלא חתמה עליו. מההסכם וכעת טוענ

 

במצב דברים זה, יש לראות את המבקשת כאילו נתנה את הסכמתה לעבודות הבנייה, 

כנדרש על פי חוק החיזוק, והיא מנועה ומושתקת מלטעון, כי היה על המשיבה לקבל 

 את הסכמתה מראש ובכתב. 

 

( נקבע כי כאשר הסכם מתבצע כמעט 2226) /23( 2' )קלמר נ' גיא פ"ד נ 236528"א עב

במלואו, אך לא נחתם בכתב כנדרש, הביצוע הכמעט מלא, יכול ויתגבר על דרישת 

הכתב. באותו עניין התקשר התובע בעסקת קומבינציה עם שני אדריכלים לבניית שני 

קרקע שבבעלותו, כשאחד הבתים יישאר בבעלותו והשני יעבור  בתים על חלקת

לאדריכלים. לאחר ששני הבתים נבנו )באמצעות קבלן( התנער התובע מההסכם, 

בטענה שלא נחתם חוזה בכתב בינו לבין האדריכלים. בית המשפט העניק את אחד 

תגבר הבתים לאדריכלים, וקבע שמכוח עקרון תום הלב ניתן, במקרים המתאימים לה

 על דרישת הכתב. 

 

( ציין כב' השופט י' דנציגר 12.8.22)מיום אלי אלחדד נ' מרדכי שמיר  3810502"א עב

"קבלת התמורה במסגרת הסכם מעידה על קיומו של הסכם מחייב בין כי: 

האם באותו עניין התקשרו הצדדים בהסכם בהעדר כאשר בחן את השאלה הצדדים." 

מסמך בכתב. בעניינו, ניתנה התמורה לפי ההסכם מה שמעיד על קיומו של הסכם בין 

 הצדדים. 

ננו כאשר בו דרישת הכתב מהותית כך גם בעניי המקרקעין חוקל 3אם כך לעניין סעיף 

שלוש החוק עצמו מאפשר להתגבר על ההתנגדות של דיירת אחת. המבקשת חיכתה 

הוספת  –, כך כשבניית הדירות החדשות כמעט הושלמה ועמם הרחבת הדירות שנים

ממ"ד ומרפסת לכל דירה, לרבות דירתה שלה, רק אז "נזכרה" המבקשת להגיע 

 לביהמ"ש ולהתנער מהקבלן, זאת אין לאפשר. 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20986/93&Pvol=נ
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%208320/09
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
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של סחטנות, שאותן ביקש חוק החיזוק למנוע, וצאה אחרת תעודד תופעות כל ת

, ("Free rider")ותביא לכך שהמבקשת תיהנה למעשה ממעמד של "נוסע חופשי" 

היינו, תיהנה מההטבות שהוקנו לדיירים במסגרת ההסכם, מבלי שיהיה עליה לשאת 

היחידות החדשות  6-במחיר הכרוך בהשגת ההנאה והוא הקניית זכויות הבעלות ב

 למשיבה.

 

מאחר שחוק החיזוק מאפשר לדיירי הבניין להוציא אל הפועל פרויקט לחיזוק הבניין 

גם מקום בו המיעוט מתנגד לביצוע הפרויקט וזאת באמצעות קבלת אישור מאת 

המפקח על רישום המקרקעין, הרי שמקל וחומר שיש לאפשר לדיירי הבניין להוציא 

וק הבניין, באמצעות קבלת אישור מאת המפקח על רישום אל הפועל פרויקט לחיז

המקרקעין, מקום בו המיעוט נתן את הסכמתו לפרויקט בהתנהגותו ואף קיבל את 

ההטבות המוקנות לבעלי הדירות במסגרת הפרויקט, אולם חזר בו מהסכמתו בשלב 

 בו עליו למלא אחר חלקו בהסכם. 

 

יכויי תביעה גבוהים. עם זאת, כיון לאור האמור, נראה כי המבקשת לא הוכיחה ס

שהמבקשת עוררה מספר שאלות משפטיות הנוגעות לאופן בו יש לפרש וליישם את 

חוק החיזוק שאין כמעט פסיקה לגביו, יש לפנות ולבחון את מאזן הנוחות ולשקול 

 האם יש מקום ליתן צו מניעה זמני.

 

 

 מאזן הנוחות ב.

בבירור לטובתה, שכן אם לא יינתן הצו הזמני המבקשת טוענת, כי מאזן הנוחות נוטה 

 יחידות הדיור לצדדים שלישיים.  6ייגרם לה נזק קנייני רב, שכן המשיבה משווקת את 

מתן צו מניעה בנסיבות בהן עבודות הבנייה כמעט  אין לקבל את טענת המבקשת.

ה והושלמו לחלוטין, כאשר לצורך כך השקיעה המשיבה מכספה וממרצה, יביא לפגיע

קשה ומיידית במשיבה, דווקא, שהרי היא תפגע באפשרותה לממן את חיזוק הבניין 

באמצעות מכירת היחידות. מתן הצו בנסיבות העניין אף יביא לפגיעה קשה ביתר 

דיירי הבניין, אשר כלל לא צורפו כצד לבקשה, שכן מתן הצו יביא לעצירת עבודות 

ותיהם בתקופה הקרובה. אוסיף, כי הבנייה ויפגע בדיירים שאמורים לקבל את דיר
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לקבלת הבקשה אף עלולה להיות השפעה הרסנית על פרויקטים נוספים המבוצעים 

 מכוח חוק החיזוק. 

 

מנגד, גם אם תתקבל תביעת המבקשת, תוכל היא להיפרע את נזקיה הנטענים 

 מתמורת יחידות הדיור שתתקבל בידי המשיבה. 

 

 נוטה בבירור לטובת המשיבה.  לאור האמור, נראה כי מאזן הנוחות

 

 תום לב ושיהוי –שיקולי יושר  ג.

המשיבה העלתה, כאמור, טענות כנגד תום ליבה וניקיון כפיה של המבקשת וכן טענה 

 לשיהוי. טענות אלה בדין יסודן.

 

כפי שציינתי לעיל, המבקשת אמנם לא חתמה על ההסכם, אולם בהתנהגותה אישרה 

והיא אף אפשרה למשיבה להתקין בדירתה ממ"ד כי היא מסכימה לאמור בו 

ומרפסת. המבקשת אישרה בחקירתה הנגדית, כי בכל אותה תקופה, באה בדין 

ובדברים עם נציגי המבקשת באשר לנדרש מצדה לצורך חתימתה ועולה מחקירתה, כי 

דרשה לקבל הטבות נוספות מאלו שנקבעו בהסכם, כגון סורגים וסיוד הדירה, עבודות 

לפרוטוקול       /בעמ'  (6-/עמ'  20.1.28ראו פרוטוקול מיום )על ידי המשיבה  שבוצעו

מפרטת המבקשת כי החברה הקבלנית נענתה לבקשתה להתקין לה סורגים  20-21ש' 

כיום, לאחר בדירה ולסייד את הדירה על אף שהטבות אלו לא ניתנו לדיירים אחרים. 

לוא התחייבויותיה על פי ההסכם, שהפרויקט קרוב לסיומו והמשיבה מילאה אחר מ

המבקשת טוענת כי אי חתימתה על ההסכם מקימה לה זכות לבעלות ביחידות הדיור 

שאותן אמורה המשיבה לקבל על פי ההסכם, התנהלות שכזו בוודאי ובוודאי שאינה 

 עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב.

 

תום הלב עשויה להתגבר  עולה כי חובת קלמר נ' גיאההפך הוא הנכון, כאמור, מפס"ד 

 על דרישת הכתב במקרים המתאימים ונראה כי אין מתאים ממקרה זה. 

 

בהתנהלותה של המבקשת גם דבק שיהוי ניכר. כאמור, לאחר שהתנגדותה של 

המבקשת נדחתה על ידי הועדה המקומית, המבקשת לא עשתה דבר לעצירת עבודות 



 מיטב אשכנזי נ' ש.נ. דרור אחזקות בע"מ 61626-21-21תא )ת"א( 

11 

 

נייה בדירתה. רק בסמוך לסיום הבנייה ואף אפשרה למשיבה לבצע את עבודות הב

 הפרויקט, המבקשת מצאה לנכון להגיש את בקשתה. 

 

החובה שלא להשתהות בפנייה לערכאות בבקשה לסעד זמני, נעוצה בעצם מהותו של 

הסעד. על פי ההלכה הפסוקה, על המבקש לשכנע את בית המשפט בדוחק הנסיבות 

השהה את בקשתו לסעד שיש בו כדי להצדיק את ההתערבות המוקדמת. מבקש ש

זמני אינו יוצא חובה זו. בעצם השיהוי יש משום ראיה לסתור את טענתו שהצו חיוני 

/70רע"א ושהענקתו אינה סובלת דיחוי )ראו  29/ ממשלתית נ' אשרז ' חלמיש חב 0

 . (/1, 2221( 2), פ"ד מזעיבוד נתונים

 

על השיהוי שדבק בבקשה שלפני ניתן ללמוד מתוך ישום שלושת יסודות השיהוי 

שנקבעו במשפט המינהלי, אשר יפים גם לעניין בקשה למתן צו מניעה זמני, שהוא 

סעד שביושר ואשר במקרה שלפניי מביאים, כולם, לקבלת טענת השיהוי. יסוד 

ות המבקש ובשאלה אם חלוף הזמן מלמד על העוסק בהתנהג השיהוי הסובייקטיבי,

, העוסק בשינוי המצב לרעה; יסוד השיהוי האובייקטיביכך שויתר על זכויותיו; יסוד 

, לפיו השיהוי, על שני רכיביו הראשונים, עשוי לסגת חומרת הפגיעה בשלטון החוק

 כאשר קיימת פגיעה קשה בשלטון החוק. 

 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NF-1-045-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NF-1-045-L.doc
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( חזרה כב' הנשיאה ד' ביניש 21./.28)ניתן ביום  מבטחים נ' פיורסט 8/21506בג"ץ ב

 וקבעה את שלושת המבחנים לעניין שיהוי, כדלקמן:

"שלושה יסודות מרכיבים את השיהוי: שיהוי סובייקטיבי, שיהוי 
ק, באם תתקבל טענת אובייקטיבי ומידת הפגיעה בעיקרון שלטון החו

( 2)גת, פ"ד מב-אסולין נ' ראש עיריית קרית 272017בג"ץ השיהוי )
ומית לתכנון ובנייה חיפה נ' החברה הוועדה המק 7201022עע"ם ; 671

((. פרשת החברה להגנת הטבע)להלן:  .67( .)להגנת הטבע, פ"ד נו
היסוד הסובייקטיבי מתמקד בהתנהגות העותר ובשאלה האם חלוף 
הזמן מלמד כי ויתר על זכויותיו. היסוד האובייקטיבי בוחן האם הביא 

הרשות  השיהוי בהגשת העתירה לפגיעה באינטרסים ראויים של
המנהלית או של צדדים שלישיים. היסוד השלישי מבקש לאזן בין 
הנזק שנגרם בעקבות חלוף הזמן לאינטרס הציבורי בשמיעת העתירה, 
ועניינו בחומרת הפגיעה בשלטון החוק המתגלה במעשה שהוא נושא 

בואו להכריע בשאלת השיהוי, יבחן ויאזן את העתירה. בית המשפט, ב
סודות, ובעיקר את היחס בין מידת הפגיעה היחס בין שלושת הי

באינטרסים ראויים של היחיד או של הרבים, לבין מידת הפגיעה 
נחום  .111001בג"ץ ; 671-671, בעמ' שםבחוק ובערכי שלטון החוק )

בג"ץ (; 2110) 602-.60, 6.2( 0)מח תקווה פ"ד-נ' ראש עיריית פתח
 .(120-122, בעמ' .21( 2)אמקור בע"מ נ' שר הפנים פ"ד נג 720.016

 

עניינו, כאמור, בהתנהגות מבקש הסעד ובשאלה האם חלוף  – היסוד הסובייקטיבי

יתר על זכויותיו. בענייננו, כאמור, נדם קולה של המבקשת למן הרגע הזמן מלמד כי ו

בו החלו עבודות הבנייה והמבקשת אף אפשרה למשיבה לבצע עבודות בדירתה. 

התנהלות זו של המבקשת לא רק שמלמדת כי ויתרה על התנגדותה לביצוע העבודות, 

 אלא שיש בה משום הסכמה פוזיטיבית לביצוע הפרויקט. 

 

ציין, כי אין די בטענת המבקשת, לפיה הוטעתה לחשוב, כי די בהיתר הבנייה למותר ל

שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה על מנת שהמשיבה תתחיל בעבודות 

הבנייה בבניין, כדי להצדיק את השיהוי האמור. אעיר, בהקשר זה, כי אני מתקשה 

י הנכון, בנסיבות בהן לקבל את הטענה כי המבקשת הוטעתה באשר למצב המשפט

יש להדגיש כי ידעה לעמוד על זכויותיה בשלב הגשת ההתנגדויות להיתר הבנייה. 

בעדותה העידה המבקשת כי מי שמסר לה כי חתימתה אינה נדרשת היה אחד מדיירי 

מציינת המבקשת כי התבססה על  21לפרוטוקול ש'  1הבניין שאינו עורך דין )בעמ' 

"מר צפריר שהוא לא עורך דין אך הוא אדם שיורד לפרטי ון דבריו של מר צפריר כיו

אם המבקשת בחרה לא לברר את ". פרטים. ניסיונו המקצועי הוא השגת מידע

 זכויותיה היא אינה יכולה בדיעבד לטעון לסעד שביושר. 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%203514/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20170/87&Pvol=מב
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%207142/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עעמ%207142/01&Pvol=נו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202285/93&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%202285/93&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207053/96&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207053/96&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%207053/96&Pvol=נג
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עניינו, כאמור, בתוצאות השיהוי ובשאלה האם הביא השיהוי  –היסוד האובייקטיבי 

ים ראויים של צדדים שלישיים. יסוד זה מתקיים בענייננו במלוא לפגיעה באינטרס

עוצמתו, שכן המשיבה ודיירי הבניין פעלו בהתאם להסכם ועבודות הבנייה כמעט 

 והושלמו. 

 
 

עניינו, כאמור במידת הפגיעה בחוק ובערכי  -יסוד חומרת הפגיעה בשלטון החוק

סיבות העניין יש לראות את שלטון החוק. כפי שציינתי לעיל, איני סבורה כי בנ

המשיבה כמי שהפרה את הוראות חוק החיזוק וגם אם היה על המשיבה לקבל את 

הסכמתה של המבקשת מראש ובכתב לצורך ביצוע הפרויקט, הרי שבנסיבות המקרה 

או שמכוח עקרון תום  יש לראות את המבקשת כמי שנתנה את הסכמתה בהתנהגות

לאור זאת, אין המדובר בענייננו בפגיעה חמורה ה. הלב היא מושתקת מלטעון עניין ז

 בחוק, המצדיקה את קבלת הבקשה, על אף השיהוי שדבק בה. 

 

 סוף דבר. 0

לאור העובדה שסיכויי התביעה אינם גבוהים ומאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה 

 לאור השיהוי שדבק בבקשה, אין מקום ליתן צו מניעה זמני כנגד המשיבה.

 

 הבקשה נדחית. אשר על כן,

    
 ₪. 000,/2המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך 212862/

 סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 1663828/

 

נראה כי קודם שיתקיים קדם משפט בתובענה לגופה יש להמתין להחלטת המפקחת. 212862/

מים לאחר שתינתן החלטת המפקחת, י 80לאור האמור יודיעו הצדדים לבית המשפט 

 לאחר מכן יקבע דיון בקדם משפט.  2.20.21ובכל מקרה יודיעו לא יאוחר מיום 
/1663828 

 

 1663828-5/ד#ר מיכל אגמון גונן 

  . 1028פברואר  21ניתנה והודע לצדדים היום,  ד' אדר תשע"ג, 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

