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 על כרסום בזכות הקניין לטובת הרווחה המצרפית –הדייר הסרבן 

 , עו"דאיתי זינגר

  
"מה שקורה בפועל הוא, שכמעט כל האתרים של משרד השיכון תקועים ולא יכולים להתפתח, מפני שכמעט בכל אתר יש מה 

מי שמתנגד מסיבות אמיתיות וענייניות. עליו החוק לא מדבר. מדובר  שנקרא "דייר סרבן". כשאני מדבר על דייר סרבן, זה לא
על מישהו שמסיבות לא סבירות, בדרך כלל מתוך רצון לסחוט יותר תשלום, מסרב ותוקע את כל האתרים. לכן, רוב האתרים 

א סבירות, רשאי היום תקועים. באה הצעת החוק הזאת ואומרת, שבמצבים כאלה, ואך ורק במצב שהדייר מתנגד מסיבות ל
בית המשפט לקנוס את הדייר. לא הלכנו על פינוי, אלא לקנוס את הדייר המסרב ולחייב אותו בתשלום הנזקים שהוא גרם לכל 

 1הדיירים האחרים. אם ההצעה הזאת תתקבל, היא תוכל להביא לסדר".

ים האחרונות להתפתח כחלק מפיתרון מצוקת הדיור והבירוקרטיה של ייזום ופיתוח בניה חדשה, החלה בשנ
, הקובעים את מינימום "זכויות 2חוקים מרכזיים 2מגמת ניצול אחוזי הבניה על מבנים קיימים, וזאת בסיוע 

 ההצבעה" לצורך ביצוע השינוי המבוקש, ולּו על ידי חלק מהדיירים בלבד.

ים בדירה הקיימת, או יש להדגיש כי השינוי, שבסופו של תהליך מיטיב עם הדיירים )מעניק אחוזי בניה נוספ
ואף הכל יחדיו, בפרויקטים מסוימים של פינוי בינוי(,  –שיפוץ הדירה הקיימת או שיפוץ הרכוש המשותף בבית 

טומן בחובו דרך ארוכה של טרדה לתקופה שאינה מוגדרת, בה ייאלץ הדייר, למרות התנגדותו שהינה בגדר 
)להלן:  2002 -לחוק פינוי ובינוי )פיצויים(, תשס"ו 2עיף "סירוב שאינו סביר" ]כהגדרת סירוב בלתי סביר, בס

וממספר משתנים נוספים,  –עד למועד סיום פרויקט  –"([ לסבול מפגעי רעש, ריח ולכלוך חוק פינוי בינוי"
שילוו אותו למשך כל תקופת מגוריו באותה הדירה )תוספת דיירים לבניין, הסתרת אור השמש, שינוי במיקום 

 הדירה, ועוד(.

יודגש כבר עתה: במקרים רבים הבעיה של הדייר הסרבן ניתנת לפיתרון ללא פניה לערכאות, שכן המחסום 
סקינן בדייר שאינו מסרב מטעמים כלכליים, ה"דייר הסחטן": חשוב לרוב הינו פסיכולוגי גרידא )כאשר ע

להדגיש כי לא כל סרבן הוא סחטן(: כך במקרים של דיירים המסוכסכים עם שכניהם, דיירים שמרגישים כי 
אינם מקבלים תנאים טובים כשל שכניהם, ועוד. למרות האמור להלן, הח"מ מדגיש כי בכל מקרה יש למצות 

וזאת מן הטעם הפשוט שעסקינן בבתי  –דייר בטרם פניה לערכאות, ולסעדים שיפורטו להלן את המו"מ עם ה
מגורים, בנכס הכי חשוב למרביתם של הדיירים הלוקחים חלק, לעתים בעל כורחם, בפרויקט של התחדשות 

 עירונית.

                                                 

1
 .24440, עמ' 50.2.2001, ח"כ ניסן סלומינסקי, דברי הכנסת מיום 2002 -מציע חוק פינוי בינוי )פיצויים(, תשס"ו 

2
, על שינוייה, דנה בהוראות הבניה של תכנית מתאר הארצית לחיזוק 43קים אלה מסייעים בלבד. תמ"א חו כאמור, 

, 5024 -וחוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג 5021 -מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, ואילו חוק התכנון והבניה, תשכ"ה
 דנים בהוראות ובתנאים של הגדרת מתחמי פינוי בינוי.
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ת המשפט, במאמר זה תובא על קצה המזלג, המגמה בה נוקט המחוקק הישראלי, ובגיבוי אקטיבי של בי
 במיוחד בשנת המשפט האחרונה.

 החוקים הינם: 2

חוק תמ"א )להלן: " 8002 -חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח .5
"(, אשר קובע, בין היתר, רוב נדרש של דיירים לצורך אישור תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים 82

 2343א', תמ"א 5343, תמ"א 43על כל שינוייה: תמ"א  – 43תמ"א  –קיימים מפני רעידות אדמה 
. חוק זה נועד להקל את חיזוקם של מבנים כאמור, באמצעות 3, שאושרה אך לאחרונה4343ותמ"א 

, לביצוע עבודה ברכוש 5020 -הורדת רף ההסכמה הדרוש בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט
 המשותף.

מהדיירים )ביצוע עבודות ברכוש המשותף שאינה  15%, נע בין 43הרוב הנדרש לצורך אישור תמ"א 
מהדיירים )ביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר מטרתה הינה  500%הרחבה או בניה של דירה(, ועד 

ששטח רצפתן עולה על שליש  –בניית דירות חדשות בכמות העולה על שליש מהדירות הקיימות 
 משטח הרצפה של הבניין(.

מהדיירים, אשר בבעלותם לפחות  30%, אשר קובע, בין היתר, כי בהתקיים רוב של חוק פינוי בינוי .2
ניתן יהיה לחייב בנזיקין את "המסרב סירוב בלתי סביר  –מהרכוש המשותף בבית המשותף  21%

להעביר את זכויותיו לשם ביצוע העסקה או המתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים". יש 
, ובכלל 43קיימות פרויקט פינוי בינוי הינם שונים מהותית מאלה של תמ"א להדגיש כי התנאים להת

 .4זה אכרזה על מתחם כמתחם פינוי בינוי

(, 22%יתרה מזאת, לאחרונה נקבע "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות לעניין כדאיות כלכלית" )
י שימונה שבהנחה ולאותו הרוב קיימת כדאיות כלכלית בפרויקט )כדאיות תיקבע על ידי שמא

 (, תצומצם זכותם להתנגד לפרויקט.5במיוחד

בהצעת חוק פינוי בינוי, נאמר כי היא "נועדה להתמודד עם תופעה שלפיה פרויקטים של פינוי ובינוי 
אינם יוצאים לפועל, חרף רצונם של רוב הדיירים, בשל התנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר 

ייר הסרבן עמדת מיקוח מיוחדת שבה הוא משתמש לרוב ההתנגדות מקנה לדמבעלי הדירות. 
 ". )הדגשה אינה במקור(.פעמים אפילו במחיר של הכשלת העיסקה

את הסנונית הראשונה, וההלכה הנוהגת כיום, בכל הנוגע לתחרות של הזכות לקניין הפרטי מול טובת ציבור 
, אשר שאל 1106(, 1, פ"ד מ"ח)וסףצודלר נ' י 2552304הדיירים, בישר כב' השופט בדימוס מ' חשין, ברע"א 

האם ה"פיחותים" כהגדרתו, בזכויות הקניין של המיעוט, בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות 
 החיזוק המבוצעות בבית. באם התשובה היא חיובית, הלא ניתן להתקדם וניתן "אור ירוק" לבניה.

קטנה כי דייר סרבן יחוב בפיצויים, כאשר סירובו כאמור, החקיקה הלכה והתקדמה, ואף קבעה ברחל בתך ה
 ומהו סירוב סביר? כאמור, הוא נקבע בחוק פינוי בינוי, כדלקמן:יוגדר כסירוב שהינו בלתי סביר. 

                                                 

3 
 .2052מאי 

4 
 -; ובהתאם להוראות פרק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג5021 -לחוק התכנון והבניה, תשכ"הא' 44סעיף 

5024.
 

5
ועדת האיתור מטעם מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים, בשיתוף עם משרד השיכון והבינוי, מינתה רשימה  

 יות הכלכלית.של שבעה שמאי פינוי בינוי, שמטרתם ביקור בפרויקט ובחינת הכדא

6
 שספג פגיעה מטיל סקאד במהלך מלחמת המפרץ הראשונה. פס"ד הדן בהסכמת הדיירים לשיקום בית 
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 עסקת הפינוי בינוי אינה כלכלית, בהתאם לקביעת שמאי מקרקעין שמונה לבדיקתה. .א

מת הבניין החדש, או שלא הוצעו התאמות לא הוצעו דיורים חלופיים לבעל הדירה המסרב לתקופת הק .ב
 הדייר או מי מבני משפחתו. –לבעלי מוגבלויות 

 לא הוצעו בטוחות מתאימות לדייר. .ג

 .מיוחדות"סעיף סל": נסיבות אישיות  .ד

אם כן, החוק קובע "רשימת מכולת" של תנאים, כאשר אי עמידה בהן, תיחשב כסירוב שאינו סביר, בגינו ניתן 
 הסרבן בנזיקין.יהיה לחייב את 

השימוש בחקיקה בוצע במשורה, עד לשנה האחרונה. תחילה החלו בתי המשפט לדחות מתנגדים לפרויקטים 
אף לחייב בנזיקין בסכומים גבוהים את הדיירים הסרבנים  –בינוי, ובתקופה האחרונה  -ופינוי 43של תמ"א 

 מטעמים שאינם ענייניים. להלן תובא סקירה קצרה:

  הוצאת "נבו"(,  שרית נקט נ' גד אנוך 15424-05-55פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב, בע"א , 2055ביולי(
 –כי התנגדות המערערת לעסקת פינוי בינוי הייתה התנגדות סרק, שכל מטרתה הייתה לקבל פיצוי גבוה 

צון... ולהשביח והעדיף את "זכויותיהן החוקתיות של הדיירים האחרים... שגם להם יש זכויות קניין, כבוד ור
 את רכושם ותנאי מגוריהם, ולכן האינטרס הציבורי והחברתי מחייב גם הגנה עליהם".

  פרי אהרון ואח' נ'  20355, פסקה המפקחת על רישום בתים משותפים בנתניה, בתיק 2055בספטמבר
ים להגנה, ( אינה נובעת משיקולים הראוי43, כי התנגדות הנתבעת )לביצוע עבודות תמ"א זוסקוביץ רחל

 ו"לא נמצא כי יש בביצוע העבודות משום פגיעה בזכויותיה הקנייניות".

  ערעור של דיירת סרבנית בגין הוספת נחמיאס מתוק נ' סמולק ואח' 522301-05-52בעש"א  2052באפריל ,
ט גם מעבר לצורך של חיזוק הבניין. בפס"ד זה הדגישה השופטת יהודית שיצר מבית המשפ –דירות בפרויקט 

 , ותמרוץ הקבלן בביצוען, ודחתה את הערעור.43המחוזי בת"א את הפן הכלכלי בכדאיות עסקאות תמ"א 

  פסק השופט דלוגין לאה יצחקי ואח' נ' יהלי בנה לי בע"מ 524420-00, בפסק דין מנומק, ת"א 2052במאי ,
כמתחם פינוי  שלא הוגדרמבית המשפט שלום בתל אביב, כי על נתבעת שביקשה לסכל פרויקט בניה בבניין 

יחולו הוראות חוק פינוי בינוי. השופט דלוגין חייב   –שסירובה היה בלתי סביר ונבע משיקולים זרים  –בינוי 
יש להדגיש כי פסק דין זה אינו חלוט, וככל הנראה נמצא כיום בשלב ₪.  2,400,000את הנתבעת בסכום של 

 ערעור.

משמעותיים: האחד, הוא הרחבת יריעת הפיצויים שנקבעה בחוק  חידושים 2בכל זאת, פסק דין זה מחדש 
( נקבע שתיקת החוק בכל הנוגע למתחמים שאינם 2פינוי בינוי, גם על פרויקטים אחרים. בפסק הדין )עמ' 

משמעותה היעדר הסדר, ולא הסדר שלילי. החידוש השני הוא כאמור  –עונים להגדרה של מתחם פינוי בינוי 
 יקין, שהינו אף גבוה במיוחד.בהטלת החיוב בנז

  תקנות פינוי ובינוי , פורסמו 2520כחלק בלתי נפרד מהמגמה המתהווה, במאי האחרון, בקובץ התקנות
. 78008 -)פיצויים( )מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי ובינוי(, התשע"ב

תקנות אלה קובעות, בין היתר, כדאיות כלכלית של עסקאות פינוי בינוי. הפועל היוצא של התקנות, הוא כי 
לקבל עליהם את גזירת  –תתחזק הכפייה כנגד המתנגדים  –במקרים של פרויקטים שיוגדרו ככלכליים 

 פרויקט הפינוי בינוי.

                                                 

7
 , לצורך מינוי שמאי.לחוק פינוי בינוי, מפנה המחוקק את המפקח על הבתים המשותפים לחוק תמ"א 2בתיקון מס'  
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  הקלת 8ים מפני רעידות אדמה( )תיקון מס' הצעת חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפעברה  2052ביוני( )
. מטרת החוק הינה להקל את ביצוע 8את הקריאה השלישית 8008 -התנאים לחיזוק בית משותף(, התשע"ב

. כך למשל, המפקח על רישום המקרקעין יהיה רשאי 43העבודות ברכוש המשותף בפרויקטים של תמ"א 
את חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה לאשר ביצוע עבודה ברכוש המשותף, שמטרתה הוצ

 –והצמדתם לדירות חדשות שיתווספו לפי לתכנית החיזוק, גם אם אין לכך הסכמה של כל בעלי הדירות 
בלבד מבעלי הדירות, ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. חוק זה  234אלא הסכמה של 

 431, אך במקרה כזה תידרש הסכמה של 4332מחדש, לפי תמ"א מתייחס גם להריסת בניין קיים והקמתו 
 מבעלי הדירות.

, והן לפרויקטים של פינוי בינוי. 43להלן תובא טבלה המסכמת את אחוז ההסכמה הנדרש, הן לביצוע תמ"א 
 21%קובע כי שינוי ברכוש המשותף יבוצע על ידי בעלים של  5020 -]לשם השוואה, חוק המקרקעין, תשכ"ט

 מהרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם[: 234י הדירות, שהינם בעלים של מבעל

 82תמ"א 

 רוב נדרש הפעולה

דירה, או בניית  שאינה הרחבת –ביצוע עבודה ברכוש המשותף 
 דירה.

 מבעלי הדירות בבית המשותף 15%

 מבעלי הדירות בבית המשותף 20% .הרחבת דירהשמטרתה הינה  –ביצוע עבודה ברכוש המשותף 

בניית דירה חדשה שמטרתה הינה  –ביצוע עבודה ברכוש המשותף 
 .אחת או יותר

: המפקח על הבתים המשותפים רשאי לאשר ביצוע עבודה 9החריג
 כאמור, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות להתנגד.

 מבעלי הדירות בבית המשותף 500%

 

מהרכוש בעלים של שני שליש מהדירות, ששני שלישים 
 המשותף בבית הינו בבעלותם.

הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה 
 .10, בהתאם לאמור לעילוהצמדתם לדירה3 דירות שתוקמנה

: המפקח על הבתים המשותפים רשאי לאשר ביצוע עבודה החריג
 כאמור, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות להתנגד.

 הדירות בבית המשותףמבעלי  500%

 

בעלים של שני שליש מהדירות, ששני שלישים מהרכוש 
 המשותף בבית הינו בבעלותם.

הריסת בניין קיים שמטרתה  –ביצוע עבודה ברכוש המשותף 
 .11(4332בהתאם לתמ"א )תמ"א  והקמתו מחדש

: המפקח על הבתים המשותפים רשאי לאשר הריסה כאמור, החריג
 ירה בבית המשותף הזדמנות להתנגד.ובלבד שנתן לכל בעל ד

 מבעלי הדירות בבית המשותף 500%

 

בעלים של ארבע חמישיות מהדירות, שארבע חמישיות 
 מהרכוש המשותף בבית הינם בבעלותם.

 

                                                 

8
 .2תיקון מס'  –( 521עמ'  410ה"ח הכנסת תשע"ב מס' ) 413עמ'  20.2.2052מיום  2424ס"ח תשע"ב מס'  

9
 .43לחוק תמ"א  5תיקון מס'  

10
 .43לחוק תמ"א  2קון מס' תי 

11
 .43לחוק תמ"א  2תיקון מס'  

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2364.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-459.pdf
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, אך קובע מנגנון מסוים, Go\No go –ל  43אינו קובע מינימום מסוים כפי האמור בתמ"א  – חוק פינוי בינוי
 עלול לגרום לסנקציה בדמות תביעה נזיקית.הצעה שסירוב לה 

 רוב נדרש קריטריון נבדק

בעלי הדירות במתחם פינוי בינוי, שבבעלותם ארבע  לכריתת הסכם פינוי בינוי הסכמה
חמישיות לפחות מתוך ככל הדירות במקבץ )מקבץ הינו 
מינימום המבנים3 מבנה שיש לפנות לצורך ביצוע פינוי 

הרבעים ברכוש המשותף צמוד בינוי(, ולפחות שלושת 
 .12לדירותיהם

בעלי הדירות במקבץ, שבבעלותם לפחות שני שלישים  של ביצוע הפרויקט כדאיות כלכלית
מתוך כלל הדירות  שבמקבץ, ושני שלישים מהרכוש 

 .13המשותף

 

לסיכום, לאחר ניסיונות לפתור את בעיית הסחטנות של הדייר הסרבן באמצעות הורדת "אחוז ההצבעה" 
וכחלק מניסיונות לקידום פרויקטים  –המינימאלי, כאשר מקרים אלה רק חיזקו את אותם הדיירים הסרבנים 

המחוקק הישראלי, החליט  –( 43ויחידות מגורים חדשות )מעבר ליתרונות הבטיחותיים הברורים של תמ"א 
בסיוע אכיפה של בתי המשפט, לנסות לבודד את המקרים של התנגדות כנה ואמיתית, וחיזוק הערך הקנייני 
של הרוב מול היחיד, על ידי קביעת קריטריונים שונים כאמור של סירוב בלתי סביר, ולקבוע סנקציות כספיות, 

 את התגמול הכספי בגין הפרויקט.אף חמורות, כנגד מתנגדי סרק, שאינם מבקשים אלא לשפר 

 

אם כן, מקיצוניות אחת לאחרת: יש למנוע מצב בו מקשיים בירוקרטיים אדירים בפיתוח פרויקטים, יזמים 
יחלו להגיש תביעות כנגד כל סירוב שיצוץ ולאלץ דיירים לעמוד בדרישותיהם. הלא ברור לכל כי לא כל סירוב 

של נוחות, סנטימנטליות ורגש, ועוד. הח"מ צופים כי בעתיד הקרוב  נובע משיקול כלכלי, אלא לעתים שיקולים
לבוא, ייתכנו בעיות שונות של כפייה והגדרת דיירים שונים, שלא פועלים מאינטרסים כלכליים גרידא, 
כ"סרבנים". לדוגמא, דיירים וותיקים שהתרגלו לסגנון החיים המסוים, לתקופות ארוכות במיוחד, שסירובם 

יות מוגדר כ"סירוב סביר",  אשר ייאלצו לוותר על סגנון החיים שהכירו עד כה: דיירים שאינם לא יכול לה
בריאים, הסתרת אור השמש, תוספת דיירים לבניין נשוא העבודות, דיירים בקומות העליונות שמתנגדים 

ד... אף אם אלה שאינם מעוניינים להתגורר באתר בניה, ועו 43לבניה מעל דירותיהם, דיירים בפרויקט תמ"א 
 ייתכן מאוד ויירתעו מתביעות נזיקין בבית המשפט, שעלולות להיות גבוהות במיוחד. –יבקשו להתגונן 

  

 

 עורכי דין.' משרד ברון ושותאיתי זינגר או לעו"ד 3ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

מטרתו הינה אינפורמטיבית , תחליף לייעוץ משפטיאו 3למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  

                                                 

12
 , בחוק פינוי בינוי.קיימים תתי תנאים נוספים, רא' הגדרת "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" 

13
 ב מיוחס מבין בעלי הדירות לעניין קביעת כדאיות כלכלית".כנ"ל, רא' הגדרת "רו 


