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 המשיבים    
 1 

 2 

 3 פסק דין

 4 

 5 א. ההליך

 6 

 7בתובענה שלפני, אשר הוגשה על דרך המרצת הפתיחה, עותרים התובעים לסעד הצהרתי, ולפיו  .1

 8, כפופים לזיקת הנאה למעבר, לטובת 11231בגוש  296 -ו 299המזוהים כחלקות המקרקעין, 

 9 .11231בגוש  300 -ו 295/1המקרקעין המזוהים כחלקות 

 10 

 11 
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 1כל חלקות המקרקעין הנ"ל מצויות בשכונת "גבעת נשר", בתחום השיפוט של עיריית נשר. הגם  .2

 2, ומשלב 3עד  1הם הנתבעים  נתבעים, הנתבעים כלפיהם מבוקש הסעד 9שכתב התביעה מונה 

 3 זה נתבעים אלה יכונו להלן "הנתבעים".

 4 

 5 

 6 -לחוק המקרקעין, תשכ"ט  94התובעים מבססים את זכותם לסעד לו הם עותרים, על סעיף  .3

 7 , שכותרתו "זיקה מכוח שנים", שם נקבע:1969

 8 

 9מי שהשתמש בזכות הראויה להוות זיקת הנאה במשך תקופה של שלושים  ")א(

 10 רצופות רכש את הזיקה והוא זכאי לדרוש רישומה.שנים 

 11 

 12הודעה בכתב של בעל המקרקעין למי שמשתמש בזכות כאמור, לרבות   )ב(  

 13הודעה לציבור, שהוא מתנגד לשימוש בזכות, מפסיקה את התקופה 

 14 האמורה בסעיף קטן )א(."

 15 

 16 

 17 ובאי כוחם.ביקרתי במקרקעין מושא המחלוקת, בנוכחות הצדדים  30.1.2020בתאריך  .4

 18 

 19 

 20כל החלקות הנ"ל רשומות בפנקס הזכויות במקרקעין בבעלות מדינת ישראל. מטעם זה  .5

 21החלטתי לצרף את המדינה כמשיבה נוספת לבקשה. ואולם, רשות מקרקעי ישראל מסרה 

 22פטרתי את המדינה מלהתייצב  9.1.2020הודעה, ולפיה אין לה עניין בסכסוך. על כן, בתאריך 

 23 לדיונים.

 24 

 25 

 26 פרטים על המקרקעין ב.

 27 

 28שכונת "גבעת נשר" היא שכונה ותיקה, ולפי עדות מהנדס העיר, מר ליאון גורודסקי, היא נבנתה  .6

 29, עם הקמת בית החרושת "נשר". השכונה 30 -שנים, וחלק ממנה אף נבנה בשנות ה 50 – 40לפני 

 30השונות בשכונה נבנתה  נבנתה במורד הכרמל, והיא צופה, באופן כללי, לכיוון צפון. בין החלקות

 31רשת שתי וערב של שבילים המשמשים למעבר הולכי רגל. ואולם, שבילי המעבר לא הוגדרו 

 32כחלקות נפרדות, והם נבנו למעשה לאורך הגבולות של החלקות. מאליו מובן, שאדם הרשום 

 33 ל שביל המעבר העובר בתוך חלקתו, לאורךעשל חלקה מסוימת, חכירתו חלה גם  כחוכר לדורות

 34 גבול החלקה שבחכירתו.

 35 
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 1האזור בו מצויות החלקות שמספריהן צויינו לעיל, הוא אזור של בניה נמוכה. במקום נבנו בתי  .7

 2צמודי קרקע, אשר נרשמו כבתים משותפים. בפנקס הבתים המשותפים נרשמו לגבי מגורים 

 3 החלקות האמורות זכויות חכירה לדורות, כמפורט להלן:

 4 

 5 מקרקעי התובעים: )א( 

 6 

 7)הגב' מתוקה  5רשומה זכות חכירה לדורות לטובת התובעת מס'  295/1בחלקה  (1)

 8 הירש(.

 9 

 10)יצחק מתן נצר  4 -ו 3רשומה זכות חכירה לדורות לטובת התובעים  300/2בחלקה  (2)

 11)גד ומלכה  2 -ו 1התובעים מס'  2000והלנה אזרחין נצר(. עם זאת נטען, כי בשנת 

 12 .4 -ו 3בחלקה זו מאת התובעים  נצר( רכשו את זכויות החכירה

 13 

 14 מקרקעי הנתבעים: )ב(

 15 

 16)עירן אלמגור  3 -ו 2רשומה זכות חכירה לדורות לטובת הנתבעים  296/1בחלקה  (1)

 17 ובוסיה אלימלך(.

 18 

 19 

 20)אברהם ופני  5 -ו 4רשומה זכות חכירה לדורות לטובת הנתבעים  296/2בחלקה  (2)

 21 בוסקילה(.

 22 

 23)ירדני גדעון  7-ו6כירה לדורות לטובת הנתבעים רשומה זכות ח 299/1בחלקה  (3)

 24 ומאירה(.

 25 

 26)אברהם  1רשומה זכות חכירה לדורות לטובת הנתבע מס'  299/2בחלקה  (4)

 27 אלימלך(.

 28 

 29)אלעד ודנה  9 -ו 8רשומה זכות חכירה לדורות לטובת הנתבעים   300/1בחלקה  (5)

 30 ושדי(.

 31 

 32 ג. זיקת ההנאה המבוקשת

 33 

 34מטרים,  19  -זיקת ההנאה שהתובעים עותרים לרישומה, מתייחסת לקטע שביל, באורך של כ .8

 35על שטחה של  נההשביל הותקכמחצית מרוחבו של . 296 -ו 299המצוי בגבול שבין החלקות 
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 1כמחציתו הנותרת של רוחבו של השביל הותקנה , המצויה מצדו הצפוני של השביל, ו296חלקה 

 2המצויה מצדו הדרומי של השביל. יובהר ויודגש, כי קטע השביל , 299על שטחה של חלקה 

 3, והוא חוצה המטרים, הוא קטע משביל ארוך, שתחילתו ברחוב ההשכל 19שבמחלוקת, שאורכו 

 4 את השכונה לאורכה.

 5 

 6השביל מצופה בציפוי גרנוליט, ולא ברור מי התקין את הגרנוליט, אך אין מחלוקת שציפוי  

 7ידי מי מהצדדים להליך שלפני. אציין, כי מהודעת באת כוח המדינה, הגרנוליט לא הותקן על 

 8יחידות הדיור שבמקום נוהלו בעבר על ידי חברה משכנת )"שיכון עובדים"(. אפשר אפוא, 

 9 שציפוי הגרנוליט במקום הותקן בעבר על ידי החברה המשכנת או על ידי הרשות המקומית.

 10 

 11 

 12 3עד  1י המועד בו הוגשה התובענה, חסמו הנתבעים לטענת בא כוח התובעים, כחצי שנה לפנ .9

 13את קטע השביל במחסום שנבנה מלוחות פח. עד המועד בו קטע השביל האמור נחסם על ידי 

 14 , והיה למעשה חלק מרשת השבילים שבשכונה. להולכי רגל, שימש השביל למעבר 1הנתבע מס' 

 15 

 16 

 17וקת, ירדתי בלווי הצדדים ובאי כוח במהלך ביקורי במקום, ונוכח חסימת קטע השביל שבמחל .10

 18לכיוון בתי התובעים בשבילים אחרים המשמשים למעבר הציבור, ולאחר מכן עלינו במעלה 

 19. אדגיש, כי העליה לכיוון הכביש, בשביל המקביל ההשכלהשביל מקביל לכיוון הרחוב בהדרך 

 20א קשה במידה לקטע החסום,  הינה ארוכה ותלולה לעומת קטע השביל החסום, ומטעם זה הי

 21כביש בקטע החסום. אין אפוא כל ספק, שחסימת קטע השביל הרבה לעומת העליה לכיוון 

 22 גורמת לתובעים אי נוחות רבה, ומקשה עליהם את הגישה לבתיהם.

 23 

 24 

 25 ד. טענות התובעים

 26 

 27לחוק המקרקעין, ובפסיקה  94התובעים טוענים כי התקיימו לגביהם התנאים שנקבעו בסעיף  .11

 28פס"ד " –( )להלן 1991) 720( 3, פ"ד מ"ה)אסטרחאן נ' בן חורין 700/88שפירשה סעיף זה )ע"א 

 29(. לטענת התובעים, (22.9.2011)עיריית רמת גן נ' עיזבון בורשטיין  9308/06"( וע"א אסטרחאן

 30שנים, באופן  30הם, ובעלי הזכויות שקדמו להם, עברו בשביל שנחסם במשך תקופה העולה על 

 31  , 296 -ו 299גלוי וחשוף, בידיעת בעלי חלקות 

 32 

 33בהתייחס לטענת הנתבעים, כי השביל נחסם על ידם בשל מטרדים שלטענתם הפריעו לשימושם  

 34ח התובעים, כי מטרדים שכאלה לא הוכחו, וכי השביל בחלקות המוחזקות על ידם, טען בא כו

 35, אשר ביקש לשריין לעצמו מקום חניה בשטח הציבורי 1נחסם כצעד כוחני מצד הנתבע מס' 
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 1הסמוך לחלקה שבחכירתו. בא כוח התובעים מוסיף, כי חסימת השביל היא "הרת אסון", 

 2, וקיים חשש, שאם באשר היא מגבילה את האפשרות להגיע לבתי התובעים בשעת חירום

 3 להיחסם. ותתביעתם תידחה, הכניסות לבתים רבים בשכונה עלול

 4 

 5 

 6 ה. טענות הנתבעים 

 7 

 8באת כוח הנתבעים מסכימה, שהשביל שנחסם הוא חלק מרשת השבילים ההיסטורית שנבנתה  .12

 9להקמת מפעל "נשר". עוד מסכימה באת כוח הנתבעים, ש"עד  עם בניית השכונה, בסמוך

 10יריית נשר טיפלה במשך השנים בשבילי השכונה, הציבה עמודי תאורה, מעקות, לאחרונה" ע

 11ריבדה בגרנוליט ודאגה לניקיון ולתחזוקה שוטפת. עם זאת, לטענתה, "יעודו התכנוני של שביל 

 12המחלוקת הוא למגורים, ומעולם לא נועד לצרכי ציבור", ואף אין מחלוקת ששטח השביל 

 13 ואינו בבעלותה. מעולם לא הופקע על ידי העיריה

  14 

 15ואולם, באת כוח הנתבעים מוסיפה וטוענת, כי בשנים האחרונות העיריה שינתה מדיניותה  

 16והפסיקה לתחזק את השבילים המצויים בבעלות פרטית, והיא מתחזקת אך ורק שבילים ביעוד 

 17ציבורי, והראיה לכך היא, שנותק זרם החשמל לעמוד התאורה המוצב באותו קטע של השביל 

 18 חסם.שנ

 19 

 20 

 21עוד מוסיפה באת כוח הנתבעים וטוענת, כי במהלך השנים התקיימו יחסי שכנות טובה בין  .13

 22חדלו להתגורר במקום, והשכירו את בתי המגורים  5עד  3הצדדים, וזאת עד אשר התובעים 

 23שלהם. השוכרים שהתגוררו בבתים אלה שיבשו לטענת באת כוח הנתבעים את חיי הנתבעים, 

 24למטרדים מוחשיים ומתמשכים, "עד כדי חשש קיומי לשלומם של הנתבעים". וגרמו להם 

 25טענות אלה מתייחסות לכך, שלטענת הנתבעים חלק מהשוכרים היו אנשים אלימים וחלקם 

 26עשו במקום שימוש לכלביה לכלבי תקיפה, עד כי הנתבעים חששו לעיתים לצאת את פתח ביתם. 

 27חסמו את השביל, הם פנו אל הגורמים המוסמכים לטענת באת כוח הנתבעים, קודם שהנתבעים 

 28בעיריית נשר כדי לברר האם קטע השביל חייב להישאר כשטח ציבורי פתוח לטובת הציבור, אך 

 29מהנדס העיר השיב להם, כי מדובר בשטח פרטי. על כן הנתבעים פעלו כדי להגן על קניינם, 

 30 וחסמו את המעבר בשביל.

 31 

 32 

 33לחוק המקרקעין, טענה באת כוח הנתבעים, כי לא  94סעיף בהתייחס לפסיקה שפירשה את  .14

 34התקיימו כל התנאים שנקבעו ב"פס"ד אסטרחאן", ואף לא התקיים תנאי ה"שימוש נוגד", 

 35תנאי אותו יש לטענתה לבחון מנקודת מבטו של המשתמש. בעניין שלפנינו, כך נטען, התובעים 
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 1א ידעו שמדובר בשביל שנבנה על שטח יצאו מנקודת הנחה שהשביל הוא שביל ציבורי, וכלל ל

 2פרטי. נוכח  הנחת המוצא של התובעים במהלך השנים, כי מדובר בשטח ציבורי, אין הם זכאים 

 3)ג( לחוק המקרקעין, לא ניתן לרכוש זיקת 113לטעון לזכות לזיקת הנאה, משום שעל פי סעיף 

 4ת", שהרי ברוב השנים, הנאה במקרקעי הציבור. התובעים אף לא יכולים לטעון ל"חזקה נוגד

 5 עד לאחרונה, המחזיקה בקטע השביל הייתה למעשה העיריה.

 6 

 7 

 8לחילופין טענה באת כוח הנתבעים, כי גם אם היה מקום להכיר בזיקת ההנאה שהתובעים  .15

 9לחוק המקרקעין, וזאת לאור  96טוענים לה, עדיין מוסמך בית המשפט לבטלה מכוח סעיף 

 10ת המטרדים הקשים והיומיומיים שחוו וקיומם של שבילים השינויים שחלו במקום, לרבו

 11 מקבילים, המאפשרים גישה לבתי התובעים.

 12 

 13 

 14 ו. דיון

 15 

 16השכונה בה מתגוררים הצדדים למשפט זה היא שכונה ותיקה, אשר בנייתה החלה עוד בשנות  .16

 17, הגב' 5התובעת מס' על השימוש בשביל על ידי דיירי השכונה העידו של המאה הקודמת.  30 -ה

 18וכן העידה על כך  ,1966היא ובעלה החלו להתגורר בשכונה בשנת  שמסרה כימתוקה הירש, 

 19. כשם שהשכונה ותיקה, כך 1959בשכונה מאז שנת  המתגוררת עדה נוספת, הגב' לאה פישמן, 

 20ותיקים גם השבילים שנועדו למעבר הולכי רגל, המרשתים אותה שתי וערב. ברור הדבר, 

 21שהתגוררו בבתים שחצרותיהם אינן גובלות ברחובות המקיפים את השכונה, שתושבי השכונה, 

 22לא יכולים היו להגיע לבתיהם אלמלא השתמשו בשבילים שהותקנו בין בתי השכונה, בגבול 

 23 החלקות הפרטיות, כפי שתואר לעיל.

 24 

 25 

 26שהותקנו  םניתן אפוא לקבוע, כי השימוש של בעלי זכויות החכירה בחלקות השונות, בשבילי .17

 27בשטח השכונה, החל עוד בתקופה שקדמה לחוק המקרקעין, אשר, כידוע, נכנס לתוקף בתאריך 

 28. באי כוח הצדדים לא התייחסו בסיכומיהם לכך שהשימוש בשבילי השכונה החל לפני 1.1.1970

 29עבד  24/57חקיקת חוק המקרקעין, ולדין ששרר לפני חוק המקרקעין )וראו לשם דוגמה ע"א 

 30((. ואולם, מוכן אני ללכת בדרכם, ולהניח שלא היה 1958) 757, פ"ד י"ב נ' ג'נקלו חאפיז-אל

 31)ב( לחוק המקרקעין, נקבע, כי "זכות במקרקעין 166צורך להתייחס לדין הקודם, שכן בסעיף 

 32 שחוק זה דן בה יחול עליה חוק זה אף אם נוצרה לפני תחילתו."

 33 

 34"זיקת הנאה מכוח שנים יכולה לקום על יסוד  לכך יש להוסיף, שב"פס"ד אסטרחאן" נקבע, כי 

 35שימוש שנעשה במקרקעין כפופים בתקופה שקדמה לתחילתו של החוק, כפי שהיא יכולה לקום, 
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 1, 731כמובן, על יסוד שימוש שנעשה בהם לאחר תחילת החוק." )כב' השופט מ' בן יאיר בעמ' 

 2 , המסכים לקביעה זו(.745ודעת כב' השופט ש' לוין בעמ' 

 3 

 4 

 5הוא שימוש "בזכות שנים,  30של אדם אחר, במשך תקופה בת במקרקעין  לצורך מעבר, שימוש .18

 6)א( לחוק המקרקעין(. מוטבי זיקת ההנאה יכולים 94הראויה להוות זיקת הנאה" )כלשון סעיף 

 7לחוק המקרקעין נקבע, כי זיקת ההנאה "יכול שתהא לטובת  92להיות מוטבים שונים, ובסעיף 

 8 או לטובת אדם פלוני, לטובת סוג בני אדם או לטובת הציבור".  מקרקעין ...

 9 

 10במקרה שלפנינו, הזכות להשתמש בשבילים, שהותקנו בשכונה בה מצויות החלקות שבחכירת  

 11הצדדים, לא הוענקה לאנשים מסוימים, אלא הייתה צמודה לחלקות המקרקעין השונות 

 12ת, בין אם הייתה זו זכות בעלות, שנכללו בתחום השכונה. אדם שרכש זכות בחלקה מסוימ

 13חכירה או שכירות, לא יכול היה לעשות שימוש בחלקה עצמה מבלי להשתמש בשבילי המעבר 

 14כדי להגיע אל החלקה. על כן, לזכות להחזיק בחלקה פלונית, הייתה צמודה ממילא הזכות 

 15ת ליד להשתמש בשבילי המעבר. יתרה מזאת, כל אדם שהיה אמור להגיע לחלקה, שלא נמצא

 16אחד מהרחובות המקיפים את השכונה, יכול היה, ולמעשה חייב היה, להשתמש בשבילי 

 17השכונה. מותר לנו להניח, בדרגה גבוהה של הסתברות, שמי שעשו שימוש בזכות המעבר מלבד 

 18חוכרי החלקות שהתגוררו בשכונה, היו גם אורחיהם של חוכרי החלקות,  הדוור שהביא להם 

 19 שהחליפו את מכלי הגז, פועלי העיריה שפינו את האשפה, ועוד.מכתבים, מחלקי הגז 

 20 

 21לחוק המקרקעין, זכות המעבר נועדה לשמש  92על כן, מבין המוטבים השונים, בהם נוקב סעיף  

 22את החלקות השונות שבשכונה, ועל כן זיקת ההנאה שנובעת מהשימוש בשבילים במשך שנים 

 23 ין.רבות וארוכות, היא זיקת הנאה לטובת מקרקע

 24 

 25 

 26בעת ביקורי במקום למדתי לדעת, שאף הגדרות המקיפות את חצרות הבתים, שבהם מתגוררים  .19

 27, מעניקות תוקף לשימוש בשביל שבמחלוקת לצרכי מעבר. הגדרות שנבנו 3עד  1הנתבעים 

 28מסביב לחצרות בתיהם של הנתבעים, הותירו את שביל המעבר שבמחלוקת מחוץ לחצר הבית, 

 29יל מותקן על חלק מהחלקה עליה בנוי הבית. לעניין זה אף אפנה לתמונה חרף העובדה שהשב

 30שצרפו הנתבעים לתצהיר התשובה שהוגש מטעם. בתמונה זו נראה השביל, השער שבפתחו 

 31ומחסום הפח שהותקן בצדו המרוחק, ומשני צדי השביל בנויות הגדרות המקיפות את חצרות 

 32 .3עד  1בתיהם של הנתבעים 

 33 
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 1ומית לתכנון ולבניה מצאה מקום להגן על שביל המעבר שבמחלוקת, ובשנת אף הוועדה המק 

 2, קבעה תנאי בהיתר הבניה: 296, כאשר הנפיקה היתר בניה לבניית בית מגורים בחלקה 2016

 3 "שמירה על רוחב שביל קיים והקמת קיר חדש על גבי תוואי גדר קיימת". 

 4 

 5 

 6לחוק המקרקעין מציב שלושה  )א(94שסעיף בפסק הדין שניתן בעניין "אסטרחאן", נקבע,  .20

 7תנאים, שקיומם המצטבר מביא להשתכללות של שימוש במקרקעין כפופים לכדי זיקת הנאה, 

 8 ואלה התנאים:

 9 

 10 נושא השימוש במקרקעין הכפופים הוא "זכות הראויה להוות זיקת הנאה". )א(

 11 

 12 שנים רצופות. 30תקופת השימוש היא בת  )ב(

 13 

 14ו של השימוש במקרקעין הכפופים, הם כאלה המאפשרים לו להיכנס אופיו ותכונותי )ג(

 15 לחוק המקרקעין. 94לגדר הוראותיו של סעיף 

 16 

 17לדעת בא כוח התובעים, כל שלושת התנאים המצטברים התקיימו במקרה שלפני, ולעומתו  

 18סבורה באת כוח הנתבעים, כי רק התנאי הראשון התקיים ביחס לכל התובעים, התנאי השני 

 19, והתנאי השלישי, מכוחו מתקיימת הדרישה לשימוש נוגד 5ים רק ביחס לתובעת מס' התקי

 20 במקרקעין הכפופים, לא התקיים ביחס לאף אחד מהתובעים.

 21 

 22 

 23 במחלוקת שנפלה בין הצדדים, הנני סבור, שהדין הוא עם התובעים, מהטעמים הבאים: .21

 24 

 25 שימוש הראוי להוות זיקת הנאה: )א(

 26 

 27באי כוח הצדדים שהשימוש בשביל שבמחלוקת לצורך מעבר, הוא אין מחלוקת בין  

 28 שימוש הראוי להוות זיקת הנאה.

 29 

 30 שנים: 30שימוש במשך  )ב(

 31 

 32כמובהר לעיל, הזכות להשתמש בשבילים שהותקנו בשכונה, הייתה צמודה למעשה  

 33לזכות להחזיק בחלקות שבשכונה, ומטעם זה אנו עוסקים בזיקת הנאה לטובת 

 34יכך, אין זה נכון לשאול כמה שנים התובעים עושים שימוש בשבילים אלה, מקרקעין. לפ
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 1אלא יש לבחון כמה שנים משמשים השבילים את החלקות שבחכירת התובעים )וראו 

 2 ((. 2010) פרייס נ' שחר 2789/07ת"א )ת"א( 

 3 

 4של המאה הקודמת, ובמבחני מאזן  30 -כאמור, מדובר בשכונה שנבנתה בשנות ה 

 5סתבר הדבר, שבעלי זכויות החכירה בחלקות המצויות כיום בחכירת ההסתברות מ

 6התובעים, עשו שימוש בשביל שבמחלוקת עוד מאז שהשכונה הוקמה. בהקשר זה אזכיר 

 7, וכן 1966בשכונה משנת  ת, הגב' הירש, המתגורר5אף את עדויותיהן של התובעת מס' 

 8. שתיהן העידו על 1959בשכונה משנת  תאת עדותה של הגב' לאה פישמן, המתגורר

 9 השימוש שנעשה בשביל שבמחלוקת מאז התגוררו בשכונה.

 10 

 11על כן, הנני קובע, שהתקיים שימוש בזכות המעבר בשביל שבמחלוקת, לטובת החלקות  

 12 שנים. 30שבשכונה, במשך תקופה העולה על 

 13 

 14 שימוש נוגד: )ג(

 15 

 16הכרה בשימוש במקרקעין כפופים, בפס"ד אסטרחאן עמד בית המשפט על כך, שלשם  

 17כשימוש המקנה זכות לרישום זיקת הנאה, על השימוש להיות שימוש נוגד. שימוש נוגד 

 18פירושו שימוש גלוי לעין כל, המפר את זכותו של בעל המקרקעין הכפופים. השימוש 

 19הנוגד אינו יכול לנבוע  מזכות חוזית שבעל המקרקעין הכפופים העניק למשתמש, שהרי 

 20)ב( לחוק 94השימוש נובע מזכות חוזית, מעקר הדבר את זכות הבעלים, לפי סעיף אם 

 21 המקרקעין, להתנגד לשימוש במקרקעיו.

 22 

 23במקרה שלפני, השימוש בשביל שבמחלוקת לצורך מעבר היה גלוי לעין כל, ואין כל ספק  

 24יהם היו מודעים לו. הנתבעים בנו את גדרות החצרות המקיפות את בת 3עד  1שהנתבעים 

 25אף קיימו את התנאי שכפתה עליהם הועדה המקומית  296לאורך השביל, ובעלי חלקה 

 26 .2016לתכנון ולבניה בעת מתן היתר בניה בשנת 

 27 

 28על כן, הנני קובע, כי התקיים התנאי לפיו השימוש בשביל לצורך מעבר להולכי רגל, היה  

 29 שימוש נוגד לזכות החכירה של הנתבעים.

 30 

 31ששקלתי טענות באי כוח הצדדים, הנני קובע, כי התמלאו כל התנאים הדרושים , לאחר לפיכך 

 32 לשם רישום זיקת הנאה לטובת החלקות שבחכירת התובעים.

 33 

 34 
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 1באת כוח הנתבעים טענה, כי יש לבחון את שאלת השימוש הנוגד מזווית הראיה של התובעים,  .22

 2משתמשים בקרקע שבחכירת אשר סברו כי מדובר בשטח ציבורי, וכלל לא סברו שהם 

 3הנתבעים. על כן, מנקודת המבט של התובעים עצמם, הם כלל לא הפרו את זכות הנתבעים, ואין 

 4 הם זכאים לטעון שהם עשו שימוש בשביל באופן הנוגד את זכות הנתבעים.

 5 

 6עם כל הכבוד, אין אני מקבל טענה זו. כיוון ששימוש נוגד הוא שימוש הנוגד את זכות הבעלים,  

 7ין חשיבות לשאלה, האם המשתמש סבור שהוא מפר את זכות הבעלים. השאלה הרלבנטית א

 8היא השאלה, האם הבעלים מודע, בין אם בידיעה קונקרטית ובין אם בידיעה קונסטרוקטיבית, 

 9היא שאמורה ליצור אצלו את בשביל המחלוקת שזכותו מופרת. ידיעת הבעלים על שימוש נוגד 

 10 כן, לידיעת המשתמש, אין כל חשיבות.ההתנגדות לשימוש, ועל 

 11 

 12 

 13באת כוח הנתבעים הוסיפה וטענה, כי מכיוון שהתובעים סברו כי מדובר בשביל ציבורי, אין הם  .23

 14)ג( לחוק המקרקעין נקבע, כי  113זכאים לבקש לרשום זיקת הנאה לטובתם, משום שלפי סעיף 

 15 ".94"במקרקעי ציבור לא יחול סעיף 

 16 

 17צריך  ידי לקבל. סיווג המקרקעין כמקרקעי ציבור או כמקרקעין מסוג אחרגם טענה זו אין ב 

 18שייבחן לפי מבחן אובייקטיבי ולא מבחן סובייקטיבי. גם אם התובעים סבור שהם משתמשים 

 19בשביל מעבר ציבורי, אין הדבר יכול למנוע את זכותם לרישום זיקת הנאה משהתברר שמדובר 

 20 ציבורית, והתקיימו כל התנאים לכך.בשביל מעבר שהותקן על קרקע שאינה 

 21 

 22 

 23עוד טענה באת כוח התובעים, שאפילו התקיימו התנאים לרישום זיקת הנאה לטובת התובעים,  .24

 24 לחוק המקרקעין. 96עדיין רשאי בית המשפט לבטלה מכוח הוראת סעיף 

 25 

 26 לחוק המקרקעין קובע, כדלקמן: 96סעיף  

 27 

 28זולת אם נקבעה לה תקופה בתנאי "זיקת הנאה היא לתקופה בלתי מוגבלת, 

 29הזיקה; אולם בית המשפט רשאי, על פי בקשת צד מעונין או היועץ המשפטי 

 30לממשלה, לבטל את הזיקה או לשנות תנאיה, אם ראה לעשות כן בגלל אי הפעלת 

 31הזיקה או בגלל שינוי בנסיבות השימוש בה או במצב המקרקעין הזכאים או 

 32ק פיצוי למי שנגרם לו נזק על ידי הביטול או הכפופים; ורשאי בית המשפט לפסו

 33 השינוי."

 34 
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 1לא מצאתי כי מתקיים תנאי כלשהו המצדיק ביטול זיקת ההנאה. להתרשמותי, בין היתר  

 2בעקבות הביקור שערכתי במקום, קיים צורך לאפשר מעבר בקטע השביל שבמחלוקת, המהווה 

 3שמתי, כי חסימת קטע השביל חלק משביל ארוך יותר החוצה את השכונה לאורכה. עוד התר

 4שבמחלוקת, יש בה משום הכבדה ניכרת על דיירי החלקות הסמוכות, הנאלצים לעקוף את 

 5הקטע החסום באמצעות שימוש בשבילים מקבילים, אשר בשל אורכם ותלילותם, השימוש 

 6 בהם כרוך במאמץ פיזי.

 7 

 8 

 9ל נעשתה כצעד נקמני לא מצאתי מקום להיכנס למחלוקות בין הצדדים, האם חסימת השבי .25

 10או בעקבות מטרד שנבע ממעבר כלבים בשביל. זיקת ההנאה היא אחת  1מצד הנתבע מס' 

 11מהזכויות במקרקעין שחוק המקרקעין מכיר בהן. משנמצא שהתובעים זכאים לרשום זיקת 

 12ככל שהמעבר בשביל גורם לתובעים . לקות שבחכירתם, יש לכבד את זכותםהנאה לטובת הח

 13פל במטרד שכזה במסגרת דיני המטרדים. העובדה שפלוני החזיק באחד מבית למטרד, יש לט

 14השכונה כלבים, ואפילו הם כלבי תקיפה, אינה יכולה למנוע מהתובעים את זיקת ההנאה, ואינה 

 15מצדיקה את עשיית הדין העצמית מצד הנתבעים, שבאה לידי ביטוי בחסימת השביל למעבר כל 

 16 אדם.

 17 

 18 

 19לא נעלם מעיני, שלאחר חסימת קטע השביל שבמחלוקת, התובעים עשו שימוש בשבילים  .26

 20מקבילים שקיימים בשכונה. הדבר מלמד, שקיימות חלופות המאפשרות לתובעים להגיע 

 21לבתיהם, שלא באמצעות מעבר בקטע השביל שבמחלוקת. אף אני, כאשר ביקרתי במקום, 

 22ל שבילי שלים מקבילים. ואולם, שאלת קיומם צעדתי, ביחד עם הצדדים ובאי כוחם, בשבי

 23מעבר חלופיים רלבנטית כאשר על הפרק עומדת לדיון "זיקת הנאה מחמת כורח". במקרה 

 24שלפני אין מדובר בזיקת הנאה מחמת כורח, אלא בזיקת הנאה שנוצרת כתוצאה משימוש רב 

 25 שנים בקטע השביל שבמחלוקת.

 26 

 27 

 28שבשכונה, היא בבחינת "מקרקעין זכאים" ביחס לכל  בהערת אגב אציין, שכל אחת מהחלקות .27

 29יתר החלקות שבשטחן עוברים שבילי מעבר להולכי רגל. באותה מידה, כל חלקה שבשטחה 

 30עובר שביל מעבר, היא בבחינת "מקרקעין כפופים". למעשה, הפתרון הראוי היה לרשום זיקות 

 31י רגל. ואולם, התובעים הנאה לטובת הציבור בכל חלקה שבשטחה עובר שביל מעבר להולכ

 32, והם מייצגים את עצמם בלבד, ובמסגרת תביעתם לא ניתן להסדיר שלפני אינם מייצגי הציבור

 33. יש להצטער שהרשות המקומית ואף רשות את כל הטעון הסדרה ביחס לשבילי המעבר בשכונה

 34ן התעלמו מהצורך לפתור באופהפועלת בשם בעלת הקרקע )מדינת ישראל( מקרקעי ישראל, 

 35 יסודי את סוגיית  שבילי המעבר בשכונה.
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 12מתוך  12

 1 

 2 

 3 ז. סוף דבר

 4 

 5 אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט לקבל את תביעת התובעים, והנני מורה כדלקמן: .28

 6 

 7לזיקת הנאה למעבר  הכפופ 11231בגוש  296 -ו 299 שכל אחת מהחלקותהנני מצהיר,  )א(

 8 .11231בגוש  300 -ו 295כל אחת מהחלקות לטובת 

 9 

 10רישום זיקות ההנאה במקרקעין הכפופים ובמקרקעין הזכאים יעשה לפי הוראות תקנות  )ב(

 11 .2011 –המקרקעין )ניהול ורישום(, תשע"ב 

 12 

 13ו בשביל שבמחלוקת עד , להסיר את החסימה שהתקינ3עד  1הנני מצווה על הנתבעים  )ג(

 14 .30.6.2020ליום 

 15 

 16לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות  , ביחד ולחוד,3עד  1הנני מחייב את הנתבעים  (ד)

 17 ₪.  25,000שכ"ט עו"ד, מע"מ ואגרת משפט( בסכום כולל של  לרבותמשפט )

 18 

 19 , בהעדר הצדדים.2020יוני  15, כ"ג סיוון תש"פניתן היום,   

 20 

 21 


