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 פסק דין

  

. עניינה של התביעה במקרה נוסף של סכסוך על דרך העוברת בין שני משקים במושב. הדרך עוברת ברובה בשטחו של 1
הנתבע והתובע מבקש לשמר את המצב, שלטענתו קיים מקום המושב, לפיו הדרך משותפת לשני המשקים ומהווה את 

 היחידה לעורף משקו. הכניסה 

  

 רקע וטענות הצדדים

. הצדדים הינם בעלי הזכויות במשקים גובלים במושב רווחה, לשני הצדדים מעמד של בר רשות במשקים. התובע, מכוח 2
. הנתבע, ביחד עם אשתו, הוא בעל הזכויות במשק הגובל 2953בגוש  34הידוע כחלקה  66ירושה, הינו בעל הזכויות במשק 

. מדובר בנחלות חקלאיות שכל אחת מהן בשטח של כעשרה 2953בגוש  33הידוע כחלקה  65בע מצפון, משק למשק התו
דונמים באופן הרגיל במשקים בו סמוך לכביש המושב שטח למגורים ובעורף החלקה סככות חקלאיות ואחריהן שטח 

חולק כי לפי מפת מדידה שהגיש  חקלאי. בין שני המשקים עוברת דרך עפר אשר השימוש בה במחלוקת בתביעה. אין
 מטרים מהכביש בתוך חלקתו של הנתבע. 90 -הנתבע, עליה לא חלק התובע, הדרך עוברת באורך של כ

. לטענת התובע, בין שני המשקים )כמו בין רוב המשקים האחרים במושב ובמושבים אחרים( עוברת דרך אחת 3
ים ומבני משק ובהמשך גישה לחלקה ב' החקלאית. הורי התובע המאפשרת גישה לעורף חלקה א' בה מצויים מבני המגור

ולשיטת התובע עשו שימוש משותף בדרך המהווה את הדרך היחידה  1953והנתבע גרו בשכנות מקום המושב בשנת 
המאפשרת גישה לתוך חלקת התובע. התובע הפנה לתשתיות המושב, עמוד חשמל ומגוף מים, הניצבים בתחילת הדרך 

אשר מנעו סלילת דרך בתוך משקו. עוד הפנה לעמודי החשמל הניצבים לדרומה של הדרך ואשר מנעו מול חלקתו 
הרחבתה לתוך חלקתו. לטענת התובע משפחתו עשתה שימוש בדרך הקיימת מקום המושב ועומדת לו הזכות להמשיך 

 ולעשות שימוש בה ללא הפרעת הנתבע. 

 ם זה בזה:התובע מבסס תביעתו על שלושה נימוקים, השלובי

א. הסכם בין הוריו המנוחים להוריו המנוחים של הנתבע. לטענתו נוצר בתחילת השימוש בדרך סכסוך בין המשפחות 
לאור העובדה כי הדרך עברה בעיקרה בתוך חלקת הנתבע ונוצר הסכם בעל פה לפיו הדרך לאורך מאה מטרים ראשונים 
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עד לסוף חלקה ב'( תעבור בשטח התובע. התובע טוען כי הוא בר  מטרים נוספים 250 -תעבור בחלקת הנתבע ובהמשכה )כ
 רשות בחלק מהדרך ובחלקה האחר קמה לו זכות שימוש, זיקת הנאה, מכוח הסכם.

ב. לאור השימוש המוסכם הנ"ל הסתמכו הורי התובע על מיקום הדרך ובנו את ביתם ובמבני המשק באופן שלא ניתן 
יו הוסיף התובע טענות של התיישנות ושיהוי כלפי הנתבע, כי מנוע הוא מלחסום את לשנות עוד את תוואי הדרך. בסיכומ

 הדרך.

 ג. לחילופין נטען כי לאור השימוש ארוך השנים בדרך, קמה לתובע זיקת הנאה.

על בסיס נימוקים אלו עותר התובע למתן סעד הצהרתי בדבר זכותו לעשות שימוש בדרך ומבקש צו מניעה קבוע האוסר 
תבע וחליפיו להפריע לשימוש בדרך. התביעה הוגשה לאחר שהנתבע החנה את משאיתו על הדרך באופן המונע על הנ

 ניתן צו מניעה זמני והתובע עותר למתן צו קבוע. 28.2.14שימוש ממשק התובע. ביום 

ת דרכי גישה נוספות . הנתבע טוען כי הדרך עוברת בשטחו ואין לתובע כל זכות או רשות לעבור בה. לטענת הנתבע קיימו4
למשקו של התובע, כגון דרך שהייתה בשימוש בעבר בצדו הדרומי של משק התובע, ולכן אין בסיס לדרישת התובע לזכות 

בדרך הנדונה. לטענתו הורי התובע נכנסו למשקם בדרך מקבילה לדרך הקיימת ואשר הייתה צמודה לה, אשר עברה 
ת הדרך מטעמם. לשיטת הנתבע, לאחר פטירת הורי התובע נותר המשק בשטחם, עד שבנו תוספת לביתם אשר חסמה א

שנים ולכן לא נעשה שימוש רצוף בדרך באופן המקנה לתובע זכויות מעבר בה. הנתבע מכחיש את  15שומם ומוזנח במשך 
 שקים.הטענה כי הייתה הסכמה לשימוש משותף בדרך ומבקש לממש את זכותו הקניינית ולבנות גדר על הגבול בין המ

 דיון והכרעה

  

 תוואי הדרך לאורך השנים

. התובע נסמך על חוות דעת מפענח תצלומי אוויר, על עדותו ועדות קרוביו ומכריו להוכחת הטענה כי הדרך הקיימת 5
היום נמצאת בשימוש על ידי משק התובע מקום המושב ללא שהשתנה מסלולה. אל מול עדויות התובע נסמך הנתבע על 

וזימן את שכן הנתבע מצד דרום, שמילא פיו מים בעדותו. יאמר כבר עתה, טרם בחינת עדויות התובע, כי עדותו בלבד 
הנתבע הותיר רושם שלילי בעדותו, העיד בצורה מתלהמת ומחכמת באופן שלא ניתן לתת אמון בגרסתו. הנתבע בחר 

בע בדרך, יצר מחלוקת מלאכותית סביב להתעלם מעובדות ברורות בשטח ובמקום לדון בשאלה המשפטית של זכויות התו
 העובדות, שעה שבפועל ניתן לקבוע כי שימוש משק התובע בדרך לאורך השנים אינו שנוי במחלוקת.

ועד היום דרך הגישה למשקים עוברת באותו  1958. לפי חוות דעתו של מר שלמה בן יוסף, מפענח תצלומי אוויר, משנת 6
, 1978, 1970ועיין בתצלומים נוספים לשנים  2013, 1968, 1958ר שהוגשו לשנים מיקום. המומחה עיין בתצלומי אווי

ומצא כי מיקום הדרך לא השתנה ואין בנמצא דרכים אחרות לתוך המשקים. חקירת המומחה לא סתרה ולו  2000, 1988
באותו מסלול משנת במקצת ממסקנותיו ולאחר שמיעת עדותו ועיון בתצלומים שהוגשו עולה כי הדרך שבמחלוקת עוברת 

ועד היום. אין בידי לקבל את ניסיון הנתבע לטעון לקיומה של דרך חלופית מצד דרום לחלקת התובע )בגבול עם משק  1958
(. עת עומת המומחה עם טענה זו הבהיר כי "הדרך" אותה רואה הנתבע בתצלומים הינה גדר חיה ואין בסיס לטענה כי 67

ענה זו של הנתבע לקיומה של דרך חלופית מדרום סותרת טענתו כי הורי התובע עשו קיימת דרך חלופית. )יוער כי ט
 שימוש בדרך מקבילה לדרך הקיימת אשר עברה בתוך שטחם(.

על בסיס ממצא זה בדבר קיומה של דרך אחת באותו תוואי במשך השנים, קלה מלאכתו של התובע להוכיח כי דרך זו 
. שעה שישנה דרך אחת וישנו משק פעיל, סביר כי באי המשק יעשו שימוש 66שק הייתה בשימוש רציף על ידי הגרים במ

 בדרך לצרכיהם.

. להוכחת טענתו לשימוש ארוך שנים ורצוף בדרך צירף התובע תצהירו ותצהירים מטעם קרוביו ומכריו. התובע, יליד 7
ם כל שבוע. לפי תצהירו הדרך שימשה ולאחר מכן ביקר את הוריו מספר פעמי 1986, הצהיר כי גר במושב עד לשנת 1956

מאז ומתמיד ולא הייתה דרך אחרת. בחקירתו הנגדית של הנתבע הבהיר את רצף השימוש במשק לאחר  66את משק 
עזבה את המשק האחות האחרונה )עדות זו תואמת לתשובות התובע לשאלון  2000 - 1999. בשנת 1998פטירת אביו בשנת 

ן הושכר הבית במשק לשוכר למשך שנתיים שלוש עד לשוכר שגידל במשק כבשים ושהה שהופנה אליו( וסמוך לאחר מכ
. למרות שהתובע לא צירף 2006בו פחות משנה. אחותו של התובע וגיסו, שלום אברהם, החלו לעשות שימוש במשק משנת 

מצב בו לא גרו במשק הסכמי שכירות ומעדותו לא ברור במדויק רצף המגורים במשק, מקבל אני את גרסתו כי לא היה 
שימוש בדרך ללא מחאה מצד  66במשך שנתיים ברצף. מעדות התובע עולה כי במשך כל השנים נעשה על ידי באי משק 

לתקופה קצרה,  66הנתבע, למעט מחאות בזמן מגורי השוכר שגידל במשק כבשים. מהעדויות עולה כי שוכר זה גר במשק 
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לנתבע עת עבר בדרך. הנתבע נהג למנוע מבעד שוכר זה לעבור בדרך ולכן ייתכן פחות משנה, וככל הנראה יצר מטרדי ריח 
כי לעיתים עבר עם הכבשים מצדו האחר של הבית, מכיוון דרום. מעבר אקראי מעין זה על ידי שוכר זמני אינו מעיד על 

 עבר הרגיל בדרך.ולא מעצם המ 66קיומה של דרך חלופית ואף מחאת הנתבע כלפי שוכר נבעה מטיב שימושו במשק 

עת הכיר את אשתו וגר בו משנת  1964. כן העיד גיסו של התובע, שלום אברהם, אשר הצהיר כי מכיר את המשק משנת 8
. עוד עלה מעדותו כי הייתה כוונה של הנתבע 66. לפי תצהירו ועדותו שלא נסתרה הדרך תמיד שימשה את משק 2006

 ק התובע.לסלול את דרך העפר ולחלוק בהוצאות עם מש

 1980, אשר הצהיר כי עד לשנת 1951תמיכה נוספת לגרסת התובע נשמעה מפיו של מר שמעון אהרון, תושב המושב יליד 
. עוד הצהיר כי דרך זו זכורה לו מילדותו. גם בן דודו של התובע, 66לערך נכנס עם משאית בדרך כדי להגיע ללולים במשק 

שישים, של המאה הקודם. לחיזוק נוסף העיד גם נעים  -זו משנות החמישים  מר חנוכה לוי הצהיר כי עשו שימוש בדרך
איובי, קבלן עבודות עפר, אשר בדק גם לבקשת הנתבע את האפשרות לסלילת הדרך כדרך משותפת, פעולה שלא יצאה 

 לפיעל נוכח חשש העד כי הנתבע לא ישלם את חלקו.

ל בעל דין, אשר בחקירה הנגדית עלה כי הנתבע נמנע ממתן תשובות . אל מול עדויות התובע צירף הנתבע תצהיר יחיד ש9
לשאלות וטען באופן סתמי כי כל משפחה השתמשה בדרך שלה, למרות שמהראיות עולה בבירור כי ישנה רק דרך אחת. 

 הנתבע טען באופן סתמי כי "כל הזמן" ביקש לא להשתמש בדרך אולם בהמשך אישר כי למעט מקרה אחד בו נגרם נזק
(. תצהיר הסתמי ועדותו המתלהמת והמתחמקת אין בהן כדי 8, ש' 51לרכושו לא ביקש להפסיק להשתמש בדרך )עמ' 

לסתור את הראיות והעדויות העקביות מצד התובע. לא מצאתי בסיס לטענת הנתבע כי לאחר פטירת הורי התובע נותר 
 טענה זו נטענה ללא כל בסיס.שנים. הנתבע לא דייק בכל גרסתו וגם  15המשק ללא שימוש למשך 

גם טענתו החלופית כי למשק התובע דרכים חלופיות לא הוכחה. לא נסתרה עדת מומחה התובע והנטל על הנתבע להוכיח 
כי ישנן דרכי גישה חלופיות למשק, הנתבע לא עמד בנטל זה. אף השכן שזומן להעיד להוכחת טענה זו, מר רפאל אברהם 

הצדדים או בית המשפט, לא חיזק גרסה סתמית זו. יוער כי לא הוכח כי הנתבע איים על עד שסרב לשתף פעולה עם מי מ
 זה או עדים אחרים להימנע מלהגיע להעיד.

ועד היום הדרך עוברת באותו מיקום ונעשה בה שימוש שוטף לצרכיו המשתנים  1958. ממכלול העדויות עולה כי משנת 10
ה, למעט ניסיונות לצמצם את מעברו של מגדל הכבשים, עד לפעולותיו בפברואר . הנתבע לא מחה על שימוש ז66של משק 

, לפיכך עוד בטרם 1998ואביו נפטר בשנת  1987לחסום את הדרך באמצעות משאיתו. אמו של התובע נפטרה בשנת  2014
תקופות השימוש  נפטר האב חלפה תקופה של מעל לשלושים שנות שימוש בדרך. הנתבע לא טען כי התובע מנוע לצרף את

( 3חורין, פ"ד מה )-אסטרחאן נ' בן 700/88של הוריו ולכן עולה כי נעשה שימוש רצוף בדרך מעל לשלושים שנה. )מע"א 
(, להלן: עניין אסטרחאן, עולה כי אין מניעה לצרף לתקופות השימוש גם שימוש קודם של מי שהמשתמש 1991) 720

. לאחר מכן הושכר 66היה שימוש רצוף במשק  2000בעתי לעיל כי עד לשנת הנוכחי הוא חליפו(. אשר לרצף השימוש, ק
בה החלו לעשות במשק שימוש  2006המשק, ולמרות שהתובע לא הוכיח במדויק מתי הושכר לראשונה, עולה כי עד לשנת 

שנתיים. השוכרים הנוכחיים )אחותו וגיסו של התובע( הושכר המשק במשך רוב התקופה, למעט תקופה של כשנה עד 
. הרציפות הנדרש היא של תקופת השימוש ולא של השימוש עצמו. רציפות 66התובע טוען לזכות מעבר לעורף משק 

יאיר(. -לפסק דינו של כב' השופט מ' בן 24השימוש נקבעת על פי מהותה של הזכות הנטענת )עניין אסטרחאן פסקה 
, הוא שימוש בהיקף סביר השומר על רצף 66משק  שנים, כל אימת שנדרשה גישה לעורף 30לפיכך שימוש במשך 

-7463-06לא הושכר המשק. )ראה גם ע"א )מחוזי ת"א(  2006עד  2000השימוש, גם אם במשך תקופה של כשנה בין שנת 
 :15פסקה  28.12.11לוי נ' בן יעקב,  10

לספרו  461רצופות. בעמ' "תקופת השימוש אשר בשלה מתגבשת זיקת הנאה מכח התיישנות הינה כאמור שלושים שנה 
 קניין )כרך ב( מציין המלומד דויטש כך:

"זיקה מכח שנים נוצרת כתוצאה מתהליך רצוף של שימוש במהלך תקופה של שלושים שנים....כמובן דרישת הרציפות 
יומי שוטף דווקא. השימוש הרצוף צריך להיות ביחס לאותם מעשים המהווים  -אינה מחייבת שיתקיים שימוש יום

 מושא לזיקה המיועדת."(

 66המתקנים בתחילת הדרך והבית במשק 

מוצב  66. כאמור בעדויות, צילומים, תצלומי אוויר ומפת המדידה שהגיש הנתבע, עולה כי מדרום לדרך, מול משק 11
עמוד חשמל ומגוף מים גדול. מתקנים אלו מונעים סלילתה של דרך בתוך שטחו של התובע במקביל לדרך הקיימת 

 2 - 1.5ע באופן שקירו הצפוני נמצא במרחק של בין העובדת בשטחו של הנתבע. אין חולק כי היום בנוי בית במשק התוב
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שנים לאחר פטירת  15 -מטרים מהדרך, כך שלא ניתן לסלול דרך מקבילה בתוך חלקת התובע. הנתבע טען בתצהירו כי כ
 הורי התובע נבנתה תוספת לביתם )מרפסת ופרגולה ושביל כניסה( באופן שמנע את השימוש בדרך שעברה בשטחם.

לא מבוססת ולא הובאו ראיות לתמיכה בה. מעדות התובע ועדיו עלה כי הבית הקיים היום, לרבות מרפסת גם טענה זו 
סגורה אשר היוותה חלק בלתי נפרד מהבית והיום משמשת כחדר מגורים , נבנה לאחר מלחמת ששת הימים, סמוך לשנת 

ע. העובדה כי השוכר הנוכחי בנה לאחר . חלק זה של הבית מגיע למרחק של כשני מטרים מגבול חלקתו של הנתב1970
פרגולה הצמודה לחל זה של הבית, לכיוון מזרח, אינה משנה דבר ביחס לזכויות המעבר בדרך. לפיכך אין בידי  2006שנת 

לערך עשו המשקים שימוש בשתי דרכים צמודות ומקבילות ורק עקב בניית  1970לקבל את טענת הנתבע כי עד לשנת 
 לעשות שימוש בדרך של הנתבע. 66ים החל משק התוספת לבית המגור

 קיומו של הסכם בדבר השימוש בדרך ומחאות הנתבע כנגד השימוש

. הנתבע טוען כי בפי התובע טענות עובדתיות חלופיות מאחר וטוען לקיומו של הסכם בדבר שימוש בדרך ולחילופין 12
התובע, אולם מבחינה עובדתית הטענה היא אחת. לפי להיווצרות זיקת הנאה מכוח שנים. אכן יש קושי משפטי בטענות 

, שימוש רצוף בדרך מהיווסדות המושב ועד 66טענת התובע בפועל נולד למצב קיים בו נעשה על ידי משפחתו, ממשק 
 היום. על שימוש רציף זה מבקש הוא להגן בכל דרך משפטית שבית המשפט ימצא לנכון. 

וש בדרך, על פני הדברים התובע לא יכול להוכיח הסכם כאמור. לפי תצהיר אשר לשאלת קיומו של הסכם אודות השימ
, בשנות ילדותו הראשונות שמע הוא ולאחר מכן שמע מבני דודיו כי הושג בין הוריו 1956(, יליד 26 - 23התובע )בסעיפים 

פיו בתחילת הדרך הסכם בעל פה בדבר אופן השימוש בדרך. התובע אף מתאר את תוכן ההסכם ל 65ז"ל לבעלי משק 
. מסקנה זו של התובע אודות הסכם נובעת מניתוח תוואי הדרך ואין 66ובהמשך תוסט לשטח משק  65תעבור בשטח משק 

לה כל עיגון נוסף. גרסה דומה נכתבה בתצהירה של שולמית לוי )אחות התובע שלא העידה(. גם לו הייתה נשמעת עדותה 
מפי השמועה, כדי לבסס ממצא של הסכם פוזיטיבי בדבר אופן השימוש בדרך. אין בעדויות אלו, שבעיקרן הינן עדות 

התובע לא יכול להעיד על הסכמים מימי ילדותו ואין משקל לטענה כי שמע מאחרים כי הייתה הסכמה. הנתבע מצידו 
אולם בפועל הכחיש קיומו של הסכם בדבר השימוש בדרך. לפיכך יש לקבוע כי לא היה הסכם בדבר אופן השימוש בדרך 

אשר לא מחו על השימוש שנעשה בה ובפועל נוצר מעין הסכם  65תוואי הדרך הקיים היום היה ידוע לבעלי משק 
 בשתיקה או בהתנהגות הצדדים.

 על רקע קביעות עובדתיות אלו אבחן להלן האם זכאי התובע לסעדים המבוקשים.

 להגדיר את זכותו למעברהאם התובע זכאי לסעד של שימור המצב הקיים וכיצד 

. התובע עותר למתן צו מניעה קבוע המורה לנתבע להימנע מחסימה של הדרך לכל אורכה ומתן סעד הצהרתי הקובע כי 13
זכות שימוש בדרך מושא התובענה. בחינת הפסיקה העוסקת בשאלה העובדתית הפשוטה של זכות מעבר בין  66למשק 

ון בין הסכסוכים השונים, ההכרעות המשפטיות נשענות על נימוקים משפטיים שתי חלקות במושב מלמדת כי למרות דמי
שונים ומושפעות במידה ניכרת מהשאלה עד כמה נחוצה זכות המעבר למבקש לשמר זכות זו. השאלות המשפטיות 

צה את העולות מטענת התובע הינן מעמדו כבר רשות בדרך, זכותו לשמר את המצב הקיים על רקע העובדה כי המושב הק
כזיקת הנאה.  66השימוש בדרכים החקלאיות בין המשקים כדרכים משותפות ואפשרות הכרה בזכות המעבר של משק 

 אדון בשאלון אלו כסדרן.

  

 מעמד התובע כבר רשות בדרך

. התובע לא טוען במפורש להיותו בר רשות, אלא טוען כי נוצרה לטובתו זיקת הנאה מכוח הסכם בעל פה או התנהגות 14
בין הוריו המנוחים להוריו המנוחים של הנתבע. כאמור לעיל, דחיתי את הטענה בדבר הסכמה מפורשת אודות אופן  

השימוש בדרך. בהעדר הסכם לא ניתן לטעון לקיומה של זיקת הנאה מכוח הסכם. ממילא זכות כאמור במקרקעין 
 כם.מחייבת רישום כתנאי לשכלולה ולכן לא קמה לתובע זיקת הנאה מכוח הס

בדבר השימוש בדרך על  65הנסיבות העובדתיות תומכות יותר בקיומה של הסכמה בהתנהגות והעדר מחאה מצד משק 
. נוכח קביעתי כי הרשות לשימוש בדרך ניתנה מכללא, ולא שוכנעתי כי התובע ובני משפחתו לדורותיהם 66ידי באי משק 

, לא מדובר במקרה בו ניתן לעגן את זכות השימוש 66השקיעו השקעה ניכרת בדרך בהסכמה מפורשת של בעלי משק 
בזכות המשפטית של "בר רשות" שהינה פרי הפסיקה. ממילא רשות שימוש לא הדירה יכולה להינתן על ידי בעל 

 המקרקעין וספק רב אם ראוי לבסס את זכות המעבר המבוקשת על דיני בר הרשות.
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או להשתמש בנכס, יכול להיות מעוגן בחוזה שנקשר בין הצדדים או  רישיון במקרקעין של בעל המקרקעין לאחר, להחזיק
להילמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה ושימוש שעושה אחר בנכס. על טיבו של הרישיון עמדה בקצרה כב' השופטת ד' 

 : 16, פסקה 18.2.14סאלם נ' עזבון המנוח גרשון ולכינסקי ז"ל,  7244/13ארז ברע"א -ברק

 488משפטי שתוכנו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות )יהושע ויסמן דיני קניין: החזקה ושימוש  "רישיון הוא מוסד
( )להלן: ויסמן((. הגם שרישיון ללא תמורה הוא ברגיל הדיר וניתן לביטול ישנם מקרים שבהם הצדק דורש למנוע 2005)

((. בית המשפט הדן בבקשה 1999) 415-414 ; וכן מיגל דויטש קניין כרך ב484-480מנותן הרישיון לבטלו )ויסמן, בעמ' 
רשות ממקרקעין שבהם הוא מחזיק יכול לעשות שימוש בקשת רחבה של סעדים. בית המשפט יכול -לפינויו של בר

הרשות צריך להיות מותנה בפיצוי, ואף ייתכנו מקרים נדירים שבהם הרשות תהפוך לבלתי -לקבוע כי פינויו של בר
 אף לצמיתות." הדירה, לתקופה מוגבלת או

הלכה היא כי רשות חינם לתקופה בלתי מוגבלת ניתנת לביטול בכל עת על ידי מתן הודעה מתאימה לבעל הרישיון , 
החריג לכך הינו הימצאותם של טעמי יושר וצדק המחייבים שלא לבטל את רישיון החינם. עם זאת רשות ללא תמורה 

משרד הבריאות ואח', -בן חמו נ' מדינת ישראל 977/06ראה רע"א במקרקעי ציבור אינה יכולה להיות בלתי הדירה )
 ((. 949(3חיר נ' ליטאי, פ"ד נ"ז) 1156/02; רע"א 321( 1ציביק נ' הורוביץ, פד מ) 588/81; ע"א 17.5.06

למרות ההלכות הנ"ל המכירות באפשרות לזכות במעמד של בר רשות במקרים קיצוניים, מגמה זו באה לקיצה בכל הנוגע 
, שם 21.7.15חלף,  -מינהל מקרקעי ישראל נ' היפר  -מדינת ישראל  3846/13קרקעות המדינה וזאת כפי שעולה מע"א ל

 הביע עמדתו כב' השופט מ' מזוז )לאור חשיבות הדברים אביאם במלואם(:

מכל מקום,  "הסוגיה של המשך תחולת דיני הרישיון לאחר חוק המקרקעין היא מורכבת ולא זה המקום להאריך בה. אך
בין כך ובין אחרת, כאשר מדובר בפלישה למקרקעי ציבור, אין לדעתי בסיס ענייני ולא צידוק חוקי להכיר בקיומו של 
"רישיון מכללא", המבוסס אך על כך שהרשות הציבורית לא נקטה בהליכי פינוי נגד הפולש, או אף לא מחתה בידו. 

י ההשתק שביושר, היינו על קיומה של הסכמה מדעת של בעל הזכות כאמור, מוסד הרישיון בכגון דא מבוסס על דינ
במקרקעין לכך שאחר יחזיק או יעשה שימוש במקרקעין. הסכמה זו נלמדת מהתנהגותו של בעל הזכות, אשר ידע על 

ההחזקה או השימוש במקרקעין שלו ולא מחה נגד המחזיק או המשתמש ולא פעל לסילוקו, אף שהיה בידו לעשות כן.  
מחדלו המודע של בעל הזכות במקרקעין להביע התנגדותו ולפעול לסילוק הפולש מוסקת הסכמתו להחזקה או השימוש מ

 במקרקעיו.

לייחס לרשות  -לא במציאות ולא בדין  -כל ההנחות האלה אין להן תוקף כאשר מדובר בפולש למקרקעי ציבור. אין בסיס 
זיק או להשתמש במקרקעי ציבור, וזאת מעצם העובדה שהיא לא ציבורית הסכמה מכללא להעניק הרשאה לפולש להח

 פעלה נגד הפלישה....

יתרה מזו, בניגוד לבעל מקרקעין פרטי, שברצונו פועל נגד הפולש למקרקעיו וברצונו הוא מוחל על זכויותיו, כאשר מדובר 
לה על ניהולם של מקרקעי ציבור הח -הדיוני והמהותי  -במקרקעי ציבור קיימת מערכת של דינים של המשפט המינהלי 

והענקת זכויות בהם. ברשות הציבורית אין סמכות לאיש להעניק זכויות במקרקעי ציבור על ידי העלמת עין מפולש או על 
ידי מחדל בפעולה לפינויו של הפולש. הענקת זכות במקרקעי ציבור נשלטת על ידי שורה של דינים: אלה הקובעים מי הם 

יט על הענקת הזכות, אלה הקובעים את ההליך המתחייב למתן זכות, כגון הצורך במכרז, וכמובן דיני בעלי הסמכות להחל
המשפט המינהלי המהותי השולטים על כל החלטה מינהלית, לרבות חובות השוויון, העדר שיקולים זרים, התאמה 

 לאינטרס הציבורי ועוד". 

לפסק דינו של כב' השופט צ'  22, פסקה 19.8.15רשות הפיתוח,  -אביטסם נחום נ' מדינת ישראל  6757/13)ראה גם ע"א 
 זילברטל(

הפסיקה שהובאה לעיל מלמדת כי הישענות על דיני הרישיון כבסיס לזכויות קבועות הינה משענת רעועה אשר בהינתן 
רישיון קבוע, אולם מנגנון אחר בחוק המקרקעין, אין להידרש לדרך זו. אמנם נקבע כי במקרקעי ישראל לא ניתן להעניק 

מההבחנות שפורטו לעיל עולה לכאורה כי אין מניעה ליצור זכויות מול בר הרשות. זכויות אלו יידונו להלן בדיון בנוגע 
 ליצירת זיקת הנאה לטובת התובע. על כן מצאתי כי התובע לא זכאי לבסס את זכות המעבר על דיני הרישיון. 

  

 זיקת הנאה מכוח שנים

, 13.7.06אורן נ' כהן,  1769/04של זיקת ההנאה מכוח שנים, התנאים להיווצרותה וביטולה נקבע בע"א  . על מהותה15
 לפסק דינו של כב' השופט א' א' לוי: 10 - 9פסקאות 
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שנה לפחות, שעושה אדם במקרקעי  30"חוק המקרקעין מכיר בקיומה של זיקת הנאה מכוח שנים. שימוש ממושך בן 
, עשוי להקים זיקת הנאה לטובתו או לטובת המקרקעין שבבעלותו. הדבר תלוי בנסיבות השימוש הזולת שלא מכוח הסכם

במקרקעין הכפופים. כאשר השימוש בהם משרת את המשתמש באופן אישי, בלא קשר לזכויותיו במקרקעין, הזיקה 
לטובתם של המקרקעין  נרכשת לטובתו הוא. אולם, אם אין כל חשיבות לזהותם של בעלי המקרקעין, והשימוש נועד

(. הרציונאל העומד 521החזקה ושימוש -הזכאים, אזי נרכשת הזיקה לטובת מקרקעין אלו )ראו י' וייסמן דיני קניין
בבסיסה של זיקת הנאה מעין זו הוא כפול: ראשית, פגיעה לכאורית בזכותו של בעל המקרקעין הכפופים הנמשכת 

נגדות, משמעה כי השלים עמה ואף וויתר על הפסקתה. שנית, פרק זמן שלשים שנים ברציפות, מבלי שהלה הביע הת
ממושך של כשלושים שנה משול לחיי נצח בחיים המודרניים המתאפיינים בתזזיתיות רבה, ולפיכך, שימוש רב שנים 
במקרקעין הכפופים מעצב את ציפיית הצדדים להמשך קיומה של זיקת ההנאה. הצדדים הפנימו כי מצב המקרקעין 

הנוכחי, ובכללו זיקת ההנאה, יוותר על כנו גם בעתיד, אף אם ימכרו את המקרקעין שבבעלותם לידי אחר )השוו א' רייכמן 
)התשל"ה(; ובמשפט  369, 368שעבודי נזיקין מכוח שנים" עיוני משפט ד  -"השפעת זיקת ההנאה על הלכות שכנים 

 (. Restatement of Property (Servitudes), 3rd, § 1.5, 2.12האמריקני 

לחוק עולה, לכאורה, כי קיומה של זיקת הנאה מכוח שנים אינו כרוך או תלוי בשיקול דעתו  94מלשון הוראתו של סעיף 
-משפט. היינו, משחלפו שלושים שנה, בהן נעשה שימוש בזכות הראויה להיות זיקת הנאה, נוצרה זכות זו, ובית-של בית

-ומה. ברם, בפרשת אסטרחאן קבעה דעת הרוב )השופטים ד' לוין וי' מלץ(, כי לביתהמשפט אינו יכול שלא להכיר בקי
לחוק, והותירו ללא הכרעה את השאלה אם  94המשפט מסור שיקול דעת בקביעתה של הזכות הראויה להיכלל בסעיף 

עמדת שופטי הרוב ראו ניתן לרכוש זיקת הנאה מכוח שנים, כאשר נסיבות העניין אינן מעידות על נחיצותה )לביקורת על 
(. 481; מ' דויטש קניין )חלק ב', התשס"ה( 516, 512( התשנ"ג 2ג' טדסקי "זיקת הנאה מכוח שנים" הפרקליט מ)

לעומתם, קבע השופט מ' בן יאיר, כי קיומן של חלופות לשימוש הנעשה בזיקת ההנאה, אינו יכול להשליך על עצם 
ו תמימי דעים כי קיומן של חלופות למעבר בשטח בו הוקנתה זיקת הנאה, יצירתה. עם זאת, כל השופטים בפרשה זו הי

 הוא טעם התומך בביטולה של הזכות." 

בדרכו של התובע הטוען לקיומה של זיקת הנאה עומדים שני מכשולים. הראשון, כי תנאי לקיומה של זיקת ההנאה הינו 
מוש היה בהסכמה. השני נוגע להיות המקרקעין קיומו של "שימוש נוגד" העומד בסתירה לכאורה לטענתו כי השי

מקרקעי ציבור בהם לכאורה לא יכולה לצמוח זיקת הנאה. לטעמי, לאחר שהתרשמתי כי נעשה שימוש במשך מעל ליובל 
, הפך שימוש זה לזכות שיש להגן עליה. בנסיבות אלו אין בידי לקבל את הגישה 65בדרך, ללא מחאה מצד באי משק 

סקי דין שונים שיפורטו להלן( כי שעה שמשתמע שימוש בהסכמה אינו יכול לעלות לכדי "שימוש )שמצאה ביטוי בפ
נוגד" המקים זיקת הנאה. אם נשללה הזכות מכוח דיני הרישיון ובית המשפט מתרשם כי יש להגן על זכות המעבר מאחר 

 רח מכאן ומכאן.ואין לתובע חלופות לשימוש, אין למנוע גיבושה של הזכות באופן שהתובע יצא ק

התרשם בית המשפט כי היה בין הצדדים הסדר בדבר שימוש  24.8.15דהארי נ' לוי,  1801/09. בת"א )שלום אשקלון( 16
 1769/04בדרך אשר מונע קיומה של זיקת הנאה. הזכות נשללה שם גם מהטעם כי לתובע חלופות למעבר בדרך. בע"א 

אה שנרשמה לאחר שבית משפט השלום הכיר בקיומה של זיקת הנאה עקב הנ"ל דן בית המשפט העליון בביטול זיקת הנ
אי מחאה במשך שנים. זיקת ההנאה בוטלה לאחר שנים שעה שלא היה עוד צורך בשימוש על בסיסו הוכרה זיקת 

 ההנאה. מעניין זה משתמע כי שתיקת שכן לא מפורשת בהכרח כהסכמה המונעת הכרה בזיקת הנאה.

)ערעור על פסק הדין תלוי ועומד( מצא בית המשפט כי הייתה  15.10.15שור נ' עפרוני,  7521-04-13נצ'( בת"א )מחוזי 
לפסק הדין(. עמדה דומה על  22 - 20הסכמה פוזיטיבית לשימוש משותף בדרך המונעת טענה של שימוש נוגד )פסקאות 

. ערעור על 4.11.08בן עזרא נ' גולן,  1276/07'( בסיס קביעה עובדתית כי השימוש נעשה בהסכמה נקבעה בע"א )מחוזי נצ
בן עזרא נ'  10565/08פסק הדין נדחה על בסיס הקביעה העובדתית כי לא התמלאו תנאי יצירת זיקת ההנאה ברע"א 

פרנקו נ' נצר, נקבע על בסיס אישור הנתבעים לשימוש כי אינו בגדר  18818-11-14גם בת"א )מחוזי חי'(  5.4.09ויצמן, 
דניאל נ' עזבון המנוחים יחזקאל  8910/13ש נוגד המקים זיקת הנאה. כך עולה גם מהעניין שהסתיים ברע"א שימו

שנים וכי טענה להסכמת הצד  30, שם לא התערבו בממצא העובדתי כי לא הוכח שימוש של 16.11.14ואלישבע הסה ז"ל, 
 שכנגד מסכלת את האפשרות להתגבשות זיקת הנאה.

סבור שיש קושי בקבלת המסקנה כי שימוש ללא מחאה מהווה בפועל הרשאה לשימוש המונעת קיומה כאמור לעיל, אני 
 94של זיקת הנאה. קבלת עמדה זו תשלול כל אפשרות להכיר בקיומה של זיקת הנאה, בניגוד לתנאים להיווצרותה בסעיף 

, הכיר בית המשפט המחוזי 20 - 16סקאות פ 28.12.11לוי נ' בן יעקב,  7463-06-10לחוק המקרקעין. בע"א )מחוזי ת"א( 
בקיומה של זיקת הנאה שטח חניה הצמוד למחסן, למרות קיומו של מסמך שיכול להתפרש כהסכמה משתמעת לשימוש. 

 נקבע שם: 
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"המסמך הנ"ל כפי שקבע בית המשפט מעיד על ידיעה באשר לשימוש להבדיל מהסכמה לשימוש, ואין בו כדי לסכל את 
 הינו שימוש נוגד בנסיבות העניין.מהות השימוש ש

)א( דלעיל, מתקיימים בענייננו. עסקינן בשימוש נוגד , כאשר המשיבים עשו 94מהאמור לעיל עולה, כי תנאיו של ס' 
שימוש גלוי במקרקעין לאורך למעלה משלושים שנה, באופן שלא שלל את שליטת המערערים במקרקעין, ולא עלה לכדי 

 צדק קבע בית משפט קמא כי השימוש הנ"ל יצר זיקת הנאה מכח שנים."חזקה במקרקעין. משכך ב

. אכן יש קושי לקבל את טענת התובע לקיומה של זיקת הנאה מכוח שנים, טענה אשר טען לחילופין, אולם לא מצאתי 17
א הוכחה כי מדובר בטענות עובדתיות חלופיות. אכן התובע טען להסכמה מפורשת של הורי הנתבע, אולם קבעתי כי ל

הסכמה כאמור. הנתבע מצידו הכחיש קיומה של הסכמה ולכן הממצא העובדתי הוא כי לא ניתנה הסכמה מפורשת, אלא 
ידעו על השימוש ולא הביעו מחאה בדרך הקבועה  65שתיקה ביחס לשימוש בדרך. עולה כי הוכח בפועל כי בעלי משק 

לערך, עת שכר את משק  2003הזכות. מחאת הנתבע, בשנת בחוק ובאופן שעוצר את תקופת שלושים השנה המקימה את 
שוכר שגידל כבשים, הייתה לאחר שכבר התגבשה זיקת ההנאה וממילא לא עלתה לכדי הודעה העוצרת את התגבשות  66

הזכות. על כן מצאתי כי התמלאו התנאים העובדתיים ליצירת זיקת הנאה. להלן אבחן האם העובדה כי מדובר במקרקעי 
 מונעת הכרה בזכות המעבר של התובע.ציבור 

 אפשרות יצירת זיקת הנאה בין ברי רשות

 הנ"ל הציגה כב' השופטת א' חדד את המחלוקת המשפטית בשאלה זו: 1801/09. בת"א 18

"אציין כי השאלה העקרונית האם יש מקום להכיר בקיומה של זיקת הנאה מכוח שנים במקרקעי ציבור אינה פשוטה. 
עזבון המנוחים יחזקאל ואלישבע הסה ז"ל נ' דניאל שאול  38409-10-11ים הפנו הם לע"א )ת"א( בסיכומי התובע

( לביסוסה של עמדתם בשאלה העקרונית הנזכרת. אכן, כך היא דעתו הנחרצת של כב' השופט ח.ברנר השולל 13.11.13)
רקעי ציבור, בין זכות בעלות ובין שם את האפשרות לרכוש זיקת הנאה מכח שנים כנגד כל זכות שיכולה להיווצר במק

פחותה ממנה כבר רשות תוך שהוא מנמק היטב עמדתו ומפנה לפסיקה הדוגלת בעמדה כשלו. עמדתו זו הודפת למעשה 
)ג( לחוק המקרקעין אינה ישימה עת עסקינן בזכויות של בר רשות, 113את טענת הנתבע בסיכומיו לפיה הוראת סעיף 

ר "איננו עוסק בזכויות כאלה ואחרות, אלא עניינו בסוג מסויים של מקרקעין קרי, מקרקעי כשעל פי הסברו, הסעיף האמו
 כי אין מקום להבחנה בהתאם לטיב הזכויות ע"י פרשנות החוטאת ללשונו המפורשת של הסעיף. -ציבור" ומכאן 

תרה השאלה האמורה בצריך עם זאת, יושם לב כי הגם שיתר חברי ההרכב נטו לקבל גישה זו בעיקרה, בסופו של דבר נו
 עיון משלא היתה חיונית ההכרעה בה.

יצוין כי במקרה דומה לענייננו שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון הושארה בצריך עיון סברה לפיה חרף הוראת סעיף 
כר ) רע"א )ג( לחוק המקרקעין, יכולה לקום זכות הדומה באופיה לזיקת הנאה שתוקּפה הוא אך כלפי בר רשות או חו 113

 ((."13.4.08רוברט טורון נ' רחל בנאסולי ) 7285/07

כהלכה המונעת טענה לאפשרות  28.1.10מלר נ' לסקוב,  8772-03-09לא מצאתי כי ניתן להישען על ע"א )מחוזי מרכז( 
 18818-11-14הכרה בזיקת הנאה כלפי בר הרשות שכן שם ההכרעה בוססה על טעם אחר שיידון להלן. בת"א )מחוזי חי'( 

פרנקו נ' נצר, הנ"ל, פירט בית המשפט את העמדות החולקות בעניין זה ומצא כי אין לאפשר קיומה של זיקת הנאה כלפי 
רע"א  -ו 7285/07בר רשות. עם זאת לא ביסס הכרעתו על קביעה זו תוך שהפנה להחלטות בית המשפט העליון )רע"א 

ך אני סבור שאין הלכה המונעת להכיר בזיקת הנאה כלפי משק שכן (, שהשאירו את השאלה בצריך עיון. לפיכ8910/13
 כאשר שני המחזיקים במעמד של ברי רשות.

 וטעמים נוספים להכיר בה 66זכות המעבר לטובת משק 

. שימוש זה 65בדרך העובדת במשק  66. בחינת מכלול הנסיבות מלמדות על קיומה של זכות מעבר לטובת משק 19
ועד היום. טיב השימוש הוא גישה בכלי רכב  1958מושב והוכח כי תוואי הדרך לא השתנה משנת התמשך בפועל מקום ה

אינה משפיעה על טיב זכות המעבר  66. עצם העובדה כי כיום הפעילות החקלאית לא מתקיימת במשק 66לעורף משק 
הנתבע לא הוכיח כי עומדות ואין מקום למנוע גישה כאמור.  66מאחר ומדובר בדרך הגישה היחידה ברכב לתוך משק 

לתובע דרכים חלופיות ועיון בצילומי אוויר שהוגשו ועדות המומחה לפיענוחם מלמדים כי אין בפועל גישה מצד דרום לתוך 
משקו של התובע ולא הוכח כי ניתן להכשיר דרך מעין זו. על כן הוכיח התובע כי התמלאו התנאים להכיר בזכות המעבר 

 .66ת הנאה בדרך לטובת משק אשר התגבשה לכדי זיק
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לאור מסקנה זו אין להידרש לטענות התובע להתיישנות ושיהוי. לטענות אלו אין בסיס מאחר ולא ניתן לטעון כנגד נתבע 
לשיהוי או התיישנות כנגד טענות הגנתו. שאלת ההתיישנות נדונה בשלב הכרת רכישת הזכות מכוח שימוש ארוך השנים 

 ההגנה. ולא כטענה לדחיית טענות

. מעבר לנימוק זה טען התובע כי בין כל שני משקים במושב, למעט בודדים, עוברת דרך המשמשת את שני המשקים 20
לצורך כניסה למשק. התובע הבהיר כי הדרך תוכננה מרצון הסוכנות היהודית לחסוך בשטחים המוקצים לדרכים כדי 

התאם נבנו מבני המשק החקלאיים בעורף החלקות. התובע להעביר כלי רכב חקלאיים שלא באמצע חלקת המגורים, וב
אף הפנה לתב"ע של מושב ביכורה שם נקבע כי בין כל שני משקים חקלאיים תהיה דרך משותפת אחת. התובע ציין כי 

 לא עלה בידיו לאתר את התכנית החלה על החלקה, אולם סבור כי קובעת הוראות דומות.

 1722/10רך שלא באופן של הכרה בזיקת הנאה נעשה בפרשה שנדונה ברע"א פתרון הסכסוך סביב רשות המעבר בד
. שם על בסיס הקביעה כי הסמכות לקבוע את תוואי הדרך מסורה לאגודה ולא לברי הרשות, 29.6.10לסקוב נ' מלר, 

 נקבע: 

חסים לציון כללי "בנסיבות אלה, בהעדר פרצלציה או גבולות קבועים, וכאשר ההסכמים בין האגודה למתיישבים מתיי
אכן קשה לקבל טענה של בעלות נוקשה במחצית הדרך ולא בשימור כללי של  -משטח האגודה כולה  1/70-של זכויות ב

 זכות ההסדרה בידי האגודה." 

במקרה הנדון אמנם לא צורפו האגודה ורשות מקרקעי ישראל כבעלי דין, ולא הוכח כי האגודה קובעת את זכויות השימוש 
ולם עלה בידי התובע להוכיח כי אכן בין רוב המשקים קיימת דרך משותפת אחת. הוכחה זו נובעת מעדות בדרכים, א

התובע שלא נסתרה ומהמפות והתצלומים שהגיש. טעם זה מעיד על המצב הקיים במשך שנים וכי הדרך תוכננה עם 
ר הנטל לנתבע להסביר מדוע הקמת המושב לשרת את שני המשקים. שעה שהתובע מבקש לשמר את המצב הקיים, עב

יש להפר את השיתוף המתמשך בדרך . הנתבע לא עמד בנטל זה אלא מבקש בסיכומיו לממש זכויותיו במקרקעין, לתחום 
את גבולו, לסמן ולבנות גדר על הגבול המשותף כדי למנוע כניסת זרים לשטחו. לא מצאתי יסוד לטענת הנתבע כי התובע 

זכות שימוש בדרך. הנתבע טוען לזכויות במקרקעין אולם  66הקביעה כי עומדת למשק  הינו בגדל פולש לשטחו לאור
מתעלם ממעמדו כבר רשות בהם. הנתבע לא הוכיח את היקף זכויותיו כבר רשות ולכן לא מובנת מאליה זכותו לחסום את 

 ות.הדרך, זכות שניתן היה לקבל אם מדובר בבעלים, במגבלות הגבלת זכות הבעלים מחמת שריר

בדרך מאחר ובמאזן הנוחות יש לשמר את  66על כן טעמים אלו מחזקים את הצורך בהכרה בזכות המעבר של באי משק 
 המצב הקיים והתובע הוכיח כי עומדת לו זכות מעבר בדרך.

  

 סוף דבר

 66מעבר למשק באופן המקים זכות  65עושה שימוש רצוף בדרך העוברת בינו לבין משק  66. התובע הוכיח כי משק 21
העולה לכדי זיקת הנאה. המצב הקיים בו תוואי הדרך נקבע מיום הקמת המושב באופן שדרך אחת משרתת את שני 

לעשות שימוש  66מקנות לו את הזכות למנוע ממשק  65המשקים מצדיק העברת הנטל לנתבע להוכיח כי זכויותיו במשק 
ן מצדיקות השארת המצב הקיים בו דרך העפר בין שני המשקים בדרך. הנתבע לא עמד בנטל זה ומכלול נסיבות העניי

 תישאר פתוחה לשימוש שני הצדדים.

 66, לא להפריע בכל אופן לשימוש משק 65על כן ניתן צו מניעה קבוע המורה לנתבע, או למי מטעמו אשר ישתמש במשק 
לקבוע. העירבון שהפקיד התובע יושב בדרך ולהימנע מהפרעה לשימוש כאמור. אני קובע כי הצו הזמני שניתן יהפוך 

 לידיו.

מצפון,  66זכות שימוש בדרך הגובלת למשק  2953בגוש  34במושב רווחה, הידוע כחלקה  66ניתן סעד הצהרתי לפיו למשק 
. זכות השימוש הינה מהכביש הראשי של המושב לכיוון דרום מזרח, 2953בגוש  33הידוע כחלקה  65והעוברת במשק 

מזרחית לבית הקיים, כאמור במפת המדידה שהגיש הנתבע בהליך  66, ועד לסככה הבנויה במשק 66משק לכיוון עורף 
 למתן סעד זמני.

 

 

                                                                                                                                                              


