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פסקידין-ירושלים

פסקידיןממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
רבור"מ -מקורחיים"
סייסי וראשביפהדיןלממונותבירושלים
בנ
יד1ן

מכרחלקמגינההשייכתלמינהלמקרקעיישראל
הנידון
מוכרי דירות  -שהם היוזם והעו"ד שהם חתמו את החוזים עם הקונים  -הציעו לאחד מקוני
הדירות לקנות חלק מהמוטח שסביב הבנין המיועד לגינה ,ודיירים אחרים ,או חלק הארי
ובהם ,מתנגדים ומוחים .אמנם כתוב בחוזה בסעיף  5.3שיש רשות לבעלים למכור חלק
מהרכוש המשותף ,אבללא נתפרסועלאיזה חלקמדובר ,אםעל המחסניםאועלהגינה.

ר,נמקורותלהלכה
פנס קודם כליט %ררמי מסמנעלים על ס6דמות ,ס6מנס הכטבת עלסדירות ס"כת לקכלניס
טססקיעו 6תכספםכדילכנותן6 ,כלמקדמותפיוטלמיטפלמקרקעייטר6לוסממםלס סתררסקותן
וממרס*ותןלקכלליסעלמנתסיכנוO~suדירות.
ונרססססממםלס כhS%מסרסלקכלניס 6תשכעלתעלמקדמות %6מןטייכותל%ינסל,ולקכלנימ
6יןשוסזכויות63דמס,ו6סממינהליתנוזכאות6יפעם,יפיסזסרקלבעליסדירות6כלל6לקכלניס,
ומטופקגי 06יתנו6יפעסקוס6ניס%ע*סדירות6 .מנסכענרנחנוקום6ניס %ע4דירותסנונועל
קדמתקק"ל,למרותשעליסדירותתיוכעלים רקעלסדירותול6על 6 ,on~hoכללמ"כביטלוול6
כתנוקום6ניסכיוןבסיומםאינסנקניתכבעלות6ל6כחכירס ,וכמקרסזססקכלניססכנו6תסדירות
כינס6פי*חוכריםעל ~,onvbורקכלדיירודיירגריךלפתוסחוזסחכירהעםסמינסל.ולפי"זליוזם
6יןטוסזכותלמכור דורט6ינוטלוול6יפיסט*,ו6סעלסמךמכירתחלקמסגינםלקחפרכסכסף
'לכוךזכיןו6ת 1bnh
יותר ממסמדיירים6חריססלמו,י5טרךלמחזיר.ועי'כ"כ קנטתוד"סולימרולי
מפקתוכו'.ו6סכחו)סכתוםסעיףטסיוזסיוכללמכורחלק
ועלסמחסניס6ו
סמסותף,מיינ
מסרכוזי
מגג6,כלכטוס6ופןל6עלכגינס.
וכמת"סמו"מסי' קעט )~Sbכמניסמסיסלמסכיחועליםכ"ומפותותלקוכיניססכזמניםסככלטחי
טניסיסיסלכחדדירססתחתונסולטניסדירססעליונס,ושתרטתיכניסיחזורחלילך,וכןיחליפוחמיו

ממונות

צט

וירותיהסככלטחיטניס,וקירע DStbstכתיהכניסנטרפסהעליסונתקלקלהמג'ינ
סר6ויהלדירס,
ונטלל ההפסד עלמי ,ס6ס עלזסטהיה גרכעלים6ו עלסניהםויחלקוכדירות התחתונות.והטיב
דודני
יחלוקהלזמןסוימלוקסגמורםוקניןלגכיהפירותהיינותסמיטהדירה6 ,כלסקרןסייגוהכית
נטמרתמידכטותפותh~no,כספסרגוףהעליסטנטרףדכלי6קרנף מהפסדעלהנימס6 ,כלההפסד
כפירותסייגודירתסתיממניסהויסהפסדלמיט6ירעכזמנודהיינולכעלהעליס,ולפתרתטלוסטתי
מטניסohל6נכנההעליהעכ"פיו5י6העליון6תהתחתוןמדירתווידורכעלמעליהכתחתוןמתיטניס
טימנוטניהסמעליסויחזרולקדמותם.עכ"ל.
עי
ונרפהפרוטדהדייריסככיחמכותף,כיוןפיטלכל6חדדירתו6ינסטותפיס6ל6טכניס6,כלס6דמה
טעליהנכנסספיתהמטותףb~oכטותפותטלכולסכחלקיסט6ינסמסויימים,ו6סנסרסהכית5יןלומר
ל5ף5חד ממס 6תחלקיכ6דמס6נירולס,ועי'כטו"תחמדל6כרססמהו"מסי'כחמהכיף מה מפסק
הרמ"חכמי'קט6סעי'הכטסהתה"דרכלטיפמידע"יחלוקתהיותרמחומםסויכקיןכהדיןחלוקה,
ד6סיכנוכניןגדולירוימוכזההרכהמקטריכנהכל6מדכיחקטןעלהחלקטלו.ומסנםיון6נויודעיס
טהורסיסכתיסקטנים וכמקומםכוניםכית 6תדגדול.ועי' כחת"מ חו"מסי'יכ ד"ה O"hSJ1עיי"ם.
וניקהדל6רקה5דמסטעליהכנוהכניןהמהטותפיסתמידייםכיוןם6יןכסדיןחלוקה6,ל6כלסטטח
מסכיכלכניןדינוכקדמהטעליוסכניןעומד,כיוןססטירייסטלהקדמהמעליוהכניןעומד6יןזהסתם
מירייםדלולךסמירייסס6לסכטטחסכנין,סכניןפיה מתמעט ,דסל6יםמוקעל כמס מסמטת 6פמר
לכנות,יו65מזה דגם סטטחמקור6יסלו"גינה"הו 5חלק מהטטחמעליוהכניןכנוי ,וכמס טה5דמה
טעליועומדהכנין6יןבוכדימלוקס,כךהמטחסלסגינםל6ניתןלחלק.
וקולימפטרלומר דהמטת טלהגינהדטמועליו 6ף 5חרטיחלקע"ימחי5סוקינו מ5מ5סכלל 6ת
םכן
פטםהכניהקינוקמורעסoס~6fדמסמעליוהכנין ,דה6דמההזו6יןכהדיןחלוקה6כלמטחהגינסי
דיןחלוקה.ונר5סד6ף6ינימקמהמטחמזהיט 13דיןחלוקה6כלכלזמןטל5הסכימוכולםלחלוקהרי
סו6מטותףלכולם,ומקןפלגלך,ועי' כ"מ .6DDוזספטוטכנוגעלדיןסטומפותטכגינסודקי כמס
טס6דמסטעליהסכניןמטותפתלכלהדייריסהטכניסכצנין,זהמחייבכגסטטחהגינהמטותףלכולם,
ד6ילול6היהמותפותככלהמטחל6סיןיכוליםלכנות5תהכניןכסדרגודלכוס.ול6דמיכלללמחמניס
ולגגדוסל6מוכרחטיסיהלכלסדייריסטותפות.
לכן6ףS"nhטס6דמההיחספרטיתסלהיוזם,ול6סלהמינהל,כמס מה6דמסמעליסעומדהכנין6ין
סיוזסיכוללהגידטכנימטיירכאכילי 6ת הקדמהמזו ,דוה נכלל כע5סכית מסוחף טה6דמססי6
ךלכולסכנ"לכטס החת"מ ,ה"הכלממטחסמסכיכלצניןסריסו6
מטותפתלכלסדייריס ,דסקרןטיי
מטותףלכלהדיירים.
וכרמןדין ככרהעלינו לדעתכי מהטנוגעלמטח6יןליוזסטוסזכות ,וכבמכר מה במכר מכר דבר
"קינוטלו,כילפיהמוזה עסממינהל6יןליוזס 6ל 6רצותלפיתוחובנייתסמיכניס כסת6סלתכניות.
לחתוםגםעלחוזםחכירסהמטורף5כלחתימתסיוזסלכדהעלמוזםהמכירםל6
ו6מנססיוזס
י
נ
י
י
מ
ת
מ
תקנהלוזכותכלb~otכלעודל 6חתםהמינהלעלהחוזם,וסחתימס טחתםכרטטיואיכות עלחוזס
סמכירסיסמטרםדוגמנןכלכדלחוזהמחכירהטיחתס.
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פתקידין-ירושלים

ויטלמניחכי

ף 11
סמינסל bSחתםעלחוזםחכירסל 6עםסיוזס ו %עם 6ף 6הדמסקוניס.וכמעי

נקמר:מרמותסניתנתליוזםלפיסמוזססי66יטיתכלסדוקמורליוזסלסנפיר 6תזכויותיולפיסחוזס
כטלמותן16כחלקןככלקורסססי6כי
ןכמיטריןוכיןבעקיפין15לסמכיר6תממגרם16למסור
~
םpr
16הימוטכן16כחלקול6חריס.כלזמןטל5מתססמינסלעלחוזםסחכירסh~bנתןסרם6סלפיתוn
חל
עלזסליסור סע3רסוסיעכודמלמזכויות.
ויםמים5מרכיוןדסדיוןסו06 6ס6מורכמוזםסעיף5.1פסיוזסרם5ילמכורחלקמסמסותףסכונם
סי6גסעלסגינסממכיס16 ,ססכונסדוקקעלסמחסניס16מגג% ,ן5יןלחרוגעלענינים5ודייס,
היינו 06יםככללליוזססוסזכותלמכורמסמטמ.המנס כרקסטגס 6 06מתמסדיוןסוoh 6סגינס
נכללתכסעיףססו6,6כל6יךיכוליסלפסוקנעניןזס,סל6זסד3רט6ינוט.%
חזרתיעלכלס5דויסולדי5דדיסהוליככלז6תקנססיוזס 5תסמטתע"יטפיתמ 6תכלממטחוס"ז
חזקםמעלייתה,כד"ק 06סיסססטחמפקר6,ףססו6מליתטלסמינסללפתח6תסטטח36,ל06חזר
כומסליחותווקנסלעלמוזוכםללגמו ,כמנ61רככ"מי6 ,6כל  06ססטחהינו ספקרסל6הריך דעת
החרתמקנס6ולפחותנתינתרמותסכטליסתיקנססיוזס,וכפימביהרנו6יןכ6ןל 6דעת קמרתמקנס
1ל6נתינתרטותטלסכעליסהיקנססיוזס"5 ,כ5יך מקונסיכללתקנות דגרם6ינוטלו .ומס מנסט
כ6ותסטכונסטסקכלניסמוכריםדירות עסגינסנמורסל6ידעתי מקורסמנסג.ולפידעתי6יןזס
מנהגותיקיןכ.%
36לכעתטמעתיטסמזו"6סיס 3דעסמכלסמטחיס מס ספקרמפנים6יןרמות כזקת ממקכלת 6ת
סנכסיססנככטו%,ן 06סיוזספיתח6תסחטתסריזומזקסטקונס6תכלסטטמו6סמכרלמיטסוpSn
מסטטחסרימכרחלקמלו,ו6סמכרחלקמסגינם63ופןטל6י5מ5ס 6תטטחס3ניסדיס6רגינסול6
םלורטותלמכור6 .בל
יכנסעליו,י
יכיד רמסלכ"כ פרק חזקתסי' רכווז"ל:וכמעינןמסני
ת
י
י
ז
ר
תוסניכתיםדגתינכסיהגרכונסלקנות3עיוכו',מיסומסוכרךד6פילוכנכסיסגר
טמטתמ6דטתיביו
' 3עלמ6
6
מ
י
י
ק
ד
ס
מ
ע
מ
ו
י
צ
ע
6
ק
ו
ל6וכונהמפורטתכעינן6ל6כלסיכ6דידעדספקיר6סו6
כי'
כי
תזקסמסתמקמתכווןלקנותוכי6י5טריךכסני סמעתת6לקנות%,פוקיסיכםדל6ירעדספקיר6סו6
כשןמעודרכנכסיסגרוכמכורט%מן16טליטר6למצירוסן16כמכורכסגרקייס16סיםלויורטין
דל 6וכו'.וממילך טמעתמינהבסדיךרכלהיכףדל6יוםדספקיר6סו6לע"גד6יגל6ימילתך
קני
למפרעדספקיר ,6ל6קניוכו'.וגרמי'נמי כפרקמי טסתוכו' וכסקס רכ6ם6ני סתםדרפויי רכס
ם 3%ן16ם6מתומעוכרתו6יל,6ולקו
מרפיון3ייייסומעיקרך,דמעיקר6נמיכחזקתספקסוי6יי
6דעת 6למפקרווכיהמזיק.עכ"ל.
וכניווןדירןל6ו  bnD~bומפקרודקימחזיקדמכורוסליסר6לתכירוסן,מיינוטלסמינסל ,ו%ברור
 %56דסטטח סו 6טל ספקר6 ,ףביתורר כזמןמןהזמנים דססטמ סו6טל ספקר,ותיגללימילתך
למפרע,ל6קני.לכןסדרןלקמיית6ומסטמכר %חלוכיוןד6רע5סויףלסספקרמ6ןדקדיסוממזיק
כסכדחויזכי3ס.ומסכנוגעלקדמהמעליסנכנססכניןודקיכולסמותפיס,וסלח6מררבנממן6מר
ר3ס כרלכסו כמ"כגגכסכונספלטריןגדוליםכנכסיסגרומעמיולמן דלתותכיוןדמינטרו 6גכ
סדלהותסל6חסניל6רע6.6כלעדיין"5ע6יךיקנס קדמהמעליוסכניןכנוי ,ס%קינויודעטס6דמס
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ממונות

קא

הי 6הפקרוכנ"ל,וקיןכ6ן  ,optnומסכנכסי הגרמיירימהוךיודעמהןנכסיהגרולכן 06מעמיד
דלתותקנהגסהקרקע6,כלכעניננו
למכוםהנדון:גסobנחליטט0עיף 5.1כחוזםס6ומרטרם6יסיוזסלמכורסכל6וחלקמרכוסהמכותף
יכללגדולדהמסיירכעיןיפהמטיירוגסססטחטממכיכלכניןהו6
הכונסגסלגינהמסכיכלבנין,כ
רכוסמסוחף6 .כלזהברורדהיוזסל6יכללטיירלעלמו כלסכלזמןטל 6נחתםחוזההחכירםמ5ד
המינהל ,רעד6ז6יןלומוסזכויות כטטח hSh ,דהט6רימפוםכטימליןלפניסמינסללמעכירזכות
מכירםלמיטסו5מסדייריסולפיגודלסדירסושדלהמטחטלסרכוטהממותף,ורקobrbימליןסיוזס
על6תדסדייריסלהעכירלולמטלחלקמהגינהלמודלדירהיחתום5תוסמינסלעלחוזהחכירהגסעל
חלקמסגינה6.כלטרםטהמליןהיוזםלפניהמינסל6יןלכעלהדירה"וסזכותכגינהמככיכולממודם
לדירתו6ף 06ננימטסיוזס6כןמכרחלקמהרכוסהמטותף,מיינ
וחלקמהגינה,טיו5מדצוירתהקונה,
כי6ין5דסמטייר סו6מעליסעלהדברטסו6מסייר ,וכמקרסדנן6ף 06המינהלסו6סכעליס,
6כלהיוזס6יןלוטוbס"b
זכ~ויותbShנתינתמטותלסמלין.
ולפיהקמור6ohכןימליןהיוזסלפניממינהללהעכירלקונהזכותחכירהגסעלחלקמהגינס5מוד
לדירתו6,זיזכההקונהכמלקמהגינסהלמודלדירתו6.כללפימהטרדינוסהיוזסכתבותתם~1shלו
מוסעניןכחלקמהגינהנמוקהדיון,היינומל6ימליןלפניהמינהללסעכיר 6תסגינסה5מודסלדירת
מקונה6,יןטוספתחוןפהלקונהלזכותכחלקמהגינהטיו5מדלדירתו,כיהיחס6יןלומוסזכויותטל
כעלותכרכוםהמכותףbShכממליןגריד.6
tDtfs
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