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 :ניםהוראות לנבח
 .תינתן הארכה לא. שעה וחצי בחינהמשך ה. 1
 .יש להשיב על כל השאלות. 2
 .יש לנמק את התשובות. 3
 אין בכך כדי למנוע את ההערכה (שאלה מצוין באחוזים משקלה היחסי של כל . 4

  ).מתשובה טובה במיוחד או לקויה במיוחד תהמתחייב    
 .שהוכללאולם הבחינה חומר  אין להכניס. 5
 . נא לכתוב על צד אחד בלבד של הדף ולהותיר שוליים לימין הדף. 6

 !ב ה צ ל ח ה 
 
 

 )30%( 1' אלה מסש
בעת , ידי רוני-הטבעת נמצאה מאוחר יותר על. הנעליים של רותי גבי איבד טבעת זהב בחנות

רוני נטלה את הטבעת וכעבור שלושה חודשים מכרה אותה לחנות  .שמדדה נעליים בחנות
את הטבעת מחנות  אשר דורשת, רותינודעה השתלשלות העניינים ל, כמה ימיםלאחר . תכשיטים

  . חוו דעתכם .התכשיטים
 
 

 )25%( 2' שאלה מס
. התקשר בחוזה לרכישת הבעלות בחלקה הרשומה במרשם המקרקעין בבעלותה של חווהעודד . א

התחייב עודד , להבטחת ההלוואה שלקח. נזקק עודד להלוואה מבנק, כדי לרכוש את החלקה
האם יכול הבנק לרשום הערת אזהרה על התחייבותו . למשכן את החלקה במשכנתה לטובת הבנק

 ?של עודד כלפיו
 

וחווה התחייבה , ישראל יזכותה של חווה רשומה במנהל מקרקע תשתנה תשובתכם אם האם .ב
 ?להעביר לעודד זכות זו

 
 

 )25%( 3' שאלה מס
חוו דעתכם האם . אבישגעיריית ירושלים מעוניינת להפקיע חלק מחלקה הנמצאת בבעלותה של . א

 .הדבר אפשרי
 

 ?היא בבעלות רשות הפיתוחהאם תשתנה תשובתכם אם החלקה שבה תתבצע ההפקעה . ב
 
 

 )20%( 4' שאלה מס
  ". אין הבדל משמעותי בין התיישנות דיונית להתיישנות מהותית: "חוו דעתכם על הקביעה הבאה
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U 1' שאלה מספתרון 

" ברשותו של אדם אחר"האם רוני מצאה את הטבעת . על האירוע בחנות חל חוק השבת אבידה *
בעלות -אלא רותי" מוצא"רוני לא תיחשב ל, תו של אדם אחראם מדובר ברשו? לחוק 3לפי סעיף 

 ).נופילד' ד זגורסקי נ"פס(לעניין זה אין צורך שרותי תהיה בעלת הקניין הפורמלית בחנות . הרשות
 .רוני היתה צריכה למסור את הטבעת לרותי, אם מדובר ברשותו של אדם אחר

 
: ד הנדלס"וק את שני המבחנים שבפסיש לבד, כדי להכריע אם מדובר ברשותו של אדם אחר *

רותי יתן לטעון שנ). אלון(ומבחן הפיקוח והשליטה האפקטיביים ) ברק(מבחן הכתובת הטבעית 
כתובת טבעית למאבד לחזור מהווה לחנות היא כזו שהיא  זיקתהשכן , מהווה כתובת טבעית

 ומתוחם ום לא גדולמשום שמדובר במק, ניתן לטעון שגם מבחן הפיקוח והשליטה מתקיים. אליה
לא ברור האם רותי נהגה לחפש אבידות בחנותה , מצד שני. שרותי נמצאה בו פיסית בזמן האירוע

מדובר במקום הפתוח , בנוסף. ועובדה שאפילו במקום קטן לא היא זו שמצאה את האבידה
  .לציבור

 
הטבעת לאחר  משום שמכרה את, ")מוצא"אפילו בהנחה שהיא נחשבת ל(רוני פעלה שלא כדין * 

, כלומר. לחנות התכשיטים) לחכות ארבעה חודשים עד שתהפוך לבעליםבמקום (שלושה חודשים 
לא  נראה שחנות התכשיטים רכשה זכויות טובות בטבעת דרך . היא מכרה נכס שלא היה שייך לה

י לא די בתמורה ובתום לב אלא צריך לקנות ממ, לעניין זה. לחוק המכר 34תקנת השוק של סעיף 
 . שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר במהלך העסקים הרגיל

 
לאחר שיעברו . צריך להשיב לידיה את הטבעת, )כי היא בעלת הרשות(אם רותי נחשבת כמוצא  *

משום שלא (רוני היא המוצאת , לעומת זאת, אם. ארבעה חודשים היא תהפוך לבעלים החדש
היא לא , לפו ארבעה חודשים מבלי שגבי יחזורהרי שגם אם יח, )מדובר ברשותו של אדם אחר

במקרה כזה המדינה תהיה הבעלים . תהפוך לבעלים משום שהפרה את הוראות חוק השבת אבידה
 . לחוק) ב(4של האבידה לפי סעיף 

   
 

U 2' שאלה מספתרון 
 ,אולם. מותר לעודד להתחייב להעניק זכות קניין במקרקעין שעדיין אינם שייכים לו, אמנם  .א

לחוק המקרקעין קובע  126כפי שסעיף . על התחייבותו של עודד כלפיוא "הבנק לא יכול לרשום ה
צריך שהמתחייב עצמו יהיה , נוסף לכך. ת זכות קנייןענקלא די בכך שישנה התחייבות לה, במפורש

ן לעודד אין זכות קניי, בשלב זה. 126בעל אחת מזכויות הקניין המנויות ברשימה הסגורה שבסעיף 
הבעלים של (א רק אם חווה עצמה "ניתן יהיה לרשום ה. אלא רק התחייבות לקבלת בעלות מחווה

התחייבות שלילית שלא לרשום את הבעלות על , למשל( תסכים להתחייב לטובת הבנק) החלקה
גם על התחייבות שלילית של בעל ; שמו של עודד מבלי לרשום באותה עת גם משכנתה לטובת הבנק

 .)126א לפי סעיף "עשות עיסקה עד שיתקיים תנאי מסוים  ניתן לרשום הקניין שלא ל
 

הרי שהיא , אם חווה התחייבה להעביר את הזכות שרשומה על שמה במנהל מקרקעי ישראל. ב
ה של חכירה ענקהיא ה, ככל הנראה, שתוכנה(התחייבה להמחות זכות חוזית שיש לה כלפי המנהל 

ניתן . א"זכות חוזית לגבי מקרקעין לא ניתן לרשום ה בירעעל התחייבות לה). לדורות בעתיד
בשונה (במקרה זה , נוסף על כך. א במרשם המקרקעין רק על התחייבות להעביר קניין"לרשום ה
 . שהרי גם היא איננה בעלת קניין, לא תעזור הסכמתה של חווה) 'מחלק א

 
 

U 3' שאלה מספתרון 
 UעיסקהUלחוק המקרקעין אוסר רק על  13סעיף . יןניתן להפקיע בעלות בחלק מסוים ממקרקע .א

פרויקט מנהרות (ד אקונס "כך גם נקבע בפס. והפקעה איננה עיסקה, מסוים ממקרקעין בחלק
 ).הכרמל

 
מקרקעין של רשות הפיתוח שייכים . התשובה תשתנה אם החלקה שייכת לרשות הפיתוח .ב

אם ", אסור להעביר בהם בעלות, שראלמקרקעי י: לפי חוק יסוד". מקרקעי ישראל"לקטגוריה של 
כולל גם העברות " אם בדרך אחרת"ד שיבלי נקבע שהביטוי "בפס". במכר ואם בדרך אחרת

ומכוח , )לחוק הקרקעות העותמני 78שם דובר בסעיף (כגון מכוח התיישנות מהותית , כפויות
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, עם זאת, יה תוכלהעירי. ן של רשות הפיתוחבעלות במקרקעי אין להפקיע, כתוצאה מכך. הפקעה
 . להפקיע זכות חכירה לדורות

 
 

U 4' שאלה מספתרון 
מגינה בפועל על —כמו התיישנות מהותית—התיישנות דיונית, אמנם. קביעה זו אינה נכונה
זכות דיונית נחותה מזכות מהותית , אולם. ופועלת גם כנגד הבעלים החזקתו של המחזיק

 :כמה דוגמאות להבדלים בין שני סוגי ההתיישנות. תהמעניקה למחזיק זכות קניין מכוח התיישנו
 
מבחנו של (לחוק ההתיישנות  18שבסעיף " חליף"למונח  סיקהפירוש הנפוץ ביותר בפפי ה-על *

ניתן להוריש זכות מכוח התיישנות דיונית אך לא ניתן , )גז' ד יעקובסון נ"סכהן בפ' השופט ח
משום , קיימת בהתיישנות מהותיתאינה  זומגבלה . למכור אותה או להעביר אותה במתנה

 .שמחזיק שהפך לבעלים יכול לבצע עיסקת מכר או מתנה בנכס שלו
 
כתוצאה . גם לא ניתן למשכן זכות מכוח התיישנות דיונית, מכיוון שלא ניתן למכור את הזכות *

 . הנכס לא יוכל לשמש כבטוחה לקבלת הלוואה, מכך
 
מכוח זכות שמור על הכדי ל. יישנות דיונית אינה חזקהההגנה על המשך החזקתו של בעל הת *

המחזיק יעזוב את המקרקעין , למשל, אם. יש להמשיך ולהחזיק כל העת בנכס, התיישנות דיונית
לתפוס את השטח ולא ניתן יהיה להגיש נגדו תביעת פינוי משום ' יוכל הבעלים או צד ג, מרצונו

התיישנות כאשר מדובר בזכות , לעומת זאת). יד סיקל"פס" (מגן ולא חרב"שההתיישנות היא 
. המחזיק הופך לבעל הקניין ולכן יכול לתבוע פולשים גם אם אינו מחזיק בפועל בשטח, מהותית

מחזיק . ד ראוך נקבע שמחזיק מכוח התיישנות דיונית אינו זכאי לעשיית דין עצמית"בפס, כמו כן
 . שהפך לבעלים יוכל להשתמש בסעד חשוב זה


	א. עודד התקשר בחוזה לרכישת הבעלות בחלקה הרשומה במרשם המקרקעין בבעלותה של חווה. כדי לרכוש את החלקה, נזקק עודד להלוואה מבנק. להבטחת ההלוואה שלקח, התחייב עודד למשכן את החלקה במשכנתה לטובת הבנק. האם יכול הבנק לרשום הערת אזהרה על התחייבותו של עודד כלפיו?
	ב. האם תשתנה תשובתכם אם זכותה של חווה רשומה במנהל מקרקעי ישראל, וחווה התחייבה להעביר לעודד זכות זו?
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