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 )25%( 1' אלה מסש

גוש האחד ב: אפרת מצאה שני מגרשים שמתאימים מבחינת מיקומם לבניית בית חלומותיה
לקראת ההכרעה איזה מגרש לרכוש היא . 9חלקה  90101בגוש והשני  10חלקה  90000שומא 

שואלת אתכם האם יש הבדלים ברמת הסיכון שלה היא חשופה ברכישת כל אחד מן 
 ?המגרשים

 :והסברתו) לא מוסדרים/מוסדרים(עמידה על ההבדל בטיבן של שתי החלקות : 'חלק א
מקרקעין לא (היא בקרקע בלתי מוסדרת  ההבדל המרכזי בין שתי החלקות הוא שהראשונה •

 ). מקרקעין מוסדרים(והשנייה עברה הסדר ) מוסדרים

אמנם שני התיאורים משתמשים בציון גושים . ניתן לעמוד על הבדל זה מתיאור המגרשים •

ללא כל " גוש"השני משתמש במונח " גוש שומה"וחלקות אך בעוד הראשון משתמש במושג 

 . תוספת

חלקות הוא המאפיין הטיפוסי של הרשום במקרקעין מוסדרים בפנקס השימוש בגושים ו •

המחייב , 1928הנהיגו החל משנת הבריטים אשר ה, הזכויות והוא תוצאה של תהליך ההסדר

   U).קדסטר( רישום וקנייןUמיפוי מדויק של החלקות לצורכי 

). סקאלימיפוי פי( לצרכי מיסוירומז למיפוי " גוש שומה"השימוש במונח , לעומת זאת •

כיום U. אך זה לא נעשה במסגרת תהליך ההסדר, לצורכי מיסויUמיפוי הבריטים אכן בצעו 

קרי , שלא עברו הסדר קרקעות עד היום השימוש בגושי שומא נהוג בישראל באותם מקומות

 . בפנקס השטרות, לכל היותר, במקרקעין בלתי מוסדרים הרשומים
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 מוסדריםמניית ההבדלים בין מוסדרים ללא : 'חלק ב

 .הרי שרוכשת קרקע לא מוסדרת, 10חלקה  90000אם תרכוש אפרת את המגרש בגוש שומא  •
לכך מספר  . הרי שתרכוש קרקע מוסדרת, 9חלקה  90101אם תרכוש אפרת את המגרש בגוש 

 : חסרונות וסיכונים

הוא , ככל שקיים, במקרקעין בלתי מוסדרים אין תקנת שוק ותוקף הרישום בהם, ראשית •
בכל עת יצוץ פגם כי , לסכנה פהחשולכן אפרת ). 125' ס(ר ראיה לכאורה לתוכנו לבד בגד

והבעלים האמיתי אשר הפסיד את זכותו בשל פגם זה יוכל , בשרשרת העברות הזכות בעבר
במקרקעין מוסדרים , לעומת זאת. לתבוע השבת הקרקע והבנוי עליה להחזקתו ולרישומו

ולא (אמנם דחויה ומותנית בתנאי תקנת השוק , הגנההנותנת ) 10' ס(ישנה תקנת שוק 
 . מפני פגמים קדומים, )לחוק המקרקעין 125' חותכת כפי שאולי עולה מס

לחוק  5' ס(שנים  15לתקופה של )) 2(162' ס(יש התיישנות  ,בקרקע לא מוסדרת, שנית •
עליה יה הי, שלה מישהו יפלוש לקרקעאם שועל כן אפרת תהיה חשופה לסכנה ) ההתיישנות

 .התיישנותלפעול כדי לסלקו בתוך תקופת 

 

U לתשומת לבכם ביחס לבדיקה כלליותהערותU: 

מבלי , סטודנט שאך ציין כי מדובר בקרקע שאינה מוסדרת וקרקע מוסדרת ועבר לדון בהבדלים •
 .לא זכה בניקוד מלא, להוסיף נימוק או הסבר להנחה זו

אך נימק זאת על סמך אופן , מוסדריםהקרקעות כמקרקעין  2-סטודנט שטעה והתייחס ל •
בהתאם למידת הידע וההבנה המשפטי שעלה , זאת. קיבל ניקוד חלקי בלבד, חלקה-הרישום גוש

עם . מהניתוח שערך והתמודדותו עם הנדרש בשאלה שביקש להתייחס להבדלים בין הקרקעות
וקיבלה , לא תפסה -מבלי להתמודד עם הנדרש , תשובה שביקשה לתפוס את המרובה, זאת

 .ניקוד חלקי מאוד

למשל ( Xתשובה שלא התייחסה כלל לאופן הרישום או פשוט הניחה כי מדובר בקרקע מסוג  •
והכל מבלי לנסות ולהתמודד עם השאלה הנשאלת  ,על פי צורת הרישום) חקלאית ועוד, פרטית

 .מינימאליזכתה לניקוד , הבנה של החומר הנלמדבאופן המעיד על 

 

 

 )25%( 2' שאלה מס
כשקיבל את הבניין להחזקתו הוא גילה להפתעתו . יוסף רכש בניין ישן ונטוש לשם הריסתו

הוא מכרם לגד במגרש . במרתף שני רכבים ישנים ומאובקים שלא היו שייכים לבעל הבניין
עתה . גד פרק אותן ומכר את מרכיביהן. האחד₪  5000לממכר גרוטאות סמוך במחיר של 

 שנגנבו מנחום וזהאספנות כי מדובר במכוניות ) של גד ושל יוסףלהפתעתם הרבה (מתברר 
לפי הערכת שמאי מטעם בית המשפט ( ןתובע את יוסף ואת גד לפיצוי בגין מלוא שוויי )נחום(

מה ? להתגונן  וגדוסף יהאם וכיצד יוכלו ). ₪ 60,000 -מדובר ברכבי אספנות ששווים 
 ?  להערכתכם תהיה תוצאת התביעה 

 
 . השאלה עולה כי באילן היוחסין של הנכס ישנו פגםמנתוני  •
• UנחוםU העברת הבעלות אינה תקפה  -יתבע מכוח הכלל שאין אדם יכול להעביר את מה שאין לו

נחום או , מסיבה זו. לגד אינה תקפהמכירה אינו הבעלים של הרכב ולכן ה יוסףמשום ש
רה את מה ששייך לו ונגזל לקבל חז, חברת הביטוח יכולים לתבוע לפי התביעה הפטיטורית

 .ממנו
שעוסקת במכר של  )לחוק המכר 34§(במיטלטלין  להנות מתקנת השוק האם יוכל •

בכל אחת  יש לבדוק האם מתקיימים תנאי תקנת השוק  ?מיטלטלין מוחשיים
 :מהחוליות
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o לפי הידוע לנו בעובדות האירוע יוסף לא : יוסףבחינת תקנת השוק ביחס ל
ובמהלך " סק במכירת נכסים מסוגו של הממכרממי שעו"רכש את הרכב 

 . העסקים הרגיל ולכן אינו יכול להנות מתקנת השוק
o לפי עובדות האירוע כפשוטן גד הוא הסוחר : גדבחינת תקנת השוק ביחס ל

 . הנות מתקנת השוקיוכש בו ולכן אף הוא לא יכול לרבמגרש הגרוטאות ולא ה
יתן להניח גם אפשרות שלפיה גד רכש עניין זה מעט מעומעם בעובדות ונ, עם זאת •

או אז מתעוררות  שאלות דומות לאלה שהתעוררו . את הנכס מגרש הגרוטאות
ובר ברכישה בתום לב סובייקטיבי ואולי אף דמ: בפרשת כנען שכן המקרים דומים

של רכב אשר טיבו ) נראה כי נהגו כפי שאדם סביר היה נוהג במצבם(אובייקטיבי 
 ). ומכל מקום ניתן להניח זאת כהנחה מסתברת(ע האמיתי לא היה ידו

הלכת כנען מציעה במקרה זה לבעלים המקורי כמה אפיקים חלופיים להתגבר על  •
 : תקנת השוק

 
o  על כל רכב₪  5000במקרה שלנו גד שילם  -הטענה כי לא נתנה תמורה ממשית 

של קונה  מבחינה סובייקטיבית ואול אף מבחינה אובייקטיבית. ח"ש 60,000ששוויו 
מדובר חשבו כי ) וגם המוכר(שכן הקונה ניתן לטעון כי התמורה הולמת במידה סביר 

נמכרו במגרש גרוטאות , הם נמצאו ישנים ומאובקים. וכך גם נהגו בהן בגרוטאות
פער כי קיומו של  (על ידי חלק מהשופטים*נקבע  כנעןבפרשת  , עם זאת. ופורקו

ב הנכס כפי שהוא נחזה לעיני הצדדים והאדם בין טיבמחיר הנובע מפער משמעותי 
עשוי לשלול את קיומה של תקנת השוק , לבין טיב הנכס בדיעבד, הסביר בשוק

 .התמורה נבחנת במבחן אובייקטיבי הנמדד בדיעבד. בהעדר תמורה ממשית
o  כי במקרה זה העסקה בין גד ) ברק ואור, גם זאת רק לפי חלק מהשופטים(הטענה

לפםי (בטעות משותפת אשר מזכה את יוסף בזכות לבטל את החוזה לבין יוסף נגועה 
  . לעקוב אחר זכות הביטול, ואת הבעלים המקורי נחום) לחוק החוזים 14' ס

o  
Uנקודות נוספות שעולות מן הקייסU : 

נחום יכול להשתמש , והוא מכר את המרכיבים, י גד"מכיוון שבמקרה שלנו הרכבים פורקו ע •

 . ולתבוע במקום הנכס שאבד את הפדיון מן המכירה) לחוק המכר ב34' ס(בזכות העקיבה 

הנכס היה קיים ואילו כאן מדובר  ,בפרשת כנען; ביחס למקרה הספציפי ן פרשת כנעןובחיא •
ראו במקרה כזה מקרה בעייתי יותר ) וכן בערעור(חלק משופטי המיעוט . בתביעה כספית

אמר , בהערת אגב). ה אלא גרימת נזקשכן אין כאן מתת שמיים לקונ(לשלילת תקנת השוק 
במקרה שבו לא חלה תקנת , השופט אור שראוי לתקן את המצב שבו אין הגנה לקונה תם לב

 . אפשר שזה המקרה המתאים לאבחנה זאת .שכן בנזיקין בדרך כלל נדרש אשם השוק
 
ם על ליוסף עשויה להועיל הטענה כי הרכבי: אבידה ותפיסת נכסי הפקר/דיון בטענת הפקרה •

הופקרו על ) וניתן להניח כאן הנחות נוספות כגון לגבי משך הזמן שחלף(מצאם יפי מקום ה
או שניתן להניח כי וויתר עליהם מפאת מיעוט שווים ) לחוק המיטלטלין 7' ס(ידי הבעלים 

 7' ס(או אז הוא רשאי היה לרכוש בהם בעלות כנסי הפקר ). שבת אבידהלחוק ה) א(2' ס(
בדומה לפרשת שמי יש כאן נסיבות אובייקטיביות המעידות על כוונת ). לחוק המיטלטלין

בפרשת . הפקרה והשאלה היא האם המבחן לכוונה כזאת הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי
 . כל דיון בסוגיה יתקבל. ב אספנות דומההאם הקשר של אדם לרכ. שמי היה מדובר ביצירה

 

לא  )קרי לא הופחת ניקוד למי שלא אזכרם אך לא נדרשו(ניקוד  ןנקודות נוספות שניתן עליה •
שמכירת מכוניות בימינו נעשית במידה רבה בין גורמים ) ד אברהמי#פס(ניתן לטעון 

היה ניסיון . תונה של תקנת השוק על רכישת מכוניופעיל גרסא שולכן יש לה, פרטיים
בהן מוצע להחיל את תקנת השוק על רוכש  -)2006, 2004, 1998בשנים (להעביר הצעות חוק 

יש  -אולם כל עוד לא תוקן החוק. אף אם המוכר לא היה סוחר אלא אדם פרטי, רכב תם לב
 להוכיח את התקיימות כל התנאים

לחוק  12י סעיף פשכן אינם מחוברים לינם חלק מן המקרקעין אהרכבים קביעה כי  •
  .המקרקעין
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. יוכל לקבל שיפוי בגין השקעתו Title Insurace–"ביטוח זכות קניין"עצמו ביטח גד אם  •
במקרה זה תחזיר  .שיפוי במקרה של פגם בבעלותביטוח זכות הקניין נועד להבטיח לקונה 

 .חברת הביטוח את הכסף ששילם גד עבור הרכב
 

 
 )25%( 3' שאלה מס

. על ידי מתחזה שהשתמש בתעודת זהות מזויפת נמכרה) קעין מוסדריםמקר(ירת מינץ ד
בסמוך לאחר מכן . איסחקובבוהדנה רשם הערת אזהרה וחתם על חוזה למכירת הדירה ל

רק לאחר מכן תבע  .נרשם כבעלים של הדירהנרשם בוהדנה כבעלים ולאחר מכן איסחקוב 
הורה להחזיר את ב היה תם לב אך קבע כי איסחקופט שבית המ. את השבת הנכס לידיו מינץ

מינץ בשל העובדה שחתימתו של מינץ על שטר ההעברה לבוהדנה הייתה מזויפת ומשום הנכס ל
ר ורעעהאם יש טעם להגיש . שהמדיניות המשפטית הראויה מחייבת השבת הנכס במקרה כזה

 ? מה הם סיכויי הצלחתו ? על פסק דין זה 
 

חזה התחזה למינץ על ידי שימוש בתעודת זהות המת. Uפגם בזיהויUמדובר במקרה זה ב •
 . אקסלנס -מדובר בהתחזות פר. מזוייפת

אין הגנה גם אם הקונה , לא ייהנה מתנאי תקנת השוק -)לפי עובדות השאלה( לגבי בוהדנה  •
תקנת השוק במקרקעין לא תעמוד למסתמך שכן זו אמורה לשריין את ההסתמכות על . נרשם

ות אלא בשל טע, דנה לא נרשם בשל הסתמכות על המרשםל בוה"אך במצב הנ, המרשם
 ). מ יצירה.ד ס"פס. (בזיהוי האדם שעמו נקשר בעסקה

לחוק  10לפי סעיף  תקנת השוק במקרקעין איסחקובהאם עומדת להשאלה היא  •
 )ולא פגם בזיהוי, Uפגם בבעלותUההעברה השנייה גורמת לכך שכעת יש (  ?המקרקעין

o הבעלים האמיתי  לתבוע את השבת  שהוא ץבהעדר תקנת השוק יכול מינ
 .ו כיוון שאין אדם יכול להעביר את מה שאין לוהנכס והרישום על שמ

o  המקרקעיןUמוסדריםU ולכן תקנת השוק חלה. 
o נבחן עמידה בתנאי תקנת השוק:  

  כבעלים נרשםאיסחקוב  -רכש 
 .תביעת מינץ היתה לאחר שהושלם הרישום •

 בהסתמך על המרשם 
רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים " :א125לפי סעיף  •

ולכן יש בכך כדי לשריין את  ".יהווה ראיה חותכת לתוכנו
הייתה . איסחקוב מפני תביעת הבעלים האמיתי מינץ

 . ולא על שטר ההעברה, הסתמכות על המרשם
 ל"בתו 

 .ביהמש קבע שהוא היה תם לב •
 נקבע שכשהמוכר נרשם בטאבו לזמן קצר ד דאוד"פסב )בונוס( •

מקום  כאןיש , )כשם שעשה בוהדנה( ואז מעביר את הזכויות
כאשר אדם U .לחשוש ולא ברור שזה יעמוד בתנאי תום הלב

אך  !Uזה דבר שמעורר חשד, נרשם ומנסה למכור לאחר זמן קצר
פרשת דאוד זכתה לביקורת רבה והיא אינה בגדר הלכה 

 ). מחוזי(
נועדה להפחית מהנטל  השוק תקנתניתן לומר ש - מדיניות משפטית ראויהבחינת  •

לאור , הרבה זמן אחורה הכבד שעל כתפי הקונה לאתר את הבעלים האמיתי של הנכס
נראה כי מקרה זה הינו קלאסי  .הכלל שאין אדם יכול להעביר את מה שאין לו

ככל שאכן איסחקוב נהג בתום לב ולא ידע או יכול היה לדעת על , למטרת תקנת השוק
 . המתרחש

ן עם זאת את נטייתם של בתי המשפט להגן על הבעלים המקורי במקרים ניתן לציי •
 . )כנען ודאוד הן רק דוגמאות, סונדרס, הרטפלד, יצירה.מ.ס( של תקנת שוק

שכן הערת  ,רישום הערת האזהרה לטובת בוהדנה לא מעלה ולא מוריד: הערה חשובה •
  !אזהרה אינה טובה כלפי פגמים בבעלות אלא רק צופה פני עתיד
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על פי עובדות (וסיכוייו גבוהים  ד"ר על פסהנן טענות טובות לערעונראה שיש, סיכוםל •
 .) השאלה

 
 

• Uהבדיקלתשומת לבכם ביחס לה כללית הערU:  ניתוח טכני של תנאי תקנת סטודנט שערך
 .קיבל ניקוד חלקי בלבד, ל הקושי העולה מהשאלהצבעה עהשוק ללא יישום וללא ה

 
 

 )25%( 4' שאלה מס
על חוזה לרכישת חלקת מקרקעין הרשומה על שם נחמן בפנקס  1.6.2010חתם ביום יאיר 

, אתמול. אך תפס חזקה בחלקה, לא רשם הערת אזהרה וטרם נרשם כבעליםאיר י.  הזכויות
גילה , כאשר הגיע עם שטרי מכר למשרד רשם המקרקעין מתוך כוונה להירשם כבעל החלקה

הרה לטובתה של שושנה לפי הסכם מכר מיום להפתעתו כי על החלקה רשומה הערת אז
 ?נועץ בכם באשר לשאלה האם יוכל להשלים את רכישת החלקה יאיר . 1.1.2013

 

התחייבויות סותרות לעשות עסקה במקרקעין בין קונה ראשון בזמן לקונה המקרה עוסק ב •
 .שני בזמן

נרשמה הערת וכן לא  בידי יאיר התחייבות לעשות עסקה במקרקעין שלא נשלמה ברישום •
בידי שושנה גם כן התחייבות לעשות עסקה במקרקעין שלא . אך תפס חזקה בחלקה, אזהרה

 .אך כן נרשמה הערת אזהרה, נשלמה ברישום
קובע שאם אדם התחייב למכור את זכותו במקרקעין ואז חזר בו והתחייב  לחוק המקרקעין 9§ •

אם השני רכש בתמורה ובתום , עם זאת. זכות הראשון עדיפה, כלפי אחד בהתחייבות נוגדת
זכותו של  9' לכן לכאורה לפי הרישא של ס .זכותו עדיפה, והעסקה הושלמה ברישום, לב

על מנת שיורה על רישומו ) 127' ס-ולא לרשם(יאיר גוברת והוא רשאי לפנות לבית משפט 
 .ועל מחיקת ההערה לטובת שושנה

הקונה הראשון  9' על אף סקבעה כי  הלכת גנז :יציר הפסיקה -חובת רישום הערת אזהרה  •
ואם  הערת אזהרה לרשוםמאוחרת אם נמנע מ סותרתה עסקהתגבר על יוכל ללא בזמן 

המנעות זאת עלהת כדי חוסר תום לב או רשלנות שגרמו לתאונה המשפטית של המתחרה 
 במידה ואכן התקיימו כאן הנסיבות שבהן לפי הלכת גנז היה על יאיר לרשום הערת .המאוחר

 ).שושנהל( הזכות תהא לקונה השני בזמן -אזהרה
בעוד שהשופט בכק . לפי הגישות השונות בפרשת גנזהלב ראוי לבחון את שאלת חוסר תום  •

ובמקרה דנן אין ספק כי לא עשה ככל (טען שעל הרוכש לעושת ככל יכולתו לרשום הערה 
גנז ובהן חלוף הזמן  הרי שאר השופטים שמו דגש על הנסיבות המיוחדות של פרשת) יכולתו

הנסיבות המיוחדות לא ). תפס חזקה למשך זמן רב(והסתמכות הקונה השני ) שנים 17
אם כי חלוף הזמן של שלוש ) חלפו רק שלוש שנים והחזקה בידי יאיר(קיימות במקרה דנן 

  .   שנים הוא ארוך למדי
מהם הקונה הראשון חריגים שבהתקיים אחד ישנם  ,אף לדידו של ברק, להלכת גנז, כמו כן •

אחד מהם רלוונטי במקרה דנן והוא העדר קשר . בזמן יגבר למרות שלא רשם הערת אזהרה
אם הקונה המאוחר . סיבתי בין התאונה המשפטית שנגרמה לבין העדר רישום הערת אזהרה

יכול היה ללמוד על קיום העסקה הראשונה בדרך אחרת או שנהג בעצמו בחוסר תום לב או 
הספק במקרה . או אז אין לשלול את עדיפותו של הראשון) אריאן' רשת הרבסט נפ(ברשלנות 

 שושנה יכלה ללמוד על זכויותיו מן ההחזקה. בקרקע קדנן מתעורר בשל העובדה שיאיר מחזי
הוא גם ). במיוחד אם יתברר עובדתית כי לא בקרה בשטח(ומכל מקום כך עשוי יאיר לטעון 
) אמנם במקרה שונה(שטען ) להבדיל משושנה(ש מבנק יכול להזכיר כי בפרשת גדי נדר

כנגד ניתן לטעון שבחינת ההחזקה . כי ייכבד ויבחן את ההחזקה בנכס, להסתמכות על הנכס
, )במיוחד כאשר מדובר בחלקה ולא בדירת מגורים(בנכס אינה תמיד מגלה את זהות המחזיק 
בפנקס הזכויות ששם את  בוודאי כאשר מדובר, כי הדרישה לביקור בנכס אינה הכרחית

 . הדגש על הרישום דווקא
ארוך יחסית  אמנם יאיר לא רשם הערת אזהרה וכן התרשל בכך שלא נרשם תוך זמן, לסיכום •

הוא תפס חזקה בחלקה כך , אך מאידך, לכאורה זכותה של שושנה טובה ולכן, )שלוש שנים(
  .גנזחריגי בשככל הנראה נופל 
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• Uבדיקהחס לתשומת לבכם ביל כלליתה הערU:  שערך ניתוח טכני של השתלשלות הפסיקה סטודנט
ידע והבנה או פגין יישום של השלא ה באופן ,ללא יישום מספיק על עובדות המקרה, בנושא

 .קיבל ניקוד חלקי בלבד, יכולת ניתוח של הקייס הספציפי והסוגיות העיקריות העולות בו
 

 
 
 
 
 

  !!! בהצלחה


