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לא עלה בידי הנתבעים להוכיח טענתם לזכות מעבר בשטחו של  5.47
 274 .................................................................................... התובע
האם מי שרכש נכס מכונס נכסים וקיבל צו מכר המתאר בקירוב  5.48

את שטח הנכס, זכאי לתבוע בעלי נכס גובלים בטענה כי לא קיבל 
בפועל את מלוא השטח שרכש ויש לו זכות לקבל את השטח החסר 
 מתוך שטחם, למרות שבהסכם מול הכונס יש החרגה של השעבוד

 276 ................................................. מהשטח בו מחזיקים הנתבעים?
האיזון הראוי הוא דחיית הבקשה והשארת המצב כפי שהוא  5.49
 278 ....................................................................................... כיום
לתבוע מסירה של שני תנאים חלופיים המאפשרים לאדם  5.50

 279 ........................................................................ מקרקעין לידיו
נדחתה טענתו של הנתבע כי הוא בעל זכות הבעלות במקרקעין,  5.51

 280 .............................................................................. או בחלקם
עים ן המקנה לו זכות לתבוע מהנתבאין לתובע זיקה למקרקעי 5.52

 281 .................................. להפסיק את השימוש שהם עושים בחלקה
כות במקרקעין, יכולים לדרוש גם חלק סילוק ידו של מי שנעדר ז 5.53

מבעלי הזכויות במקרקעין ואין חובה לצירוף את כל בעלי הזכויות 
 283 .................................................................................. הלתביע
כי עמידר ידעה או צריכה היתה לדעת על לא ניתן לקבוע  5.54

 284 ............. הפלישה, ולכן לא ניתן לייחס לה אחריות כלשהי לפלישה
      חזקתם ת חוקית לההצביעו על שום זכוהנתבעים, לא  5.55

 285 ...............................................................................במקרקעין
 287 ................................ הנתבע הוא המחזיק במגרש שלא כדין 5.56
ידי הנתבעת -ין עלהתועלת שמפיק הציבור מהשימוש במקרקע 5.57

 287 .................... לאי השבתם לבעלי הזכויותאינה יכולה להוות עילה 
 289 ........................... המבקשים מחזיקים במקרקעין שלא כדין 5.58
שה לסעד זמני, ת רמ"י לצורך הכרעה בבקחיוני לקבל את עמד 5.59

 291 ........................... מאחר שיש השלכה לעמדה זו על סיכויי ההליך
הנתבע לא חלק למעשה, שלא שילם דמי שכירות מספר חודשים  5.60

     שלפני הגשת התביעה, וכן לא שילם דמי שכירות מאז הגשת 
 292 .................................................................................. ביעהתה

לכל אחד מהשותפים יש זכות לנקוט בהליך של סילוק יד, אם  5.61
 293 ..................... הדבר נועד להגן על זכותו לעשות שימוש סביר בהם

 295 ................... בות לשני הצדדיםמקים זכויות וחוחוזה תקף ה 5.62
       בהיעדר זכות במקרקעין מושא התובענה על הנתבעים  5.63

 297 ................................................................................... לפנותם
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 כאית לדרוש את מסירת המקרקעיןהתובעת כבעלת המקרקעין ז 5.64
 298 ..................................................... ממי שמחזיק בהם שלא כדין

בעל מקרקעין יוצא ידי חובתו בהוכחת בעלותו במקרקעין, שאז  5.65
עובר נטל הראיה לכתפי המחזיק, להוכיח את זכותו החוקית 

 303 ......................................................................... להחזקתו בהם
אם המלון פלש לשטחי העירייה, אין זה רלוונטי מי הפעיל את  5.66

 304 ........................................................................... המלון בפועל
 305 .... לא הוכח כי התובעים הינם מחזיקים כדין בשטח המריבה 5.67
אין הכרח שתובע תביעת פינוי יוכיח זכויות בעלות ודי בכך  5.68

 307 ....................... שבידיו זכות החזקה בנכס או אף רק חזקה בפועל
וכיח כי הוא בעל זכויות ולו הלהנתבע לא הרים את נטל הראיה  5.69

 308 ................................................................... בחלק קטן בחלקה
 308 ................... היעדר זכות שבדין לישיבת הנתבעים במקרקעין 5.70
לל פסקה אחת בלבד, פרשנות של הנספח להסכם מכר, הכו 5.71

 309 ........... ש במחסן שאינו מוצמד ברישום לדירההנוגעת לזכות שימו
לא עלה בידי הנתבעים להניח תשתית עובדתית ומשפטית בדבר  5.72

 310 ............................................ זכאות להוסיף ולהחזיק במקרקעין
 312 ..................................................................... פינוי פלישה 5.73
הדין -אין לפנות את התובעים מהנכס או מהבניין על יסוד פסק 5.74

 313 ............................................................... ביעת הפינוישניתן בת
המנוח הוא הבעלים הרשום כדין ומשכך התובע הפועל מכוח  5.75

 314 ....................... זכויותיו של המנוח זכאי להגיש תביעה לסילוק יד
 315 ................................... סעד שאין לו ביטוי בחוק המקרקעין 5.76
 316 ............. הנתבעים לא הוכיחו את מקור זכותם להחזיק בנכס 5.77
 317 .... די באחד השותפים במקרקעין כדי להגיש תביעת סילוק יד 5.78
העובדה שלא הוכח נזק ממשי אינה פוגעת, בזכותו של התובע  5.79

 318 ................. יחס לאותה פלישה שהוכחהלקבל סעד של סילוק יד ב
                  על הנתבעים נטל הראיה כי הם מחזיקים בחלקות  5.80

 319 ............................................... נטל זהכדין. הנתבעים לא עמדו ב
 320 ....................................................... הגנת הבעלות והחזקה 5.81
האם זכאי בעל נכס לפיצוי על פלישה שבוצעה לשטחו במהלך  5.82

על מספר סנטימטרים בלבד בניה בבניין שכן, כאשר הפלישה משתרעת 
 322 ................................................................. ואיננה גורמת לנזק?

 323 .......... זכויות התובע לתבוע סילוק יד מהדירה ונטל ההוכחה 5.83
 324 ............ ות באמצעות סעד עצמיבעל מקרקעין אינו רשאי לפנ 5.84
 325 ........................................ חוזה שכירות ותביעה לסילוק יד 5.85
 326 .............. מסירה של המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין 5.86
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זכות התביעה מכוח הסעיף אינה מסורה רק לבעלים הרשומים  5.87
שות מאת הבעלים, הרוכש, החוכר או ר-אלא גם למי שהוא "בר

 327 .................................................................................. השוכר"
ין ח את מיקומם המדויק של המקרקעלא עלה בידי התובע להוכי 5.88

 328 ................................................................................. בבעלותו
התובעת הניחה ראיות המצביעות על זכותה להחזיק במקרקעין  5.89

 329 ............................. ואף על זכותה להרשם כבעלים של המקרקעין
 330 ......................................................................... פינוי חצר 5.90
רישיון מכללא במקרקעי הציבור יהיה עניין נדיר וחריג ביותר,  5.91

ביטולו של רישיון במקרקעין, בוודאי במקרקעי ציבור, איננו מזכה 
 331 .................................................................................... בפיצוי
        לנתבעים אין כל זכות במקרקעין, ללא קשר להסכם  5.92

 332 ................................................................................ השכירות
 333 ................................... דין של פינוי-התובעות זכאיות לפסק 5.93
האם למושב זכויות בשטח המריבה המקנות לו את הזכות  5.94

 333 ..... ידם של הנתבעים, או שמא לנתבעים זכויות בשטח זה?לסילוק 
 334 .......................................... האם קמה לתובעת עילת פינוי? 5.95
תקבלה תביעת המדינה לסילוק ידה של מחזיקת מקרקעין  5.96

 335 .......................... אינה בת רשות במקרקעין -ב"שכונת הארגזים"
 336 ............ הנטל להוכיח את החזקה הנוגדת מוטל על הטוען לה 5.97
לתבוע בגין עילה של הסגת גבול ברכוש  עומדת למשיב הזכות 5.98

 337 .. המשותף, ואין נפקא מינה מהו חלקו של המשיב ברכוש המשותף
 338 ......................................................................... סילוק יד 5.99
 339 ...................................................... הדרך להוכחת בעלות 5.100
החוק פורש את הגנתו על מחזיק במיטלטלין אף אם החזקתו  5.101

 340 ........................................................................ בהם אינה כדין
ית ומשפטית להניח תשתית עובדת 3 -ו 2לא עלה בידי הנתבעים  5.102

לפיה הם זכאים להוסיף ולהחזיק במקרקעין. מסקנה זו יפה גם ביחס 
 341 .................................................................................. 1לנתבע 
 342 ..................................... סילוק יד והשבת המצב לקדמותו 5.103
בתביעה לסילוק פולש על התובע להוכיח שני תנאים מצטברים:  5.104

     הן את זכותו להחזיק בקרקע וכן היעדר זכות של הנתבע להחזיק 
 343 ......................................................................................... בה

לחוק  17עילה מכוח הוראת סעיף  -הפרעה  יעה למניעתפרק ו': תב
 347 ............................................................................ המקרקעין

 347 ....................................................................................... . כללי1
 347 ........................................... . מחזיק גם מחזיק שלא כדין במשמע2
לפקודת  74מקרקעין מול הוראות סעיף לחוק ה 17. הוראות סעיף 3

 348 ....................................................................................... הנזיקין
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 349 ................................................................. . דוגמאות ותקדימים4
תביעה למניעת הפרעה לא תדחה בשל טענת נתבע כי אין למחזיק  4.1

 349 ...................................................................... זכות טובה בנכס
 350 ............ ניתוק זרם החשמל מהווה הפרעה לשימוש במקרקעין 4.2
גם אם המשיב היה תוקף את טיב זכויות המנוחה בדירה כהגנה  4.3

 351 ............... כנגד תביעת הפינוי שהגישה נגדו, לא היתה לכך תקומה
 352 ............................... משפט השלום-הסעד נמצא בסמכות בית 4.4
 353 ......................................................... המשיב הוא "מחזיק" 4.5
רקעין, העשויה להצדיק המבקשים לא הראו זכות לכאורית במק 4.6

 355 ............................................................. מתן צו מניעה כמבוקש
ש זכות מוקנית לתבוע את פינויו של המערער, שיבה ילמ 4.7

 355 ............................................................ כ"מחזיקה" במקרקעין
הבקשה היא אמנם בקשה לצו עשה, אך יש בה משום החזרה של  4.8

 356 ....................................................................... המצב לקדמותו
 357 .......................................................... פיצוי בגין עוגמת נפש 4.9
התובעים זכאים להגנת החזקה שלהם בחלקה, וזאת אף שלא  4.10

הוכיחו, מעבר למאזן ההסתברויות בהליך זה, את זכויות הבעלות 
 358 ......................................................................... שלהם בחלקה

חזיק במקרקעין ישנה זכות שלא תופרע זכותו לשימוש גם למ 4.11
 360 ...............................................................................במקרקעין

פי היתר שאינו -מי שנפגע עקב הקמת מבנה ללא היתר או על 4.12
 361 ............................ צו הריסהבכלל זה סעד של חוקי זכאי לסעד, ו

נדחתה טענת המבקשים כי הן זכותם להגנה על החזקה  4.13
במקרקעין והן התגבשות עוולה של הפרעה לאור השמש שרירות 

 363 .............................. וקיימות גם בהנחה שהבניה היתה ללא היתר
הגנה על זכות החזקה, גם כאשר מקורה אינו בזכות, אלא במצב  4.14

 364 ......................................................................... עובדתי בשטח
מאחר והתובע אינו מחזיק במקרקעין, הרי שגם לא קמה לו זכות  4.15

 365 .................................................................................... תביעה
עם כללי הסעדים הזמניים הסעד המבוקש אינו עולה בקנה אחד  4.16

 366 ............................................................................ ומטרותיהם
מזה שנים רבות וכי  2התובע הוכיח כי תפס חזקה בחלקה  4.17

 367 ........................................................................ הנתבעים פלשו
 368 ..................... המבקשים הוכיחו זכות לכאורה לקבלת הסעד 4.18
לא הונחה כל תשתית עובדתית ראייתית לקיומה של עילת  4.19

 368 ...................................................................... התביעה הנטענת
 369 ........ ם לסילוקו של מקור הרטיבותעל הנתבעים החובה לגרו 4.20
אין לראות בועד המקומי כמחזיק וכמשתמש בדרך, אך בהחלט  4.21

 370 ................................כמי שמפריע לשימוש במקרקעין יש לראותו
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האם קו הביוב שביקש התובע להקים מהווה הפרעה לשימוש  4.22
 371 ............................................ הסביר של הנתבעים במקרקעיהם?

 372 ................................ הנתבעים אינם בעלי רישיון במקרקעין 4.23
חלק  1התובע לא הצליח להרים את הנטל ולהראות כי לנתבע  4.24

 373 ............. כלשהו במעשה של הצבת ארגז הראווה על הקיר החיצוני
 375 .............. רקעין מכוח ההחזקה בהםהשימוש וההנאה מהמק 4.25
 376 .... אין לתובעים עילה כלפי הנתבע ב"תביעה למניעת הפרעה" 4.26
ם מאליו זכות עצם ההחזקה ו/או השימוש בה כשלעצמו אינו מקי 4.27

 377 ............................................................משפטית הראויה להגנה
התובעת לא הצליחה להרים את נטל הראיה ולהוכיח כי קמות  4.28

 378 .................................... ידי הנתבע-לה זכויות במבנה המוחזק על
התובע לא הרים את הנטל להוכיח דבר החזקתו במקרקעין עובר  4.29

 378 .................................. ידי הנתבע-לתחילת החזקה במקרקעין על
סיכויי התביעה קלושים, מדובר בזכות החזקה לכאורה אל מול  4.30

 380 ........................................................................ בעלות לכאורה
האם זכות חוזית במקרקעין מונעת מהתובע לדרוש סילוק ידו של  4.31
 381 ..................................................................................... נתבע?
-משפט השלום ולא לבית-הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית 4.32

 382 ........................................................................... הדין לעבודה
כדי להוות מטרד לתובע כזה המהווה עצי הנתבע אין בהם  4.33

 383 ............................... הפרעה של ממש לשימושו הסביר במקרקעין
חזיק במקרקעין, כאשר לאף אחד מהצדדים הניצים אין זכות לה 4.34
ה בחזקה מי שהחזיק בהם בפועל, ובלבד שהצד השני אינו בעל יזכ

 383 ......................................................................... "זכות עדיפה"
 384 ................ דין בהיעדר הגנה-טעמים מיוחדים שלא לתת פסק 4.35
 385 .................................................... זכויות התובעת במושכר 4.36
 385 ................................................ הפרעה לשימוש במקרקעין 4.37
 386 ...... המונח "חזקה", נבחן בהקשר הספציפי שבו הוא מתעורר 4.38
התובעת הודתה, כי היא אינה המחזיקה של אותו חלק  4.39

 387 ................................................ מהמקרקעין אותו מבוקש לפנות
 388 .............................................. נדחתה תביעה לפינוי מושכר 4.40
התובעת לא הוכיחה כי היא בעלת זכויות ביחידת הדיור בין  4.41

 389 ................................................................. בשלמות ובין בחלק.
האם דינו של צו לסילוק יד ופינוי שהוציא המשיב בהתאם  4.42

פי חוק מקרקעי ציבור )סילוק פולשים(, להתבטל לסמכות הנתונה לו ל
 390 ........... להוצאתו?ים בחוק עקב כך שלא התקיימו התנאים הקבוע

 391 ...... נדחתה טענת הנתבע ביחס להיעדר זכויות בידי התובעים 4.43
מחזיק במקרקעין זכאי לדרוש הימנעות מכל מעשה שיש בו  4.44

 393 ....................... משום הפרעה להנאת חלל הרום שמעל המקרקעין
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      התביעה התנהלה כתביעה רגילה ולא כתביעה פוססורית  4.45
 394 .................................................................................... מהירה
בקשת המבקש אינה עומדת בתנאים הדרושים למתן צו מניעה  4.46
 395 ....................................................................................... זמני
האם זכאי גם אותו מחזיק במקרקעין לא כדין, לדרוש דמי  4.47

 396 ..... דמי שימוש, ממחזיק לא כדין, שבא אחריו?שכירות, או לתבוע 
ה" לחניה מהווה חלק מהרכוש המשותף של כלל דיירי "דרך הגיש 4.48

 397 .....................................................................................הבניין
 398 .......................... ת?בנוגע לנכס שבמחלוק האם למשיב זכות 4.49
 399 ................. דין סופי-כנו עד להכרעה בפסק-צו ארעי ישאר על 4.50
לוק כל עוד חזקתו בפועל נמשכת, לא יוכל התובע לתבוע סי 4.51
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