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נושא השבוע:
בעלות וקנינים במקרקעין

פרשת ניצבים וילך תשע"ז

דבר אבות בתי-הדין

הגאון הגדול רבי יעקב אליעזרוב שליט"א
אב"ד בביה"ד "משפט שלום" ירושלים ,הרכב המיוחד לעניני חושן-משפט ואבן-העזר

האם קנין אודיתא מהני בנדיב שתרם
קרקע או בנין למוסד חינוכי
מעשה בנדיב שתרם בנין למוסד חינוכי ,ואח"כ התעוררה שאלה באיזה קנין חל התרומה,
והאם רשאים בניו לחזור בהם .וראיתי לדון האם שייך לומר שחל כאן מטעם קנין אודיתא .והנה
בכתב ההקדשה נכתב :הנדיבים תרמו בנדבת לבם וברצונם הטוב את הבניין הנמצא ברחוב פלוני
שבבעלותם כרשום בטאבו .הרי הלשון 'הנדיבים תרמו' הוא לשון עבר ,ויש בכך הודאת בע״ד על
העבר שכבר הבית נתרם למוסדות ,א"כ יש לדון אם מהני מדין קנין אודיתא שהבנין שייך למוסדות.

האם מהני קנין אודיתא בבריא
הנה למעשה אין זה ברור שקנין אודיתא מהני אף בבריא ,יעויין בקצות החושן [סי׳ קצ״ד סק״ג]
שהאריך לדון בדין קנין אודיתא ,והביא שם בשם שו״ת תשב״ץ [ח״א סי׳ קנ״ג] שכתב שאין פקדון
ומלוה נקנה בהודאה אלא בשכיב מרע ,והוכיח גם מלשון הרמב״ם שכתב שאין מטבע נקנה בשום
דרך ,אלא רק בקנין אגב ,ומדלא הזכיר גם הודאה ,משמע דס״ל דהודאה לא הוי קנין בבריא אלא רק
בשכיב מרע ,וכתב שם הקצוה״ח שכבר נחלקו הפוסקים בקנין אודיתא אם מהני דוקא בשכיב מרע
או אף בבריא ,אך יעויין בש״ך חו׳׳מ [סי׳ ס׳ סקל׳׳ב] שכתב את שיטות החולקים בבעל התרומות
שסוברים שדין אודיתא הוא רק בשכ״מ ,אך הש״ך כתב דכל הפוסקים חולקים ע״ז ,וס׳׳ל דאף בבריא
מהני אודיתא עיי״ש ,ויעויין בפתחי תשובה חו׳׳מ [סי׳ ר״ג ס״ק ג׳] שהביא השיטות בעניין אם מועיל
אודיתא בבריא ,ואף הוא נקיט לעיקר דמהני אודיתא גם בבריא.
אך מה שיש לדון דהנה הקצוה״ח [סי׳ מ׳ סק׳׳א ובסי' קצ''ד] כתב שאין אודיתא מועיל אלא
בעדים שאמר להם אתם עדי ,ואע״ג דבכל הקנינים אמרינן לא איברי סהדי אלא לשקרי ,הינו משום
שהקנין הוא דבר הנגמר בפני עצמו אבל קנין אודיתא אינו נגמר אלא בפני עדים ,ואפילו אינו טוען
טענת משטה אני בך ,דלא בעניין טענת השטאה אלא בהודה בחוב שחייב ,אבל כששניהם יודעים
שאינו חייב ואינו זוכה אלא מכוח אודיתא צריך דוקא בפני עדים ושיאמר אתם עדי יעוי״ש.
והיינו שהעדים ואמירת אתם עדי זהו חלק מהקנין שע"י כך יחול האודיתא ,ובנידו''ד גם אם היו
עדים ,אבל לא שמענו שהיה טענת אתם עדי על הקנין אודיתא ,אך יש לחלק דלגבי הודאה בכתב ידו
בשטר י״א דא״צ אתם עדי לגבי הודאה כדאיתא בשו״ע [סי׳ פ״א סעיף י״ז] עיי״ש ,אך שם איירי לגבי
הודאת בע״ד ,אך לגבי קנין אודיתא שיועיל מחמת קנין ,אולי גם כת״י בשטר צריך עדים ושיאמר
אתם עדי ,אמנם בשו''ת בית שלמה או''ח סי' ס''ה וסי' ע''ב כתב להדיא דהודאה בכת''י א''צ לומר
אתם עדי ומהני אף לקנין .ועיין להלן מ"ש בשם שו"ת מהרש"ם והנתיה"מ.
וביותר יש לדון שאם נכתב האודיתא בשטר ,ולא נאמר ע״י התורם שתרם את הבניין בתורת
אודיתא ,ואין עדים כשרים חתומים על השטר וכן לא אמר אתם עדי לגבי חתימת ידו ,לכאורה כה״ג
לא מהני ,ואינו מועיל אפי' בתורת אודיתא.

יש לעיין אי התנאים שבשטר מוכיחים דאין כאן הודאה
בנוסף לאמור יש לעיין ע״פ מ״ש בספר מעדני ארץ (להגרש״ז אויערבאך זצ״ל) שביעית [סי׳
י״ח] שהאריך שם בשיטות של קנין אודיתא ומסתפק אי כיון דלא שייך שיעשה שליח לקנין אודיתא,
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דבר
בית הדין
שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
בשמחה רבה הננו להודיע לקהל הקדוש ,היושב בעיר
הקודש והמקדש  -ירושלים ,ולכל השואלים בדבר ה' זו
הלכה ,בבית הדין "משפט שלום" ,על פתיחת הרכב חדש
ומיוחד בבית הדין בירושלים עיה"ק ,בו יישבו הני תרי
דיינים מומחים ,אשר כבר ישבו במשך שנים רבות ,כסאות
למשפט בבית הדין הרבני ,אשר בירושלים .וכבר פקיע
שמיהו ואיתפרסמו בכולי עלמא ,ואיתבדרו שמעתייהו בבתי
מדרשי ,בחידושי דינים והלכות אשר הוציאו מתחת ידיהם,
הלא המה הדיינים המפורסמים לשם ותהילה :הרב הגאון רבי
יעקב י .אליעזרוב שליט"א ,מלפנים ראב"ד בית הדין הרבני
בירושלים ,ועמו אתו הרב הגאון רבי חיים יהודה רבינוביץ
שליט"א ,מלפנים אב"ד ירושלים ,שניהם מזקני וותיקי
הדיינים פה בארצנו הקדושה ,אשר ניאותו להצטרף ולפאר
את בית דיננו הנכבד ,לפתוח הרכב מיוחד ,בדיני ממונות
הסבוכים ובדיני אבן-העזר החמורים.
בשורה מיוחדת היא ,בכך שבית הדין "משפט שלום"
זוכה להיות הנחשון ,המאפשר לדון בעניני אבן העזר
במהירות וביעילות ,ללא עיכובים הידועים הקיימים במקומות
הוותיקים ,ובכך ימנע עינוי דין בנושאים סבוכים אלו.
אכן יום שמחה גדול הוא לכלל ישראל ,ונברך מעומק
הלב את הרבנים הגאונים שליט"א ,יחד עם הדיינים המכהנים
פאר בבית הדין הנכבד ,שיזכו להוציא דין אמת לאמיתו,
ולהרבות כבוד שמים ושלום בעם ישראל ,ובזכות זאת יזכו
לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה יחד עם כל כלל
ישראל.
בברכת כתיבה וחתימה טובה
העורך

הרב יחזקאל סלומון שליט"א
אב"ד בירושלים ובאשדוד

תוקפו של הסכם 'זכרון דברים' בקנין קרקע
ראובן ושמעון חתמו על זכרון דברים .בזכרון דברים נכתב ,כי ראובן מוכר
לשמעון דירה בכתובת מסוימת בעיר פלונית ,במחיר של מליון וחמש מאות אלף .₪
זמן הפרעון הינו עד שלושה חודשים מיום החתימה על זכרון הדברים .כמקובל כתבו
כי תוך ארבעה עשר יום מיום החתימה על הזכרון דברים ,מתחייבים הצדדים לחתום
על הסכם מכר (חוזה) .בזמן החתימה על הזכרון דברים ,נתן שמעון לראובן סך של
חמשת אלפי  ₪כדמי קדימה מתוך שווי הדירה.
לאחר מספר ימים פנה ראובן לשמעון ע"מ להתקדם בפרטים הנחוצים לחתימה
על הסכם מכר .ענה לו שמעון ,ברצוני לבטל את הסכם הזכרון דברים ,כי בינתיים
הציעו לי דירה טובה יותר ,במחיר זול יותר ,וברצוני לרכוש את הדירה השניה .טען
ראובן כנגדו ,הרי חתמנו על זכרון דברים ,וזה מחייב אותך לעמוד בכל הנאמר בהסכם,
ואין לך רשות לחזור מהקנין .לעומתו טוען שמעון ,עדיין לא חתמנו על הסכם מכר ולא
התקדמנו במכירה ,וממילא אין לי כל מחוייבות לקיים את העיסקה שעדיין לא בוצעה.
האם יש ממש בטענת שמעון ,ורשאי לומר שלא היתה כל עיסקה עדיין ,ולחזור
בו מהנאמר בזכרון דברים ,או שראובן צודק כי הזכרון דברים מחייב ,ושמעון חייב
לקיים את כל הנאמר בו.
נפסק בשו"ע חו"מ סימן ק"צ סעיף א' :קרקע נקנית באחד מארבע דברים,
בכסף ,בשטר ,בחזקה ובקנין סודר ,ובהמשך הסימנים מבואר אופני ודיני כל קנין וקנין.
ובסעיף ד' איתא :בכסף כיצד ,מכר לו בית או שדה ונתן לו כסף שווה פרוטה ,קנה ,ואין
אחד מהם יכול לחזור בו.

שכותבים ראשי פרקים ,ואח"כ כותבים שטר ,דמבואר בט"ז באבן העזר סימן נ' ס"ו,
דהראשי פרקים אין להם דין שטר .וכן פעמים רבות לא כתוב הזכרון דברים בלשון
המועיל לשטר ,וממילא אין לו דין שטר.
ולפי מש"כ עד עתה ,אם הזכרון דברים נכתב בלשון שטר ,ואין מבטלים אותו
בזמן כתיבת הסכם המכר( ,כך הוא עפ"י חוק ,כיון שזכרון דברים הינו הסכם מכר לכל
דבר ,הן לגבי דיווח לרשויות ,והן לגבי חלות הקנין) ,וכן שילם כסף ,ושאר התשלום
הוא כמלוה ,יועיל זכרון דברים עם חמשת אלפי  ₪משני סיבות ,מדין קנין שטר עם
תשלום הכסף ,או קנין כסף עם שטר ראיה .ונראה יותר דהוא קנין שטר עם נתינת
כסף ,כי העיקר אצל הקונה הוא השטר ,ולכן בפשטות יחשב כקנין שטר ,וכיון שנתנו
חמשת אלפים  ₪ואת השאר כתבו שיחשב כהלוואה ,ה"ז כנתינת כל דמי המקח
ומהני מדין קנין שטר .אך ברוב העיסקאות שכותבים זכרון דברים בתחילה ,ונותנים
קצת מהסכום על החשבון ,אין את הפרטים דלעיל ,ויש לדון היאך יחול מדינא.
וצריך לומר דמהני מדין קנין סיטומתא ,המבואר במסכת בבא מציעא (עד ,א),
שאם כך נוהגים הסוחרים לקנות ,יש בו גמירות דעת של המוכר והקונה ,ולכן הוי
קנין גם מדינא .ובש"ך חו"מ סי' ר"א סק"א כתב בשם הב"ח דבקרקעות לא מהני
קנין סיטומתא ,רק במטלטלין ,אך הש"ך חלק על דבריו ,וסובר דמהני סיטומתא
בקרקע ,ובמסקנא כתב דגם לב"ח מהני סיטומתא בקרקע ,רק בזמנו לא היה מנהג
של הסוחרים במכירת קרקעות ,וכן הוכיח מדברי הסמ"ע סק"ו דסיטומתא בקרקע
מהני ,כגון מסירת המפתח ,ובין בשכירות קרקע ובין במכירת קרקע מהני קנין שנהגו
הסוחרים לקנות ,וכן עמא דבר.

בסמ"ע סק"א כתב ,דדווקא אם נתן את הפרוטה בתורת תחילת פרעון ,ואת
שאר הסכום זקף עליו במלוה ,דהיינו נעשה כהלוואה ,או לא עייל ונפיק אזוזי ,אבל
אם דורש את הכסף שהקונה נשאר חייב לו ,לא קנה .אך הט"ז וכן בנתה"מ סק"ב כתב
כדבריו ,שגם כסף קנין מועיל ,ולכן גם אם נתן פרוטה בתורת קנין כסף ולא כתחילת
פרעון ,ולא זקף את שאר הסכום במלוה ,ודורש את תשלום המקח ,ג"כ מהני ,כי
הכסף הינו קנין כשטר וחזקה ,והכסף שתמורת המקח עדיין לא נתן ,ולא נתכוין לקנות
בתמורה ,אלא בפרוטה של כסף קנין.

והנה כיום ישנם חוקים רבים בעסקאות מקרקעין ,שהפכו למנהג המדינה ,והם
עושים גמירות דעת בין המוכר לקונה .וכיון שהם בגדר מנהג המדינה ,הרי הם חלים
ומחייבים גם עפ"י דין תורה ,ולכן זכרון דברים עם סכום של חמשת אלפי  ₪דינו כקנין
גמור ,מדין קנין סיטומתא ,דהיינו מנהג הסוחרים שמועיל מדין מנהג המדינה .ולכן
בנ"ד אין שמעון רשאי לחזור בו מהעיסקה ,ודינו כחוזר בו מקנין לכל דבר ,הן עפ"י דין
תורה והן בדיניהם.

ולכאורה לפי"ז ,הן לדעת הסמ"ע והן לדעת הט"ז והנתה"מ ,בנידון דידן ,קנה,
ואינו רשאי לחזור בו ,כי נתן סך של חמשת אלפים  ,₪ואת השאר סיכמו שישלם תוך
שלושה חודשים מהחתימה על הזכרון דברים ,וה"ז כמו שזקף במלוה ,ואינו דורש את
הכסף לאלתר ,וממילא לכאורה צ"ל דמהני לכו"ע.

(ויש להעיר ,כי עפ"י המנהג שפועל מדין קנין סיטומתא ,צריך לתת בשעת
הזכרון דברים סכום כסף ,כדי להוכיח "רצינות" ,אך עפ"י חוקי המדינה ,זכרון דברים
הינו קנין לכל דבר וענין ,אף ללא נתינת כל תמורה מהעיסקה ,אבל עפ"י דין תורה אין
לזה תוקף עד שיתן תמורה כל שהיא להראות רצינות ,וזאת מכיון וכך הוא המנהג ,וכדי
שיועיל מדין סיטומתא לא מספיק החוק ,אלא שיהפך למנהג).

אך בשו"ע שם סעיף ז' כתב ,בד"א שקנה בכסף לבדו ,במקום שאין דרך לכתוב
שטר ,אבל במקום שדרכן לכתוב שטר ,לא קנה עד שיכתוב את השטר( .ועי' בנתה"מ
חידושים סק"י) וממילא בנ"ד אי אפשר לומר דקנה מחמת חמשת אלפים  ₪שנתן
במעמד חתימת דברים ,וזאת מכיון וכיום אין סמיכות דעת למכירה ,עד שיכתבו
הסכם מכר – חוזה מסודר ,ויתחייבו בכל הדברים הנהוגים כיום ,כמפורט בהסכמי
המכר הנפוצים ,ויש לדמותו למקום שכותבים את השטר דלא קנה בכסף לבדו.
ואולי עוד גרע טפי ,כי בהסכמי מכר יש התחייבות לרשום את הנכס בטאבו – רשם
המקרקעין ,ובלי זה חסר בגמירות דעת ואין קנין כלל .ואפילו דלרוב הפוסקים אין
הרישום בטאבו חלק מהקנין ,והקנין חל קודם הרישום בטאבו ,וי"א שהרישום הינו
גמר הקנין .אבל לכו"ע הוא תנאי לקיום הקנין ,שעיסקת מקרקעין שאי אפשר לבצע
רישום בטאבו על שם הקונה ,ולא פירטו זאת מפורש בזמן הקנין ,רשאי הקונה לבטל
את העיסקה ,וממילא פשוט דכיום כסף לבדו אינו קונה בקרקע.
ואם נאמר שחתימה על זכרון דברים הרי הוא כחתימה על שטר ,ויועיל מצד
קנין שטר ,מבואר בשו"ע חו"מ סימן קצ"א סעיף ב' ,דבקנין שטר בקרקע שאינו
מוכרה מפני רעתה ,לא קנה בשטר לבדו עד שיתן דמים ,וביאר בסמ"ע סק"ה שצריך
ליתן כל דמי המקח (ועי' בנתה"מ סק"ב האם במתנה מועיל שטר בלא כסף או כסף
בלא שטר) .א"כ בנ"ד שלא נתן כל דמי המקח ,לא מהני קנין שטר .ועוד יש לדון,
כיון שכשכותבים את החוזה מתבטל תוקפו של הזכרון דברים ,הרי זה כמו בשידוכין

ואף שלא כתבו חוזה – הסכם מכר ,וכן עדיין לא נרשמה העיסקה בטאבו ,אפילו
לא הערת אזהרה על הנכס ,אין בזה כדי לעכב מחלות הקנין ,אבל ברור הדבר כי המוכר
חייב לכתוב הסכם מכר ,וכן לרשום בטאבו ,אך לא כחלק מחלות הקנין אלא רק כתנאי
בקנין.
אמנם יש פוסקים שסוברים שעד שלא נרשם בטאבו לא נגמר הקנין ולא חל
עדיין המקח ,אך רוב הפוסקים אינם סוברים כן .ונפק"מ לענין חזרה ,דלהפוסקים
שסוברים שעד רישום העיסקה בטאבו לא חל הקנין יהיה רשאי שמעון לחזור בו ,אך
לדעת רוב הפוסקים אינו רשאי לחזור בו לאחר זכרון דברים ונתינת חמשת אלפי ,₪
דדינו כקנין לכל דבר ,וכן פוסקים כיום ברוב בתי הדין.
ועוד אפשר לומר ,שכל החוזים ,וממילא גם זכרון דברים ,מהני מצד שיעבוד
הגוף ,ולא מדין קנין קרקע ,אכן יצטרכו לכתוב לשון מתחייב למכור מתחייב לשלם
וכו' ,כדי שיועיל להתחייב בשיעבוד הגוף.
וכן יש להדגיש שזכרון דברים המועיל הינו דווקא באם כתוב בו שם המוכר,
שם הקונה ,כתובת הנכס ,סכום המכר ,וכן לכאורה גם זמן שיכתבו בו את החוזה ,וזמן
שמתחייבים לסיים את התשלומים ,ואם לא יכתבו זמן לכתיבת החוזה ,יחול הזכרון
דברים בשני סעיפים אלו לפי הזמן המקובל ,אבל ללא שיכתבו את שאר הדברים אין
זה בכלל זכרון דברים כלל ,ופשוט.

בעלות וחזקה במקרקעין
עו"ד יורם הכהן ,יועץ משפטי מלווה לבתי הדין לממונות "משפט שלום"
ההבדל בין רכישת מקרקעין לרכישת מיטלטלין בחוק
סעיף  2לחוק המקרקעין (תשכ"ט –  )1969קובע כי הבעלות היא הזכות
החוקית להחזיק להשתמש ולעשות במקרקעין כל דבר וכל עסקה ,אך בכפוף
להגבלות שחלות ע"פ כל דין אחר ,או ע"פ הסכמים כל שהם ,המגבילים את
הבעלים בפרטים מסוימים .לפי סעיף  7לחוק הנ"ל הקונה נכס נעשה הבעלים
של הנכס ,רק כאשר העסקה נרשמת בטאבו (מרשם המקרקעין) .דהיינו ,על
אף שנכתב ונחתם חוזה מכר בין הצדדים ,ועל אף ששולם הסכום אותו הצדדים
סיכמו ,מכל מקום אין הרוכש מקבל זכות קניינית של בעלות ,עד לרישום בטאבו.
(עד הרישום יש לרוכש זכות חוזית לקבלת זכות קנינית ,ולאחר הרישום הזכות
החוזית משתכללת לזכות קנינית) .וזאת בשונה מזכות החזקה הבלעדית ,שבה
רוכש יכול לנהוג בדירה "כמנהג בעלים" ,אף אם הוא לא רשום ככזה.
סעיף  2לחוק המיטלטלין (תשל"א )1971-קובע ,כי הבעלות במיטלטלין
היא הזכות להחזיק ולהשתמש בהם ,ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה ,בכפוף
להגבלות החוק או בכפוף להגבלות שע"פ הסכם ,בין בעל המיטלטלין לבין מאן
דהוא .אך בשונה ממקרקעין ,סעיף  33לחוק המכר (תשכ"ח )1968-קובע ,כי
העברת בעלות במיטלטלין תחול במסירת הנמכר מהמוכר לקונה ,אלא אם כן
סיכמו הצדדים על מועד אחר או על דרך אחרת להעברת הבעלות.

על קרקע שבבעלותה ומתקשרת בחוזה פיתוח/חכירה עם יזם שזכה במכרז.
היזם מבצע את בנית הפרויקט ולאחר סיומו מפנה את הרוכשים לחתימה על
חוזי חכירה עם רמ"י .היזם מחויב לבצע רישום הבניין/פרוייקט כבית משותף,
ולאחר רישומו לרשום את הנכסים על שם הרוכשים בטאבו .הליך זה הינו ארוך
ולפעמים עשוי לקחת שנים רבות לאחר סיום הבנייה .זכות החכירה נרשמת
במרשם המקרקעין (בטאבו) .הרוכשים יירשמו כחוכרים של הנכסים (כיום יש
מגמה לשנות את החכירה לבעלות).
חוזה חכירה של בעלי קרקע פרטית  -בעל קרקע פרטית מחכיר לרוכש
פרטי קרקע שבבעלותו .משמעות החכירה היא שהחוכר (השוכר) יוכל לעשות
בנכס כרצונו ,מה שאין כן לגבי שוכר רגיל (בלתי מוגן) .סעיף 16א(ב) לחוק
השכירות והשאלה (תשל"א )1971-מסמיך את החוכר בחכירה לדורות לעשות
בנכס שינויים כפי דעתו ,כל עוד איננו גורע מערך הנכס ,ובלבד שיעמוד בכללי
סעיף 20א לחוק השכירות והשאילה ,האומר כי בגמר החכירה החוכר צריך
להשיב את הנכס לקדמותו טרם השינויים ,או לחילופין אינו יכול לדרוש מבעלי
הנכס תמורה בעבורם .הסיבה העיקרית שבעל קרקע מקנה זכות חכירה ולא
בעלות נעוצה ברצונו של בעל הקרקע לשמר לעצמו את הזכויות העתידיות או
זכות כלשהי במקרקעין .במקרה כזה ירשום היזם ,שחכר את המקרקעין ,את
הרוכשים של הנכסים שנבנו כחוכרי משנה.

האם ה"טאבו" הוא היחידי שקובע?

חזקה של שכירות

בניגוד למחשבה הרווחת בקרב הציבור ,העובדה כי נכס מסוים רשום
"בטאבו" ,איננה מהווה הוכחה כי הנכס מצוי "בבעלות" פלוני אלמוני .במרשם
המקרקעין ישנם סוגים שונים של רישומים ,בנוסף ישנם נכסים רבים אשר
נרכשו ישירות מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ,או מיזמים פרטיים ,וטרם
נרשמו בטאבו ,אך מצויים בספרי החברה המשכנת (=החברה היזמית שבנתה
את הנכס) ,או ברמ"י ,או בספרי חברת עמידר .עצם היותם לא רשומים בטאבו,
אין משום כך לפגוע בזכויות המוקנות לרוכשי אותם נכסים לנהוג בהם "מנהג
בעלים" לכל דבר וענין ,אולם בהגדרתם ,הנכסים אינם "בבעלות" עד לרישומם
בטאבו.

חזקה במקרקעין מבטאת שליטה פעילה בנכס ,או על ידי עצמו או על
ידי אחר מטעמו .תיתכן חזקה בנכס שאיננה נובעת מבעלות ,כגון חזקה מכח
שכירות (מוגנת או בלתי מוגנת) וחזקה מכח שנים הנקראת "חזקה נוגדת".
לפי סעיף  3לחוק המקרקעין (תשכ"ט )1969-וסעיף  1לחוק השכירות
והשאילה (תשל"א ,)1971-שכירות היא זכות קניינית שהוקנתה בתמורה ומזכה
את משלם התמורה להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות .אם הוקנתה
זכות שכזאת ללא תמורה יחולו עליה דיני השאילה ע"פ כללי פרק ב' לחוק
השכירות והשאילה.
ישנה חזקה של שוכר מוגן וישנה חזקה של שוכר בלתי מוגן .שוכר מוגן
או בשמו בקרב הציבור "דמי מפתח" ,מהווה שכירות לתקופה ארוכה שאינה
חכירה .השוכר המוגן משלם חלק יחסי משווי הנכס לבעל הדירה ,ומשלם דמי
שכירות מופחתים לאורך השנים בו הוא מחזיק בנכס .בשונה מזכות בעלות או
חכירה ,ועל אף ששילם הדייר המוגן תמורה בגין השכירות ,אין הזכות של דייר
מוגן עוברת בירושה וניתנת להעברה לצדדים שלישיים בתנאים מגבילים .שוכר
בלתי מוגן הוא שוכר ששוכר את הנכס לתקופה מסוימת ומוגדרת ,ומשלם
בגינה דמי שכירות ללא ששילם בגינה כל תמורה אחרת .שוכרים אלה מחזיקים
בנכס לתקופת השכירות בלבד ,ואין להם זכויות כלשהן בו.

מהי "חכירה"?
חכירה היא שכירות לזמן ארוך .לפי סעיף  3לחוק המקרקעין ,שכירות
לתקופה שלמעלה מחמש שנים נקראת "חכירה" ,ושכירות לתקופה שלמעלה
מעשרים וחמש שנים ,נקראת "חכירה לדורות" .ישנם  2סוגי חכירות:
חוזה חכירה של הפרט עם המדינה – כאמור לעיל ,רוב שטחי מדינת
ישראל הם בבעלות המדינה ,ומנוהלות על ידי 'רשות מקרקעי ישראל' .הרשות
נוהגת להתקשר עם החוכר בחוזה חכירה ל 49 -שנים עם אופציה ל 49-שנים
נוספות .הבעלות על הקרקע נשארת בידי מדינת ישראל .רמ"י מציעה מכרז

כותבי המאמר :עו"ד יורם הכהן ויונתן יעקב דרגצקי.

וכמו כן ה״ה דאינו יכול לעשות תנאי בקנין אודיתא,
המשך מעמוד ראשון
עיי״ש ,והיינו שבאודיתא זהו הודאה על בעלות גמורה
של המקבל ואין לו שום תנאים במתנה זו ,וכל שעושה
תנאים אין כאן קנין אודיתא כדין וכדת ,ולא מהני כה״ג ,ולכן בנידו״ד שיש כאן תנאים
בהמשך שטר המתנה כמו שצוין בסעיף ד׳ בשטר ההקדשה :המוסדות מתחייבים
לנדיבים שהבניין לא ימכר ולא יגאל לעולם וכו' ,וכן בסעיף ה׳ :אם המוסדות יפירו
התנאי המפורט בסעיף ב׳ וירצו לשנות מקום הנ״ל ללא מקום תורה ותפילה ,אזי עשרה
המבוגרים מיוצ״ח של הנדיבים יפעלו להקים במקום הנ״ל למטרה המפורשת בסעיף
ב׳ וכו׳ ,מכל לשונות אלו נראה שהנדיבים הציבו תנאים על אופן ניהול ושימוש של
המקום ,ומי ינהל את המקום במצב זה או אחר ,אשר לכן לפי המבואר קשה להכריע
ולומר שיש כאן קנין אודיתא ברור להפקיע מיד היורשים.
מה עוד שאמנם בסעיף א׳ נמצא הלשון שתרמו משמע עבר ,אך בהמשך
הדברים סעיף ב׳ כתבו הנדיבים מוסרים משמע לשון הווה ,וכשיש סתירות בשטר
למרות שנקטינן בחו"מ [סי' מ"ב] דהיכא שיש לתרץ הסתירות אפילו על צד רחוק
מתרצינן [ועיי"ש ש"ך סק"ט] ,אך כאן נראה הדבר שמפאת הסתירה קשה להכריע
שיש כאן קנין אודיתא ללא ריעותא ,דלאחר שתרמו כבר בעבר מה יש להם להתנות
עתה תנאים כאשר הדבר כבר אינו שלהם ,ואין להפריד בין הסעיפים בזכרון דברים
שבודאי קשורים זה בזה ,ולכן אף שיש כאן מקום להרבה פוסקים להכריע דמיקרי
אודיתא אך אין הדבר מוסכם לכו״ע ,ולפיכך י״ל דהיורשים עכ״פ יכולים לומר קים לי
כאותם שיטות שלא מהני כאן קנין אודיתא.

מביא את שיטות הפוסקים אי מהני אודיתא לקנין או דהוי רק
נאמנות ומידי ספיקא לא נפקא
אחר כתבי זאת מצאתי בשו״ת מהרש״ם [ח״א סי׳ קצ״ד] באחד שמכר חמצו
בשטר וכתב בו שקיבל אדראן (דהיינו דמי קדימה) ,ובחול המועד פסח נזכר המוכר
וגם הקונה שלא נתן לו האדראן ,ובא לשאול על חמצו לאחר הפסח ,והשואל רצה
לצדד דמהני מטעם אודיתא שהודה בשטר שקיבל מעות ,ודן אם מהני אודיתא בלא
עדים ,עיי״ש שכתב המהרש״ם בהמשך התשובה ,הנה מ״ש דלא מהני אודיתא בלא
עדים ,הנה בנידו"ד שחתם השטר בכתב ידו מהני כעדים ,ובהמשך התשובה כתב שם,
אך בגוף ההודאה העלה ה"מקור חיים" [סי׳ תמ״ח] דלא הוי קנין ,אלא רק דנאמן אדם
על עצמו וכו'.
ואחר זה מצאתי בנתיבות המשפט [סי׳ ס׳ סקי״ז] שהעלה בעצמו דהוי קנין ,אבל
מצאתי בשו''ת הרשב״א [חלק ד׳ סי׳ נ׳] שביאר הדבר היטב דהודאה מהני רק בתורת
נאמנות ,ולא בתורת קנין ,וגם מצאתי בבעל התרומות [שער ב׳ אות ד׳] בשם הראב׳׳ד
דהודאה אינו קנין ,וכ״ה בנמוקי יוסף ב״ב פרק מי שמתו ,גבי איסור גיורא ,ויעויין בברכי
יוסף [חו״מ סי׳ מ׳] שהעיר דהודאה לא מהני בבריא כלל לשיטות כמה פוסקים ,וכן
מצאתי בשו״ת שאילת יעב״ץ [ח״ב סי׳ כ״ב] שהשיג מזה על דברי אביו החכם צבי

עיי״ש (וס״ל דהודאה לא הוי קנין) .ובהמשך כתב המהרש״ם אבל אני מצאתי בשו״ת
אבקת רוכל להב״י [סי׳ ק״ה] שפסק דהודאה מהני גם בבריא ,ועיין בשו״ת פני יצחק
הספרדי [סי׳ כ״ב] דהודאה בכתב מהני לכו״ע גם בבריא ,כמ״ש בתשובת הרא״ש
וטור וב״י [סי׳ פ״א] וכ״פ בתשובת באר מים חיים [ח״א יור״ד סי׳ א׳] יעו״ש בתשובת
מהרש״ם.
עכ״פ הדברים בפשטות תלויים במחלוקת הפוסקים ,ואף שרבו הפוסקים
שס״ל דמהני הודאה בתורת קנין גם בבריא ,עכ״פ מידי פלוגתא לא יצאנו ,אך מה
שכתב בשם פני יצחק הספרדי דהודאה בכתב מהני לכו״ע אף בבריא ,אין ספר זה
תח״י לעיין בנימוקים ,אך לפי הראיות שהביא הרשב״ץ מהא דלא הביא הרמב״ם קנין
אודיתא בהקנאת מעות בבריא ,משמע דאף בכתב ידו לא מהני אודיתא ,וכן משמע
מעודפוסקים החולקים ,אשר על כן קשה להכריע בזה ,אף שהדעת נוטה שיש כאן
מקום לומר דמהני אודיתא אך אין הדבר ברור בנידו״ד שהיה כמה עיקולי ופשורי
בשטר זה שיש בו תנאים ,ולכן עדיין צ״ע רב בזה לתת הכרעה ברורה בדין זה ,ויעויין
ג״כ בספר אמרי בינה [הלכות הלואה סי׳ ט״ו] שלדעתו דעת רוב הפוסקים דאודיתא
אין זה קנין אלא נאמנות.

מביא עוד צדדים לומר אמאי לא מהני הכא קנין אודיתא
כמו כן יש מהראשונים שסוברים שאין אודיתא מועילה אלא כשהדבר אינו
ברשותו של המקנה עצמו וישנו ביד אחר בפקדון ,שאז זכה בו תיכף מי שהדבר בידו,
עבור המקבל ע״י האודיתא ,אבל כשהדבר ברשותו של המקנה אין האודיתא מועילה
כה״ג ,כ״כ הריטב״א במסכת ב״מ [מ״ו ע״א] בשם ר׳ משה הכהן יעו״ש ,וכן יעויין
באמרי בינה הנ״ל [סי׳ ט״ו].
אף שנראה שסתימת הפוסקים שמהני אודיתא בכל ענין ,אך מ״מ י׳׳ל דיש כמה
צירופים להסתפק בתועלת של קנין אודיתא בנידו״ד ,וכן בספר זרע אברהם להגאון
רבי מנחם זמבא זצ״ל ,שהתכתב עם הגאון ר׳ אברהם חתנו של האור שמח ,ושם כתב
להסתפק אם אודיתא מועילה בהקדש ,כגון שמודה שחפץ זה שייך להקדש יעו״ש
[סי׳ ט״ו] .וכמובן שיש לכך השלכה לעניין נידו׳׳ד לגבי אמירתם קים לי כאותם שיטות
שכאן אודיתא אינה מועלת ,והנכסים ישארו ליורשים של הנדיבים ,אך כיון שאין ספר
זה תח״י ,אפשר שיש חילוק בין הקדש ממש לבין נכסי צדקה דקיי״ל דדינם כנכסי
הדיוט לגבי שבועה וכמ״ש הרמ''א בחו״מ [סי' רי''ב] דהקדשות דידן דינם כנכסי
הדיוט ,ויש לעיין בזה .וא"כ צ״ע בנידונינו האם יש אודיתא לדבר ששייך לציבור ,כנכסי
הקדש או נכסי עניים.
עכ"פ לאור כל הנ"ל ,אינו ברור שייך כאן קנין אודיתא ,ועלינו לחקור האם יש כאן
קנינים אחרים שיחול הנדבה .ועוד חזון למועד להאריך בזה בעז"ה.
מפאת קוצר המקום לא התאפשר להביא כאן את המאמר כולו ,שיראה אור
בספרו של הרב שליט"א ,העומד לראות אור אי"ה בקרוב.

בתי הדין הרבניים לממונות – משפט שלום
בארץ ישראל

שע”י המרכז לבוררויות וגישור על פי ההלכה

ירושלים

אשדוד

הרכב מיוחד לעניני חושן-משפט ואבן-העזר:
הרב יעקב אליעזרוב  -אב"ד
הרב חיים יהודה רבינוביץ  -אב"ד
הרב שלמה שטיין

הרב שמואלביץ – אב"ד
הרב צבי פלדהיים
הרב דוד מלכה

הרב שאול יהודה הנדלס  -אב"ד
הרב יוסף דב רוטשטיין
הרב שלמה שטיין

הרב יחזקאל סלמון  -אב"ד
הרב דוד מלכה
הרב שלמה שוירץ

לפתיחת תיקים והזמנת תורים:
מזכירות ביה"ד משפט שלום בארץ ישראל:
טל'0774663665 :
פקס153774663665 :
דוא"לboreruyot@gmail.com :

ראשון לציון
הרב יחזקאל סלמון  -אב"ד
הרב שלמה שוירץ
הרב יעקב מאיר רוטנברג

הרב יצחק פישר  -אב"ד
הרב שלמה שרגא
הרב מנחם אליעזרוב

תל אביב כתובת :רחוב אורי  1תל-אביב

הגאון רבי

נפתלי נוסבוים
שליט"א

ראש ישיבת חיי משה
ראב"ד בד"ץ אהבת שלום ירושלים

ביה"ד לממונות משפט שלום שע"י המועצה הדתית לתל אביב-יפו

הרב בן ציון נשר  -אב"ד
הרב יחזקאל סלמון
הרב אליהו חזות

בית הדין לערעורים משפט שלום בארץ ישראל
בראשותם של:

להזמנת תורים:
ימים א-ה בין השעות 16:00 - 8:00
טל' 036938963 :פקס036964083 :

הגאון רבי

ברוך שרגא
שליט"א

ראב"ד רבנות ירושלים
ורב הגבעה הצרפתית ירושלים

