
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פירוק שיתוף בדרך של  
 רישום בית משותף

 
 יפו  -תל אביב, מפקחת בכירה על רישום מקרקעין, טלי להב

1 



2 

נבנה שעליה הקרקע זה ובכלל ,קבע של מבנה     - בית; 

"ונפרדת שלמה יחידה לשמש שנועדו ,תאים או חדרים מערכת או ,תא או חדר - "דירה     

 ;אחר צורך לכל או לעסק ,למגורים                  

"המשותפים הבתים בפנקס נרשם והוא יותר או דירות שתי בו שיש בית - "משותף בית; 

"לדורות המשנה חוכר או לדורות החוכר - לדורות שהוחכרה דירה לגבי - "דירה בעל,   

 ;דירה  כבעלי אותם יראו לא זה פרק שלעניין החכירה בחוזה נקבע אם זולת ,העניין לפי      

"ולרבות ,כדירות הרשומים החלקים מן חוץ המשותף הבית חלקי כל - "משותף רכוש 

 וכן ,מקלטים ,מעליות ,המדרגות חדרי ,המסד ,החיצוניים הקירות ,הגגות ,הקרקע

  מרביתם או הדירות בעלי כל את לשמש המיועדים באלה וכיוצא מים או הסקה מיתקני

 ".מסויימת דירה בתחומי הם אפילו

 

 :המקרקעין מגדיר את המושגים הבאים כדלהלןלחוק   52סעיף 



 1967-ט"תשכ, לחוק המקרקעין 42סעיף 

 פירוק דרך הפיכה לבית משותף

  להירשם הראוי בית המשותפים המקרקעין עיקר היה  (א)   .42

  של דעת חוות שקיבל לאחר ,המשפט בית רשאי ,משותף כבית
  בפנקס הבית רישום של בדרך השיתוף פירוק על לצוות ,המפקח
 .חלקיהם לפי לשותפים דירות והקצבת המשותפים הבתים

 

  רק אפשרי (א) קטן בסעיף כאמור השיתוף פירוק היה  (ב)           
  המשפט בית רשאי ,לשותף משותף איזון תשלומי ישולמו אם

  בנסיבות וצודק יעיל הדבר לו נראה אם ,כאלה בתשלומים לחייבם
  בשינויים ,25 סעיף הוראות יחולו האיזון תשלומי על ;הענין

 .המחוייבים
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 2011-ב"תשע, (ניהול ורישום)לתקנות המקרקעין  42סעיף 

 משותףחוות דעת לעניין פירוק שיתוף דרך הפיכה לבית 
 

  לאחר ,לחוק (א)42 בסעיף כאמור דעת חוות ייתן המפקח     .42

 :אלה מסמכים ,דעתו להנחת לו שהומצאו

 ;הדעת חוות בה שנתבקשה המשפט בית החלטת  (1)

  תשריט או ,תכנון מוסד ידי על מאושר ,הבית תשריט  (2)
 ;ודירותיו הבית של נאמנה תמונה ,הנותן אחר

 .הדעת חוות למתן לו הנחוץ אחר מסמך כל  (3)
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 ;החלטת בית המשפט שנתבקשה בה חוות הדעת (1)
 

 צו רישום

  הבעלים זאת ביקשו אם ,המפקח ידי על יינתן בפנקס בית לרישום צו  (א) .143
  כל של הרצפה שטח ממחצית למעלה מהווה דירותיהם של הרצפה ששטח

  לדורות משנה בחכירת או לדורות בחכירה המוחכרת בדירה ;שבבית הדירות
 .לדורות המשנה מחכיר או לדורות המחכיר ידי על גם תוגש שהבקשה צריך

 

  ברישום שייכללו הפרטים את בנפרד דירה כל לגבי יפרט הרישום צו  (ב)  
 .בפנקס

 
  אם זולת ,הענין לפי ,לדורות המשנה חוכר או לדורות החוכר - לדורות שהוחכרה דירה לגבי - דירה בעל•

 .דירה כבעלי אותם יראו לא זה פרק שלענין החכירה בחוזה נקבע

 

  מסוימים בלתי חלקים להעביר ,2011-ב"התשע (ורישום ניהול) המקרקעין לתקנות 62 לתקנה בהתאם•
   משותף כבית הבית רישום צו מתן במעמד המשותף הבית דירות את ולייחד לשותף משותף
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תמונה , אחר הנותן תשריטאו , מאושר על ידי מוסד תכנון, הבית תשריט  (2)

 ;נאמנה של הבית ודירותיו

 
 

 1967-ט"תשכ, לחוק המקרקעין 142סעיף 

 הראוי להירשם בפנקסבית 

 כל לזהות ואפשר יותר או דירות שתי בו שיש בית  (א) .142

 .בפנקס לרישום ניתן ,נפרדת כיחידה מהן אחת
 

 אחת דירה יש מהם אחד שבכל יותר או בתים שני  (ב)           

 ניתנות שאינן חלקות או חלקה על הוקמו והבתים יותר או

 ניתנים ,נפרדת חלקה על יעמוד בית שכל באופן לחלוקה

 .משותף כבית בפנקס לרישום
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 ?בתשריטאילו פרטים יצוינו 
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 תרשים סביבה

 -יש לציין

רחובות סמוכים  

 וחלקות סמוכות
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 ללא הצמדות( 250:

 תרשים חלקה 

9 



תרשים חלקה כאשר  

הקרקע סביב הבית 

 מוצמדת
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  –בית מורכב 
 ...  III,II,I ;מבנה יסומן

 ...  ג, ב, א;וכניסה... 1,2,3 ;אגף
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תיחום  
 דירות
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כל חלקי הבית המשותף חוץ מן  -" משותףרכוש "

, הגגות, ולרבות הקרקע, החלקים הרשומים כדירות

,  מעליות, חדרי המדרגות, המסד, הקירות החיצוניים

הסקה או מים וכיוצא באלה   מיתקניוכן , מקלטים

המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם  

.מסויימתאפילו הם בתחומי דירה   

, אין צורך לסמן את הרכוש המשותף בצבע

הגדרה   -משותףואין צורך לכתוב רכוש 

 י חוק  "שיורית עפ
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יש לפרט בכל , בית מורכב בתשריט
אגף וכניסה תרשים לכל  , מבנה
   1:100 מ"קנ, קומה
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 עצות מעשיות
בלבד כדי שבית   די ביוזמת אחד הבעלים המשותפיםבהליכי חלוקה "•

א  "ע"  )משפט יידרש לשאלה אם יש לרשום את הבית כבית משותף
 (.33( 3)לג, שלמה פרנק' נ' חגי רוטשילד ואח 587/78

• 
.  עליו נטל השכנוע, הלכה היא כי המבקש שלא תהא חלוקה בעין"

פרנק  ' נ' רוטשילד ואח 587/78א "כהן בפרשת ע' ובלשונו של השופט ח
הטוען שמקרקעין אינם ניתנים  : "...35' בעמ, [(5]פרשת רוטשילד )

,  או הטוען כי חלוקה בעין תגרום למי מן השותפים הפסד, לחלוקה
הכלל הוא ששיתוף במקרקעין מתפרק בדרך חלוקה  . עליו הראיה

א  "רע"." )כל דרך אחרת של פירוק היא בגדר יוצא מן הכלל; בעין
 (1998) 625( 4)נב, ['עמ 25]יצחק מודעי ' נ רידלביץיצחק  1017/97
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האם רישום הבית המשותף   -ש"טרם פניה בבקשה לביהמ -לבחון
 ?יסדיר פירוק השותפות בפועל

 תשלומי הוצאות אחזקה משותפים•

 צורך בקבלת הסכמה להרחבת דירה•

 מצוי/בתקנון המוסכם" מכבידות"הוראות •

בעיקר  , מזהזה מטרת הפירוק היא להרחיק את השותפים שהרי "
יצחק  ' נ רידלביץיצחק  1017/97א "רע" שותפים המסוכסכים ביניהם

 (1998) 625( 4)נב, ['עמ 25]מודעי 

 

 -כאשר מתקבלת החלטה לפעול לרישום בית משותף

הגשת מסמכי הבקשה בדרך מקצועית נאותה 
הנחיות מקצועיות /אגף רישום והסדר/אתר משרד המשפטים 

https://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/Briefings
Old/Pages/Rishum.aspx 

 

  קבלת אישור לייחוד דירות 

לרבות מתן הסכמה מראש לניצול אחוזי בניה, ניסוח תקנון מוסכם 
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