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  1ד" עו,אוהד גביש/   כחלק מבית משותףבטאבו טרם נרשמה דירההתנהלות כאשר 

, למשל(דירה בשל מצב הזכויות ) טאבו(הצעד הראשון ברכישת דירה הוא בחינה במרשם המקרקעין 

 מכיוון בין, דירות רבות בארץ טרם נרשמו בטאבו, אולם.  )האם רשומה משכנתא או הערת אזהרה

פחות מאשר ) שר קיבל את שכרו מראשא(שרק לאחרונה נבנו ובין מכיוון שעורך הדין של הקבלן 

הצמדותיהן ו פירוט של הדירות לא יופיעהטאבו בנסח , במקרה כזה.  מזדרז לסיים את הרישום

  . או של המגבלות החלות על כל דירהבעלי הזכויות של כל דירה ודירהשל , )ב"מחסן וכיו, חצר, חנייה(

  ?מה עושים במקרה כזה

 ד הדירותהקבלן מתחייב כי ישלים את רישום הבית המשותף וייחו, בהסכם הרכישה של הדירה, לרוב

 ממועד תקופה מסוימת בתוך )רישום בטאבו של דירות ספציפיות על שם בעלי דירות ספציפיים(

 גם בחלוף המועד הקבוע בהסכם נתקלים בבניינים ש אנושלא פעם ,אלא .ל" הנחתימת ההסכם

הרוכשים לא ,  ומשכךף משותיתטאבו כבב טרם נרשם הבניין )אף שנים רבות לאחר מכןלעתים ו(

וכל זאת כאשר רק הערת אזהרה לטובתם  אלא לכל היותר רשומה שומים בטאבו כבעלי הדירותר

  . עד שהם מבקשים למכור את הדירהלעיתים אין הם מודעים לכך כלל

 לא רק ,הדירהייחוד טרם נרשם בטאבו  כבית משותף ורוכש פוטנציאלי של דירה בבניין שטרם נרשם

 לקבלקושי להיתקל בעלול ש אלא,  שהדירה אכן שייכת למי שטוען לבעלות בהשצריך להיזהר ולוודא

עשויה להיות לכך הינו יקר וארוך יותר וכזו הליך העברת הזכויות בדירה , בנוסף. מסיבה זומשכנתא 

  .על מחיר הדירההשפעה גם 

מסיבה זו כדאי לבעלי דירות שחלפו שנים מהרכישה וטרם נרשמו כבית משותף לפעול למינוי בעל 

שניתן סק דין בפ).  וכך יתקן את הנזק שנגרם ממחדל הקבלן ועורך דינו(תפקיד שיסיים את הרישום 

הקבלן לרשום את של התחייבות דובר על מקרה בו הייתה ,  למשללאחרונה על ידי בית המשפט העליון

בית , משכך.  שנים לאחר מכן טרם הסתיים הרישום15גם אלא ש,  שנים4הבניין כבית משותף בתוך 

  .ירשום את הבניין כבית משותףאשר כונס נכסים מטעם בעלי הדירות המשפט הורה על מינוי 

 יש לבדוק את מצב רישום הזכויות בדירה וככל וטרם נרשם בית ,בטרם רוכשים דירה, מצד הקונה, כך

הבניין לרשום את בכלל האם ניתן יהיה לרבות , יש לברר את הסיבות לכך,  וייחוד הדירותמשותף

הן   ומה הצפי להשלמת הרישום כאמור)חריגות בניה הן שמעכבות זאת, למשל, לעתים (כבית משותף

  כדאי גם לקבל מכתב מעורך הדין המטפל .המועד והן מבחינת העלויות הכרוכות בכךמבחינת 

ברישום כדי שיבהיר את המצב ואישורים של הקבלן ועורך דינו המנהל את רישום הזכויות בבנין כדי 

  .  לוודא את מצב הזכויות

שעבר מועד הרישום כדאי חשוב לבדוק מדוע טרם נרשם הבית המשותף וככל , מצד בעלי הדירות

  .וםשיה לערכאות הן לפיצוי בגין הנזקים והן לביצוע בפועל של הרילשקול פני

ד "עו וחשוב להיות מלווה על ידי ה פשוטה עסקהמכירה של דירה אינוחשוב להדגיש שוב שרכישה 

   . ביטוח מקצועי מתאיםובעל המתמחה בתחום
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בנושאים  בטרם קבלת כל החלטה המתמחה בתחום זהבסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 

  .המתוארים בסקירה זו


