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   קטגוריות קיייות בכלכלה משתפת:
   הבית כמקרה מבחן

  מאת

  *לוי- שלי קרייצר

כלכלה משתפת כוללת דפוסי צריכה מבוזרים, היוצרים שווקים ישירים בין 
) ותופעות מגוונות: השכרת חדרים לתיירים בבית peer to peer marketsעמיתים (

ים ועוד. התופעה המגורים, שיתוף בכלי רכב, ביצוע שירותים עבור משתמש
משפטי - מעוררת עניין ציבורי ותקשורתי רב בימים אלו, אולם השיח האקדמי

בארץ טרם נדרש אליה. המאמר בוחן את שאלת האסדרה המשפטית של תופעת 
(אתר המאפשר השכרת  Airbnbכלכלה משתפת ומתמקד בעיקר בפעילות אתר 

מר היא שכלכלה דירות או חדרים בדירות לתיירים). הטענה המרכזית במא
משתפת מזמנת פעילות מסחרית אל מרחב אינטימי ומשנה את האופן שבו אנו 
מבינים את מושג הבית במשפט ואת אופיים של מגורים משותפים. היא מאתגרת 
את הדיכוטומיה המרחבית והקניינית בין קניין המיועד לצריכה אישית לבין 

  ת של הבית. קניין מסחרי, ובפרט את ההמשגה המשפטית המקובל
המפתח לאסדרה של התחום דורש הגדרה מחדש של גבולות הקטגוריות 
הקיימות והכרה במגוון של פעילויות ומערכות יחסים במסגרת המרחב הפרטי 
והאישי. המאמר מבקש להציע מבחנים משפטיים קונקרטיים המשרטטים 

אגב דיון מחדש גבולות אלה בתחומי התכנון והבנייה, המיסוי ואיסור האפליה. 
במבחנים, המאמר יציע בחינה השוואתית ביקורתית של אסדרת כלכלה משתפת 

   בערים מרכזיות בעולם.

  ;השיח הציבורי. 1; כלכלה משתפת והשיח הציבורי הנלווה להכלכלה משתפת והשיח הציבורי הנלווה להכלכלה משתפת והשיח הציבורי הנלווה להכלכלה משתפת והשיח הציבורי הנלווה לה    א.א.א.א.מבוא. מבוא. מבוא. מבוא. 
  ;Airbnb. סוגיות משפטיות באסדרה של 3; פלטפורמות מרכזיות. 2

ההמשגה הקיימת: הגנה ייחודית על  )1(; קטגוריות קנייניות ובית המגורים(א) 
) ביקורות על ההמשגה הקיימת של הבית 2קניין המיועד לשימוש אישי; (

) הבית מול בית 4) האתגר שמציבה כלכלה משתפת; (3; (במשפט הישראלי
קניין . 1 ;חשיבה מחודשת על הקטגוריה של קניין לצריכה אישיתחשיבה מחודשת על הקטגוריה של קניין לצריכה אישיתחשיבה מחודשת על הקטגוריה של קניין לצריכה אישיתחשיבה מחודשת על הקטגוריה של קניין לצריכה אישית. . . . בבבב    ....המלון

; (א) תכנון ובנייה ורישוי חנים משפטייםמב. 2; לצריכה אישית כמרחב ביניים
        ....סיכוםסיכוםסיכוםסיכום    ....עסקים; (ב) מיסוי; (ג) איסור אפליה

_____________________________________  

, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. אני מודה לרונית קידר, שי שטרן מרצה בכירה  *
וגליה שניבוים על הערות מועילות אשר תרמו לפיתוח המאמר. תודתי שלוחה גם לחברי 

  .מערכת דין ודברים על הצעותיהם המועילות
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 מבוא

גג המאגד מגוון דפוסים צרכניים שמבוססים על שיתוף -כלכלה משתפת היא מונח
פעולה בין פרטים. המופעים של הכלכלה השיתופית מגוונים מאוד, וביניהם: יחידים 

משכירים אותם לזרים; צרכנות שיתופית, כגון ספריות המנצלים ערך עודף של נכסיהם ו
צעצועים או כלים; מיזמי שיתוף עירוניים, כגון שיתוף בכלי רכב או באופניים; יחידים 
המציעים את שירותיהם לצרכנים; חברות פרטיות המציעות שימוש קצר טווח בנכסים 

בשנים האחרונות,  כתחליף לבעלות או השכרה ארוכת טווח; הלוואות ומימון המונים.
כלכלה משתפת כלל את  TIMEכך, למשל, מגזין תופעה זו סוחפת את העולם בסערה. 

כלכלה משתפת היקפה הכספי של  1ברשימת עשרת הרעיונות הגדולים שישנו את העולם.
 להתעלם ממנה.קשה והתופעה הופכת בהדרגה למגמה ש 2 ,ניכר וממשיך לגדול

משמעותית כמו המהפכה כלכלה משתפת ו" 3קה"סיסמאות כגון "שימוש עדיף מהחז
הפכו חלק מהשיח הציבורי הגלובלי על אודות היקף התופעה. גם אם  4התעשייתית"

  מדובר בהכרזות מוגזמות, הן מצביעות על העניין הגובר בה. 
הוא קידומן של עסקאות בין עמיתים באופן כלכלה משתפת החידוש העיקרי של 

עסקאות אלה מאפשרות שימוש בערך עודף של נכסים  5ישיר ולכאורה בלתי אמצעי.
ושירותים המיועדים באופן טיפוסי לשימוש אישי, כגון חדר בבית, אופניים, מקדחה או 

השימוש האישי והפרטי בכל אחד מנכסים אלה אינו מנצל באופן מלא  6הרכב הפרטי.
כלה משתפת כלאת תועלתם, כיוון שהם עומדים ללא שימוש חלק ניכר משעות היום. 

מאפשרת לבעליהם להשכיר חפצים אלה כאשר אינם בשימוש. ככל שהתופעה הופכת 
נפוצה יותר, עסקאות משפטיות הולכות ולובשות לבוש חדש ודפוסי השימוש המקובלים 
בנכסים הולכים ומשתנים. נוסף על כך, התופעה מציבה אתגרים חדשים לרגולציה 

_____________________________________  

1  Ten Ideas that Will Change the World: Sharing, http://content.time.com/time/ 
specials/packages/0,28757,2059521,00.html] 2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט(.  

2  Val Skelton, “The Sharing Economy – How Much is it Worth?”, Information Today 

Europe (May 4, 2015), [http://www.infotoday.eu/Articles/News/InfoToday- 
Europe-Blog/The-sharing-economy-how-much-is-it-worth-103690.aspx]  נצפה)

 ).2018לאחרונה באוגוסט 
 Rachel Botsman & Roo Rogers, What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborativeראו:  3

Consumption (2010), pp 97-98..  
 Danielle Sacks, The Sharing Economy, FAST COMPANYאיון עם רייצ'ל בוטסמן: יר ראו:  4

(April 18, 2011) https://www.fastcompany.com/1747551/sharing-economy] נצפה) [
  ).2018לאחרונה באוגוסט 

היא תופעה חדשה. עם זאת, היקף הפעילות  כלכלה משתפתהמאמר אינו טוען כי   5
הופכים את התופעה  ,ד על ביצוע עסקאות בין זריםושהקלו מא ,והחידושים הטכנולוגיים
  לחשובה ומעניינת כיום.

6  Yochai Benkler, “Sharing Nicely: On Shareable Goods and the Emergence of Sharing 

as a Modality of Economic Production”, 114 Yale L.J. (2004) p.273.  
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תכנון ובנייה, אפליה, דיני עבודה). למרות זאת, משפטית בתחומי אסדרה שונים (מיסוי, 
משפטי בישראל טרם הגיב לאתגרים שהתופעה מציבה -ובאופן מפתיע, השיח האקדמי

בפני הדין הקיים. האתגרים האפשריים רבים ומגוונים ומזמינים דיון רחב ומעמיק 
 –רי המאמר בוחן סוגיה מרכזית הנמצאת על סדר היום הציבו 7בתחומי משפט שונים.

ואיעזר בה כדי לטעון טענה רחבה  –בארץ   Airbnbאסדרת פעילותה של פלטפורמת
  מציפה אותו.שכלכלה משתפת בנוגע לטשטוש הקטגוריות, 

Airbnb  הוא אתר המתווך בין משכירים של דירות או חדר בדירה לבין תיירים
יים של מדובר באחד המופעים המרכז 8המחפשים חלופה זמינה, נוחה וזולה למלון.

, המציב אתגר בפני רשויות מקומיות ברחבי העולם. גם בנוף התיירותי כלכלה משתפת
דירות להשכרה  9,000-בארץ קנתה לה התופעה אחיזה של ממש. בתל אביב מוצעות כ

לציין, וזו הבחנה שנעלמת  חשוב 9דירות. 3,100-קצרת טווח, ובירושלים מדובר בכ
של בית  השכרהשל  עסקאותאלה כוללים גם  בשיח הציבורי הישראלי, כי מספרים

  נכסים להשקעה. השכרתשל  עסקאותממנו וגם  חלק אוהמגורים 
המאמר טוען כי בכל הנוגע להשכרה של בית המגורים או חלק ממנו (ולא של נכס 
להשקעה), פעילות זו מפרקת את תפיסת הבית במשפט הישראלי ומאתגרת אותה, כיוון 

רית אל המרחב האינטימי. המשפט הישראלי מגן על הבית שהיא מזמנת פעילות מסח
מפני איומים חיצוניים, מקדם הגנה על החזקה בבית ומכונן את הבית כמרחב אישי, שכן 
כללי המשפט מארגנים ומעצבים מערכות יחסים בתוך הבית. כך, המשפט מספק הגנה 

ר חופש בחירה נוסף על כך, המשפט מאפש 10לבני המשפחה הגרעינית המתגוררים יחד.
רחב בבחירת השותפים למגורים משותפים. החירות להפלות מבחינה בין מערכות יחסים 
במרחב האינטימי, שבהן בעל הזכויות רשאי להפלות, לבין מערכות יחסים במרחב 

_____________________________________  

(דיון  p. 241 Rashmi Dyal-Chand, “Regulating Sharing”, 90 Tul. L. Rev. (2015) :ראו  7
 Catherine Lee Rassman, “Regulating Rideshareבנושא קפיטליזם ועסקים קטנים); 

Without Stifling Innovation: Examining the Drivers, the Insurance ‘Gap,’ and Why 

Pennsylvania Should Get on Board”, 15 Pitt. J. Tech. L. & Pol’y (2014) p. 81  זכויות)
 Sofia Ranchordás, “Does Sharing Mean Caring? Regulating Innovation inעובדים);

the Sharing Economy” 16 Minn. J. L. Sci & Tech. (2015) p. 413 L. REV. (2015) p. 61 
 Orly Lobel, “The Law of the Platform”, 101 Minn. L. Rev. (2016)(קידום חדשנות); 

p.87.  
 ,”Tomio Geron, “Airbnb And The Unstoppable Rise Of The Share Economyראו:  8

FORBES (February 11, 2013), [https://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2013/ 
01/23/airbnb-and-the-unstoppable-rise-of-the-share-economy/#69898f3eaae3] . נצפה)

  ).2018לאחרונה באוגוסט 
9  ]https://www.airdna.co/market-data/app/il/default/tel-aviv/overview[  (תל אביב)

 /https://www.airdna.co/market-data/app );2018 באוגוסט(נצפה לאחרונה 
il/default/jerusalem/overview][  2018באוגוסט (ירושלים) (נצפה לאחרונה(. 

רים עם הוריהם" "שיתוף במגורים: המקרה של ילדים בגירים המתגור ,לוי-שלי קרייצר  10
 ....(תשע"ו) 591ל  מחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפטמחקרי משפט
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המסחרי, שבהן יש איסור חוקי על אפליה. חזון הבית הישראלי כולל אפוא מרחב מוגן 
אם  11י, אישי ומכיל מערכות יחסים יציבות וארוכות טווח.מהתערבות. הבית נתפס כפרט

כן, מדובר באתגר לאסדרה משפטית במגוון תחומים, הכוללים דיני איסור אפליה, 
  פרטיות, תכנון ובנייה ועוד.

פירוק תפיסת הבית מצטרף לשורה מכובדת של אתגרים, וביניהם טשטוש הגבולות 
ליות גלובלית והתפוררותה של המשפחה בין הבית למקום העבודה, עלייתה של מובי

האתגר העכשווי אומנם מצטרף לאתגרים קודמים, אך בה בעת  12הגרעינית המסורתית.
הוא מציב קושי ייחודי. שכירויות תכופות קצרות טווח של חדרים בבית של תיירים 
כורכות יחד את האינטימי עם המסחרי ומחליפות את היציבות הקשורה לבית בקשרים 

האתגר מתייחס לשני היבטים מרכזיים של מגורים משותפים: יציבות  13ים.מתחלפ
מזמינה אל  Airbnbוקרבה. תחת קשר אינטימי או למצער מתמשך ומבוסס על היכרות, 

הבית קשרים אגביים, שטחיים ומתחלפים, ובעיקר מבוססים על אופי מסחרי מובהק. 
ות המקומי והעולמי מאתגרת בכך הדומיננטיות המתגברת של הפלטפורמה בשוק התייר

ודוק: אין הטענה שיש למגר את  14את החלוקה הקטגורית בין בית לבין בית מלון.
האתגר או מדובר בשינוי שלילי; הטענה במאמר היא שהשינוי מזמין חשיבה מחודשת 

 בנוגע לאותה חלוקה מרחבית.

ית הוא המאמר עוסק בבית המגורים, אך חשיבות מסקנותיו חורגת מדיון זה. הב
דוגמה מרכזית להגנה הייחודית שהמשפט מעניק למרחב אישי ולהתפוררות של 

. כלכלה משתפתקטגוריות שימוש וצריכה המחלקות בין אישי למסחרי, בעידן של 
מערבת ברובה מסחור של נכסים אשר יועדו לשימוש אישי ונרכשו כלכלה משתפת 

המסחרי ואת האינטימי אל  עסקאות אלה פותחות את המרחב האישי אל 15לצורך זה.
הזר. המאמר מתמקד בחלוקה המשפטית בין נכס המיועד לשימוש אישי (בית, אופניים, 
רכב פרטי) ובין נכס המיועד לשימוש מסחרי (בית עסק, כלי רכב עסקי), ומציע דיון 

 לחשיבה המשפטית כיום. כלכלה משתפת מורכב באתגר שיוצרת 

משתפת מעודדת חשיבה מחודשת על  הטענה המרכזית במאמר היא שכלכלה
ההבניה המשפטית של מושג הבית. נכס אישי משמש כפלטפורמה ליחסים עם חברים 
וקרובי משפחה, אך בה בעת הוא מאפשר יצירת קשרים שונים, חולפים ורופפים יותר עם 

_____________________________________  

  להלן פרק ג. ראו:  11
 ,Pamela Laufer-Ukeles & Shelly Kreiczer-Levy). עוד ראו: 1להלן פרק ג ( ראו:  12

“Family Formation and the Home”, 104 Kentucky L.J. (2016) p. 449.  
  .שםשםשםשםעל יציבות במגורים משותפים ראו:   13
מונח פלטפורמה מתייחס לחברה, לרוב אינטרנטית, המאפשרת את לאורך המאמר, ה  14

  מובהקת לפלטפורמה כזו. ההיא דוגמ  Airbnb.בכלכלה משתפתפעילות הצרכנים 
15  Shelly Kreiczer-Levy, “Consumption Property in the Sharing Economy”, 43 

PEPPERDINE L. REV. 61 (2015)  :להלן)Kreiczer-Levy, “Consumption Property”(.  
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במילים אחרות, בעוד מושג הבית במשפט הישראלי  16אנשים זרים, השונים מאיתנו.
ת וקשרים חזקים וארוכי טווח, שכירויות לתיירים מזדמנים יוצרות מקדם יציבו

משמעויות נוספות לבית, הכוללות גמישות והסתגלות לזולת, בד בבד עם כרסום 
האינטימיות. כלכלה משתפת מציגה הזדמנות להגדיר מחדש את המרחב הפרטי כמרחב 

היא כי סיווג הבית כבית ביניים: מרחב אישי, הכולל לעיתים מאפיינים מסחריים. עמדתי 
אינו רצוי מבחינה  Airbnbמלון בכל מקרה של השכרה באמצעות פלטפורמת 

סיווג נכס אישי כמסחרי בשל כל פעילות מסחרית מוביל להגדרה נוקשה  17נורמטיבית.
וסגורה של מרחבים אינטימיים ומצמצם אותם ליחסים מוכרים ונמשכים. הוא אינו 

ביים, המזמנים מפגש עם זרים, השונים מאיתנו. אם כן, מאפשר מפגשים מזדמנים ואג
המאמר מבקש לחשוב מחדש על המשמעות של אינטימיות בקניין. אציע גישה שלפיה 
חלק מהנכסים המושכרים באמצעות כלכלה משתפת יוכרו כנכסים מסחריים, בעוד 
 אחרים יוכרו כנכס אישי. במילים אחרות, מוצע לחשוב על מרחב אישי כרצף של
אפשרויות ביניים, הכוללות רמות משתנות של פתיחות אל האחר. לפי גישה זו, נכסים 
אישיים המושכרים באמצעות כלכלה משתפת כפופים לאסדרה משפטית הרגישה לאופי 
המשולב של מרחב הביניים, בהתאם למידת הפעילות המסחרית המתקיימת בהם 

וי, תכנון ובנייה, רישוי עסקים ולאופייה. הצעה זו תישען על דוגמאות מתחום המיס
  ואיסור אפליה בישראל.

 18המאמר מוסיף על תשתית תאורטית שפיתחתי במקום אחר בשני מישורים. 
ראשית, המאמר מתמקד בבית באופן ספציפי ובאופן שבו המשפט הישראלי מבנה את 

ת כלכלה משתפבית המגורים, יוצר אותו ומגן עליו. המיקוד בבית ממקם את העיסוק ב
במסגרת אתגרים נוספים לקטגוריות משפטיות ובניפוץ דיכוטומיות מוכרות בין פרטי 

. מציבה אתגר כלכלה משתפת במילים אחרות,  19לציבורי ובין המסחרי לאינטימי
למשפט הקיים על ידי טשטוש קווי הגבול שבין הדיכוטומיות המוכרות. האתגר הנוכחי 

אתגרים מודרניים למושגים משפטיים.  ממוקם אפוא בתוך מסגרת תאורטית רחבה של
הוא עוסק במתח בין יציבות למוביליות, בין קרבה לזרות ובין זהות לפתיחות אל האחר. 

במשפט הישראלי ומתייחס באופן כלכלה משתפת שנית, המאמר עוסק באסדרתה של 
קונקרטי לשיח הציבורי הישראלי. בהתאם לכך, המאמר מפתח ביתר פירוט והעמקה 

 .כלכלה משתפתלופי של קניין לצריכה אישית, ושל בית המגורים, בעידן של מודל ח
המאמר עוסק בבעיות רגולטוריות קונקרטיות למשפט הישראלי ומבקש לתרום לגיבושם 

  של כללים משפטיים העתידים להסדיר את התופעה של כלכלה משתפת בארץ.

_____________________________________  

  להלן פרק ד. ראו:  16
 David Streitfeld, Airbnb Mostly Illegal, New York State Contends NY TIMES (Octראו:  17

  כמלון בלתי חוקי).  Airbnb(התייחסות ל (2014 ,15
18  Kreiczer-Levy, “Consumption Property” 15הערה  ,(לעיל(.  
 ).1ד(-) ו2להלן פרק ג ( ראו:  19
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כלכלה משתפת  של התופעהאציג את  בבפרק מבנה המאמר יהיה כדלקמן: ראשית, 
בישראל, תוך דיון במיזמים הבולטים בכלכלה הישראלית ובשיח הציבורי בקשר אליה. 

 ה שלתופעהכן, אציג את הכללים המשפטיים המרכזיים שמאפשרים להתמודד עם  כמו
בפרק ג אעסוק בפיצול המושגי בין קניין לצריכה אישית וקניין  בארץ.כלכלה משתפת 

ות המשפטיות של ההבחנה המושגית, ולאחר מכן אתמקד בבית לשימוש מסחרי ובנפקוי
המגורים כדוגמה המרכזית של המאמר. בחלקו השני של פרק ג אעסוק באתגר שכלכלה 
משתפת מציבה בפני הבחנה משפטית זו ואמקם פיצול זה במסגרת ספרות תאורטית 

ולותיה של העוסקת באתגור דיכוטומיות משפטיות דומות. בפרק ד אשרטט מחדש את גב
הקטגוריה "קניין לצריכה אישית" ואציע להבינּה כמרחב ביניים הכולל לא רק את 
האינטימי אלא גם פתיחות אל האחר. הדיון המחודש בקטגוריה ייעשה אגב ניתוח 
קונקרטי של שאלות משפטיות העומדות על סדר היום הציבורי, ובכללן רישוי עסקים, 

רותים. בניתוח אעסוק בכללי המשפט הישראלי מיסוי ואיסור אפליה במוצרים ושי
ואשאב השראה גם מניסיונן של מדינות וערים שונות בעולם אשר התמודדו לאחרונה עם 

  הצורך להסדיר משפטית את הפעילות של כלכלה משתפת.  
בשולי הדברים חשוב לציין כי המאמר אינו עוסק בכל תופעותיה של כלכלה 

תן שירותים מעוררות שאלות אחרות, העוסקות, בין משתפת. תופעות המבוססות על מ
המאמר מתמקד במיזמים העוסקים בהשכרה קצרת טווח של  20היתר, בזכויות עובדים.

מוצרים. נוסף על כך, כיוון שהמאמר מתמקד בעיצוב של קטגוריות קנייניות ובהשלכות 
) Airbnb(המשפטיות הרחבות של קטגוריות אלה, הוא אינו דן במעמד של הפלטפורמה 

והמחויבות האפשרית שלה כלפי משתמשיה. לבסוף, המאמר אינו מציע תשתית מקיפה 
לאסדרה, אלא זווית ניתוח חשובה: הגדרה מחדש של המרחב הפרטי והאישי לאור 
התפתחויות חברתיות וכלכליות. זווית זו מוסיפה שיקול מרכזי, שעניינו הסיווג המשפטי 

  דיון הקיים.של מרחב כאינטימי או מסחרי, ל

 הציבורי הלווה לה כלכלה משתפת והשיח  א.

 השיח הציבורי   .1

היא שם כולל לדפוסי צריכה חלופיים המבוססים על שיתוף ביצירה או כלכלה משתפת 
קשה למצוא הגדרה אחידה למונח הרחב "כלכלה  21בשימוש של טובין ושירותים.

שמה ) Rauch & Schleicher(משתפת". הגדרה מוצלחת מבית היוצר של ראוך ושליצ'ר 
לדפוסי  המובילה ,ירידה דרסטית בעלויות עסקה בעקבות התפתחויות טכנולוגיותבדגש 

_____________________________________  

  ).7הערה  ,(לעיל Rassman למשל ראו:  20
21  Botsman & Rogers 98–97בעמ'  )3הערה  ,(לעיל.  
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על אף הדמיון בדפוסי הצריכה המבוזרים, נראה כי העסקאות הללו  22צריכה מבוזרים.
שונות מאוד זו מזו בזהות הצדדים, בתוכן העסקאות ובמוצרים ובשירותים נשוא 

   23העסקאות.
שימוש המקובל במילה כולל מגוון גדול מאוד של עסקאות ומיזמים, וביניהם ניצול ה

ערך עודף של נכסים כגון הבית (או חדר בו). סוג אחד של עסקאות אלו הוא השכרה 
סוג נוסף  Rentitb .24או Airbnbקצרת טווח לזרים דרך פלטפורמות אינטרנטיות, ובכללן 

והשאלות והחלפות  25ון: שיתוף באופניים או כלי רכבהינו מיזמים שיתופיים עירוניים כג
שיתוף  26של חפצים אישיים באמצעות ספריות חפצים, צעצועים או גינות קהילתיות;

), מתן שירותים אישיים Uberבשירותים, זמן או מומחיות, כמו שירותי הסעות (
)TaskRabbitות ) או חילופין של זמן שלא למטרת רווח (בנק זמן); חברות עסקי

פעמי במקום למכור זכויות ארוכות טווח בנכס -שמציעות שירותים על בסיס שימוש חד
כל אלה נשענים על הזמינות העולה של שווקים ישירים בין עמיתים  27(בעיקר כלי רכב).

)(peer-to-peer markets.28  נעוץ בשיתוף כלכלה משתפת במילים אחרות, לב ליבה של
ני קצה, שאינו תלוי, לכאורה לפחות, בחברות היצרניות פעולה ישיר ולא מתווך בין צרכ

כך, אם לרחל חדר נוסף בדירתה בתל אביב, שאינו מאוכלס מאז בגרו ילדיה,  29הגדולות.
היא יכולה להשכירו לתייר המגיע לבלות שבוע בעיר. אותו תייר אינו נדרש לחפש בית 

 Airbnb .30ורמה שלמלון, אלא יוצר קשר ישיר עם בעלת הדירה תוך שימוש בפלטפ

_____________________________________  

 Daniel E. Rauch & David Schleicher, “Like Uber but for Local Governmentראו:  22

Policy the Future of Local Regulation of the ‘Sharing Economy’” 76 Ohio St. L. J. 

(2015) p. 901.  
 Juho Hamari et al., “The Sharing Economy: Why People - השוו למשל את הדיון ב  23

Participate in Collaborative Consumption”, 67 J. Ass. Information Sci. & Tech. (2016) 

p. 2047  לבין בכלכלה משתפת(מוטיבציות כלכליות כמרכזיות (Lucie K. Ozanne & Paul 

W. Ballantine, “Sharing as a Form of Anti-consumption? An Examination of Toy 

Library Users”, 9 J. Consum. Behav. (2010) p. 485 )ציות להשתתפות ספריות מוטיב
  צרכניות).- ת גם קשרים חברתיים וקידום מטרות אנטיוצעצועים כולל

24  Botsman & Rogers 98–97בעמ'  )3הערה  ,(לעיל.  
25  Paul DeMaio, “Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future”, 12 

J. Pub. Trans. (2009) p.41.  
26  Ozanne & Ballantine  485בעמ'  )23(לעיל, הערה.  
27  Cait Poynor Lamberton & Randall L. Rose, “When Is Ours Better Than Mine? A 

Framework for Understanding and Altering Participation in Commercial Sharing 

Systems,” 76 J. Marketing (2012), p. 109.  
 ,Anindya Ghose, Panagiotis G. Ipeirotis & Arun Sundararajanראו: למשל   28

“Reputation Premiums in Electronic Peer-to-Peer Markets: Analyzing Textual 

Feedback and Network Structure”, Proceedings of the ACM Sigcomm 2005 Third 

Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems (2005), p. 8.  
  שם.  29
30  How It Works, AIRBNB, https://www.airbnb.com.  
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באופן דומה, יעקב אינו משתמש ברכבו בימי חמישי, ולכן הוא משכיר אותו ללאה, 
שבוחרת לא לרכוש מכונית כלל. לאמיתו של דבר, לאה בוחרת גם לא להתקשר עם 
חברת השכרת רכב לטווח ארוך (ליסינג). היא מעדיפה לשכור רכב באופן נקודתי כאשר 

  31ה זמין.יש לה צורך באמצעי תחבור
מופעים רבים של כלכלה משתפת מוכוונים להפיק רווח עבור הצדדים המעורבים.  

כלכלה משתפת",  בשל כך, כותבים ואנשי תקשורת שונים קובלים על השימוש במונח "
הטענה היא כי עסקאות אלה אינן אלטרואיסטיות, ובבסיסן  33והן בעולם. 32הן בארץ

טליסטי. אם כך, המונח "כלכלה משתפת" מטעה. משמרות את הגיון השוק החופשי הקפי
המאמר אינו טוען כי כלכלה משתפת משקפת נדיבות או עזרה לזולת, ועמדתי היא כי אין 

עם זאת, המילה "משתפת" כוללת גם  34לראות בה חזרה אל עולם שיתופי סוציאלי.
הערך  שיתוף כלכלי, אינטרסנטי, המבוסס על שיתוף פעולה בנכסים המיועד למקסם את

הגלום בהם. גם אם המילה עצמה אינה מתאימה באופן מושלם, הרי שמן הרגע שהפכה 
  נפוצה בשיח הציבורי, אין אלא לקרוא לה בשמה ולזכור את מגבלותיה.

באופן כללי,  35השיח הציבורי והתקשורתי בארץ עוסק בתופעה חדשות לבקרים.
ן מתייחס לכלכלה משתפת אפשר לזהות שני זרמים מרכזיים בשיח התקשורתי. הראשו

ולצידה את החששות  37זרם זה מדגיש את פעילותה בצל החוק, 36כ"כלכלה שחורה".
_____________________________________  

ו כשאפשר לנסוע "כלכלת השיתוף: מי צריך אוט ) עוד ראו:6הערה  ,(לעיל Benklerהשוו:   31
 /http://www.globes.co.il/news[), 11.8.2013( גלובסגלובסגלובסגלובס" ?במכונית של השכן

article.aspx?did=1000870572 2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט( .  
) 17.11.2015( מרקרמרקרמרקרמרקר    דהדהדהדה"הכלכלה השיתופית דורשת פיקוח"  ,למשל גיל בפמן ראו:  32

כן אין מדובר בנדבנות ובצדקה); נטשה (המונח "כלכלה שיתופית" עלול להיות מטעה, ש
 מרקרמרקרמרקרמרקר    דהדהדהדהסינגר, "אלטרואיזם מבחוץ, ניצול מבפנים: הבלוף שמאחורי 'כלכלת השיתוף'" 

)17.8.2015 (]http://www.themarker.com/wallstreet/1.2708855 נצפה לאחרונה) [
יר עסקות, ("הדבר הבעייתי בעיני הוא המינוח עצמו, והאופן שבו הוא מגד )2018באוגוסט 

  המתאפשרות הודות לטכנולוגיה, כאילו היו יוזמות קהילתיות או אלטרואיסטיות"). 
 Alex Hern, “Why the Term ‘Sharing Economy’ Needs to Die” The Guardianראו:  33

(5.10.2015) [http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/05/why-the-term 
-sharing-economy-needs-to-die השוו)2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט .Nicholas John, 

“The Social Logic of Sharing”, 16 Communication Review (2013) p. 113.  
 Michel Bauwens, “Class and Capital in Peer Production”, 33 Capital & Class :השוו  34

121, 125 (2009).  
מספר עיתונים כלכליים:  כלכלה משתפתנושא למשל רשימות מאמרים ב ראו:  35

http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3704-112849,00.html][ עשר( כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסט 
 -http://www.themarker.com/misc/search] ;)2018(נצפה לאחרונה באוגוסט  )כתבות

results?searchType=textSearch&text=%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7

%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3&simpleSearch=s

impleSearch] 2018(נצפה לאחרונה באוגוסט  כתבות) 30( דה מרקרדה מרקרדה מרקרדה מרקר.(  
"התאחדות המלונות: הזינוק בדירות המושכרות לתיירים מעלה את שכ"ד ופוגע  ,דותן לוי  36

 _http://www.calcalist.co.il/real), זמין ב: 14.6.2015( כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסטבנו" 
estate/articles/0,7340,L-3661712,00.html] יוסי )2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט ;
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הזרם השני מתייחס לכלכלה  38הכבדים מנזקים שייגרמו בעקבות כלכלה משתפת.
ומדגיש את החשיבות של הפחתת צרכנות, פיתוח,  39משתפת דווקא כ"כלכלה ירוקה"

מחזיק בעמדת הכלכלה השחורה רואה בכלכלה משתפת אם כך, הזרם ה 40יזמות ושיתוף.
פעילות המפרה מגוון של כללים וחוקים, ביניהם חוקי תכנון ובנייה, רישוי עסקים וחוקי 

  41מס.
מחוסר האסדרה, הפיקוח והרישוי הנובעת התאחדות המלונאים מוטרדת מהתחרות 

עדיפו לבחור תיירים י 42לתיירים. ןוכן מהכשל למסות בעלי דירות המשכירים אות
, כיוון שזו חלופה זולה יותר מבית מלון. כך, למשל, במסמך ניתוח של תקציב Airbnb-ב

משרד התיירות נכתב כי "חל גידול בכמות התיירות, אך ירידה במספר הלינות הממוצע 
הועלתה האפשרות שהירידה נגרמה עקב לינת תיירים  43לתייר (ללא מבקרי יום)".

נמוכים. נוסף על כך, נטען כי כלכלה משתפת מובילה לייקור בבתים פרטיים במחירים 
מאפשר לבעלי דירות   Airbnbהאתר 44השגה.-של שכר הדירה ובכך פוגעת בדיור בר

להשכירן לתקופות קצרות ובכך להרוויח סכומי כסף גדולים מאלו שהיו מתקבלים 
לשוכרים  בשכירות ארוכת טווח. בעלי דירות יוכלו לבחור להעלות את שכר הדירה

_____________________________________  

 
 -), זמין ב7.1.2016( כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסטלאויבת הציבור"  Airbnb"איך הפכה  ,גורוביץ

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3677911,00.html] נצפה) [
"המלונאים נגד הסאבלט לתיירים בתל אביב"  ,יאון; הילה צ)2018לאחרונה באוגוסט 

Ynet )14.6.2015זמין ב) ( - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4668183,00.html ;(
לובס לובס לובס לובס גגגג"היתרונות והחסרונות של דירת מגורים בשימוש תיירותי"  ,ענר חפץ ויעל מרטיק

Dun’s 100 )13.8.2015 ,([https://bit.ly/2RJluEh] נ) 2018צפה לאחרונה באוגוסט.(  
  ....חפץ ומרטיק, שם; ציאון, שם  37
  ).36הערה  ,מקורות (לעיל ראו:  38
) Ynet )24.9.2013"להיות גם צרכן וגם ספק: הכירו את כלכלת השיתוף"  ,עדי וולפסון  39

(נצפה לאחרונה  ][http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4373408,00.html-זמין ב
("כלכלה חברתית וירוקה יותר"); פול מייסון "איך יראו חיינו בעידן ) 2018באוגוסט 

 .http://www.themarker - ), זמין ב21.7.2015( מרקרמרקרמרקרמרקר    דהדהדהדהקפיטלסטי?" -הפוסט
com/wallstreet/1.2688181] 2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט( .  

 .http://www.calcalist]). 5.3.2014או תמותו" כלכליסט ( "תשתתפו ,איתי להט  40
co.il/local/articles/0,7340,L- 3625805,00.html]  עדי )2018(נצפה לאחרונה באוגוסט ;

 /http://www.calcalist.co.il] )17.12.2014(    כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסט"מותק, היצרנים נעלמו"  ,יופה
marketing/articles/0,7340,L-3647612,00.html] ) 2018נצפה לאחרונה באוגוסט( .  

  ).36הערה  ,חפץ ומרטיק (לעיל  41
): Airbnb "Mako )2.7.2015בהשכרת דירות בישראל דרך  48%רינה רוזנברג, "זינוק של   42

http://www.mako.co.il/travel-news/israel/Article-bef309ad8ad4e41006.htm] נצפה) [
  ).2018לאחרונה באוגוסט 

הכנסת הכנסת הכנסת הכנסת , "2013-2014תמיר אגמון, "תיאור וניתוח תקציב משרד התיירות לשנת הכספים   43
  .)2013( מרכז המחקר והמידעמרכז המחקר והמידעמרכז המחקר והמידעמרכז המחקר והמידע

: Airbnb). משה גלעד, "הצד האפל של 36הערה  ,); ציאון (לעיל36הערה  ,לוי (לעיל  44
 .)19.11.2017-(פורסם ב הארץהארץהארץהארץהכירו את בעל הבית האמיתי של תל אביב" 
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קבועים או להימנע מהשכרה כזו כליל, ובכך להוביל להורדה ניכרת בהיצע הדירות 
לצד אלה, קיים חשש כבד שפעילות השכרה לטווח קצר תביא  45המוצעות לשכירות.

לעומס על תשתיות באזורי מגורים, ובכלל זה תשתית ביוב, פינוי אשפה והיצע החניה 
  46באזור, ותפגע ברווחת השכנים.

ומת זאת, תומכי הכלכלה הירוקה טוענים כי מדובר בקרש הצלה כלכלי עבור לע
שוכרי דירות לאורך זמן, המתקשים לעמוד בתשלום השכירות בעיר יקרה ומנצלים ערך 
עודף של נכסים על ידי השכרת חדר לתיירים. עוד נטען כי היא ממריצה תיירות, שכן 

  47בעיר יום נוסף. רה ונשאריםתיירים מנצלים את החיסכון הכספי שבהשכרת די
 למרות הסערה התקשורתית שעוררה כלכלה משתפת, תגובה שלטונית טרם הגיעה.

בעת כתיבת מאמר זה, התגובה השלטונית היחידה היא בירור של משרד התחבורה בנוגע 
טרם נערך בירור או דיון מעמיק בנושא פעילות של חברת  48בישראל. Uberלפעילות 

Airbnb.  
יבורי בארץ נמצא בחיתוליו. הוא נלווה לשיח עשיר ומעמיק שמתקיים בין השיח הצ 

חסידי כלכלה משתפת למתנגדיה ברחבי העולם, העוסק בהשלכות החברתיות 
והכלכליות של התופעה. לדיון זה יש ארבעה מוקדים עיקריים. שאלה ראשונה העומדת 

יצול ערך עודף של מחד גיסא, נ 49במחלוקת היא אם כלכלה משתפת תורמת לקיימות.
נכסים תורם לאיכות הסביבה וממתן את הצריכה העודפת של העולם המודרני. מאידך 

אם האורח חוסך כסף גיסא, קשה להעריך את ההשפעות הרחבות של פעילות זו. 
הם משתמשים באותו חיסכון? האם הם מגדילים צריכה  והמשכירה מרוויחה כסף, כיצד

הותם בעיר במקום להיעזר בתחבורה ציבורית? שאלת של מותרות? שוכרים רכב בעת ש
עומק שנייה היא מעמדו של הצרכן במסגרת שינויים מבניים בשוק. מחד גיסא, נטען כי 
כלכלה משתפת ממתנת צריכה, מקלה את ניצול הנכסים ומשקפת התרחקות מהמוסדות 

לצרכנים. המוכרים של השוק. היא מבטאת חוסר אמון בתאגידי ענק ומחזירה את הכוח 

_____________________________________  

) (הסכם 12.1.2015 ,(פורסם בנבו הראל נ' חןהראל נ' חןהראל נ' חןהראל נ' חן                52287-10-14חי') שלום ח ("תא שם. ראו:  45
הוצאות (ארנונה, עבור  ש"ח 4,000שכירות שלפיו תתגורר הנתבעת בבית ותשלם סך של 

תישא בעלויות הגינון והאינטרנט. במהלך תקופת מגוריה בבית  על כך חשמל ומים), ונוסף
השכרה בתשלום בתעזוב אותו הנתבעת בכל פעם שישכירו התובעים את הבית לנופשים, 

 .יומי)
"  Airbnb"לראשונה בישראל כתב אישום כנגד תושב ת"א שהשכיר דירה ב  ,עומר כביר  46

 /http://www.calcalist.co.il/internet/articles[) 3.11.2014( סטסטסטסטכלכליכלכליכלכליכלכלי
0,7340,L-3643973,00.html 2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט( . 

כמה  –בישראל  Airbnb). מירב מורן ואורי חודי "סיוט המלונות: 40הערה  ,להט (לעיל  47
 /http://www.globes.co.il]) 22.7.2015( גלובסגלובסגלובסגלובסה בת"א או בטבריה?" עולה חדר לליל

news/article.aspx?did=1001054004]  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט( .  
"משרד התחבורה הזמין את מנכ"ל אובר ישראל לבירור: האם החברה  ,ליאור גוטמן  48

 /https://www.calcalist.co.il[) 9.3.2017( כלכליסטכלכליסטכלכליסטכלכליסטמסיעה אנשים בניגוד לחוק" 
local/articles/0,7340,L-3709283,00.html 2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט.(  

49  Juliet Schor, “Debating the Sharing Economy”, The Great Initiative (2014).  
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ליברלי, -מאידך גיסא, נטען כי כלכלה משתפת אוכפת את הנורמות המקובלות בשוק נאו
לאמיתו של דבר, הפלטפורמות הגדולות,  50שכן הן מעודדות מסחור של המרחב הפרטי.

, שולטות בפעילות הצרכנים. חברות אלה מעצבות העדפות צרכניות Uber-ו Airbnbכגון 
ובמנגנון המוניטין. כלכלה משתפת אומנם מקשרת בין ושולטות בתוצאות החיפוש 

יחידים, אך הכוח התאגידי נשאר דומיננטי ברקע. ויכוח שונה (השאלה השלישית) הוא 
בשאלה אם כלכלה משתפת מקדמת הון חברתי וקשרים בין פרטים או משעתקת דעות 

בדים לבסוף, השאלה הרביעית העולה בדיון הגלובלי היא מעמדם של עו 51קדומות.
במסגרת כלכלה משתפת. האם היא מאפשרת לעובדים גמישות, נוחות ושכר זמין בעידן 

  52של אבטלה, או שמדובר בניצול כוח עבודה ללא הגנות החשובות של עולם העבודה?
אם כך, כלכלה משתפת טומנת בחובה פרדוקס: היא יוצרת אפשרויות אך גם 

סדרה של פעילות המשתמשים יש משעתקת את כוחם של תאגידי ענק. בד בבד עם הא
להכיר בכוחן של הפלטפורמות וליצור מנגנון משפטי אשר יפקח על פעילותן. המשגת 
תפקידן המשפטי של פלטפורמות אלה וריסון כוחן אל מול הצרכן הם מטרה חשובה, אך 
זו חורגת מגבולותיו של מעגל זה. נוסף על כך, כיוון שתופעות כלכלה משתפת מגוונות 

ות, לצד מיזמים עסקיים, גם מיזמים קהילתיים ושלטוניים, קשה לגזור מסקנות וכולל
ובשאלה תאורטית שחסרה  Airbnbרחבות היקף. המאמר מתמקד, לשם הבהירות, באתר 

בעוד כללים קניינים מבוססים בספרות המשפטית: מהם גבולותיו של מרחב אינטימי? 
לפי סוגי זכויות (בעלות, שכירות,  53ן,באופן מסורתי על חלוקה בין מקרקעין למיטלטלי

 המשפטיהרי שהשיח  55או על ההבחנה בין קניין פרטי לקניין ציבורי, 54,משכנתא)
: הבחנה בין צריכה אישית שונה קטגוריות מערכתמתבסס על לכלכלה משתפת הנלווה 

לבין שימוש מסחרי. המשפט מספק הגנה מוגברת לקטגוריה "קניין לצריכה אישית", 
מחיל עליה כללי מיסוי ואיסור אפליה שונים מאלה המוחלים בקטגוריה המקבילה הוא ו

המפתח לאסדרה של התחום דורש הגדרה מחדש של  56שימוש מסחרי.שעניינה  ,לה
  גבולות הקטגוריות הקיימות. 

  פלטפורמות מרכזיות  .2

 פרק זה סוקר את הפלטפורמות המרכזיות הנמצאות בשימוש בארץ, תוך שימת דגש-תת
בניצול נכסים (בניגוד לשירותים). הדוגמה הבולטת ביותר, וודאי הנפוצה והמוכרת 

_____________________________________  

 Chris J. Martin, “The Sharing Economy: A Pathway to Sustainability or aראו:  50

Nightmarish Form of Neoliberal Capitalism?” 102 Ecological Economies (2016) p. 

149  
  שם.  51
  שם.  52
  (תשנ"ג). 189–106 דיני קניין: חלק כללידיני קניין: חלק כללידיני קניין: חלק כללידיני קניין: חלק כללייהושע ויסמן  ראו:  53
  .85–84בעמ'  ,שם  54
 (חנוך דגן עורך, תשנ"ט). מקרקעין בישראל: בין הפרטי לציבורימקרקעין בישראל: בין הפרטי לציבורימקרקעין בישראל: בין הפרטי לציבורימקרקעין בישראל: בין הפרטי לציבורי :השוו  55
56  Kreiczer-Levy, “Consumption Property” )15הערה  ,לעיל(.  
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, אתר המשמש פלטפורמה להשכרת דירות לתיירים. האתר מציע Airbnbביותר, היא 
פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת לבעלי נכסים להשכיר לתיירים את בית המגורים או 

ד. סוגי העסקאות המתגבשות בפלטפורמה נכס אחר בבעלותם, לשימוש ָּתחום וקצר מוע
לעיתים מדובר בבעלי בתים אשר משכירים חדר פנוי בביתם וחולקים  57מגוונים למדי.

מגורים עם האורח בזמן שהותו בנכס. אחרים משכירים את הבית כולו כאשר הם יוצאים 
 לחופשה ארוכה. כמו כן, יש בעלי בתים המשכירים נכסים בבעלותם, שהם אינם גרים

האחרונים הם לאמיתו של דבר בעלי עסקים הבוחרים להשכיר לשוק  58בהם כלל.
התיירות בהשכרות קצרות על פני השכרת הדירה לשוכרים ארוכי טווח. הם אינם עורכים 

 Airbnbעסקאות בביתם, אלא בנכס עסקי לכל דבר ועניין. אם כך, אופן השימוש באתר

  אינו אחיד ותלוי בסוג הנכס וסוג העסקה.
בעיר סן  2008הצלחה רבה ברחבי העולם. מאז היווסדו, בשנת  Airbnbלמיזם 

התבצעו עסקאות  59מדינות, 190-ערים ב 34,000-פרנסיסקו שבקליפורניה, הגיע ליותר מ
גם  60מיליון אורחים והאתר כולל כשני מיליון נכסים המוצעים להשכרה. 60-עם יותר מ

לפי דיווחים בעיתונות, מספר היחידות בישראל, הפלטפורמה זוכה להצלחה ניכרת. 
בשולי  2015.61בשנת  13,000-ל 2012דירות בשנת  900-המוצעות להשכרה עלה מ

, tellevistaהדברים אזכיר כי בשנים האחרונות קם מתחרה ישראלי לפלטפורמה בשם 
. בעקבות הצלחת הפלטפורמה נשמעים קולות  62המתמחה בדירות בישראל בלבד

לצד פלטפורמות הפונות למשכירים ולשוכרים בנפרד,  63ה בארץ.להסדיר את פעילות
  64קיימים אתרים המבוססים על החלפת בתים לצורך יציאה לחופשה.

אתר נוסף המבוסס על השכרה קצרת טווח של מוצרים שונים הוא האתר הישראלי 
Rentitb.לשם השוואה, האתרים  65, אך בשלב זה האתר אינו פעילTuro ו-Getaround 

רים בין בעלי רכב לבין שוכרים אפשריים, הזקוקים לשירותי תחבורה פרטית ואינם מקש

_____________________________________  

57  Georgios Zervas, Davide Proserpio & John W. Byres, “The Rise of the Sharing 

Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry” 26 (Bos. Univ. Sch. 

of Mgmt., Research Paper No. 2013-16, 2015), [http://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=2366898].  

  שם.  58
59  About Us, AIRBNB [https://www.airbnb.com/about/about-us]  נצפה לאחרונה באוגוסט)

2018.(  
  שם.  60
" Airbnb-ימים: הזינוק המרשים בהיצע הדירות בישראל ב 4-דולר ב 600" ,רינה רוזנברג  61

(נצפה  ][http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2673819): 2.7.2015( הארץהארץהארץהארץ
  .)2018חאחרונה באוגוסט 

62  http://www.tellavista.com  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
 והטקסט שלידה. 42הערה  ,לעיל  63
 . )2018(נצפה לאחרונה באוגוסט  ]/http://houses.tuv-bait.co.il[ ראו:  64
65  ]https://www.facebook.com/Rentitb 2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
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. אתרים אלה אינם  66מעוניינים לרכוש רכב או לשוכרו לתקופה ארוכה (ליסינג)
מסתפקים בתיווך בין בעלים לשוכרים, אלא מציעים שירותים נלווים, כגון ביטוח 

   67ושירותי חילוץ.
על שווקים ישירים בין צרכנים, קיימים בשוק  לעומת אתרים אלה, המתבססים

(זיפקאר)   Zipcarהישראלי והגלובלי גם מיזמי שיתוף בכלי רכב מסחריים. חברות כגון
גו") הן בעלים של צי רכב ומאפשרות לצרכנים אשר אינם -טו-(להלן: "קאר Car2Goאו 

 גו"- טו-רחברת "קא 68מעוניינים לרכוש רכב להשתמש במכוניות שונות לפי הצורך.
הפכה בשנים האחרונות לשחקנית מרכזית בתחום בישראל, וכלי הרכב שלה פזורים 

. , חברות Getaround-ו Rentitb ,Turoבדומה לאתרים כגון  69בעיקר במרכז הארץ
מסחריות אלה עונות על הצורך של צרכנים בשימוש קצר טווח, אשר מחליף בעלות או 

קודתית בחופשה, המודל העסקי של חברות אלה מודל של ליסינג. בשונה מהשכרת רכב נ
מבוסס על העדפה צרכנית בנוגע לשימוש השוטף ברכב. ואולם, לצד הדמיון בין חברות 

, יש גם Getaroundאו  Rentitb ,Turoההשכרה המסחריות לבין השירות שמציעות 
נם הבדלים מהותיים. כאשר מדובר בחברה מסחרית המשכירה כלי רכב, כלי רכב אלה הי

קניין בשימוש מסחרי. גם אם המודל העסקי חדשני, הרי שמבחינת המשפט זהו מודל 
המשתבץ בקלות רבה בהבחנות המקובלות בין קניין לצריכה אישית לקניין מסחרי. 
כאשר אנשים פרטיים משכירים את רכבם, הם עושים שימוש מסחרי ברכוש אשר יועד 

רטית. חשיבותו של הבדל זה תתבהר לשימוש אישי, וברובו עדיין משמש לצריכה פ
  בהמשך המאמר.

אתרים נוספים הפעילים בישראל כוללים שיתוף בפירות הגדלים בחצרות של בתים 
היא פלטפורמה ישראלית  ReParkוגם אפשרות לסחור במקומות חניה פנויים.  70פרטיים

קר מאפשרת לבעלי חניות פרטיות להשכיר את החניה שלהם עבור תעריף שעתי, בעיה
מנגנון התרעה אוטומטי בהם קיימת מצוקת חניה קבועה. המערכת מספקת שבאזורים 

 להפחית את כדי 71בחניה לאחר סיום העסקה. שימושלמנוע  כדי ופיקוח שטח הרתעתי
עלויות עסקה, האתר מספק שירות ביטוח עבור בעל החניה המכסה נזק שנגרם לחניה, 

_____________________________________  

66   How Turo Works, TURO [https://turo.com/how-turo-works] נצפה לאחרונה באוגוסט)
2018( ;How It Works, GETAROUND, https://www.getaround.com/tour] נצפה לאחרונה) [

  ).2018באוגוסט 
  שם.  67
68  www.zipcar.com] נצפה לאחרונה באוגוסט) [2018( ;https://www.car2go.co.il/][  נצפה)

  ).2018לאחרונה באוגוסט 
69  ]https://www.car2go.co.il/cars-locations[  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
(נצפה לאחרונה  ][http://www.weshare.org.il/weshare-media-story-147746 ראו:  70

  ).2018באוגוסט 
71  ]http://www.repark.co.il/#!about/cpro[  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
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ת של הבעלים מהשכרת מקום והכנסהואף מנכה מס במקור על  72לרכב או לנהג,
  73החניה.

 Airbnbשל  באסדרהסוגיות משפטיות   .3

המאמר מתמקד באתגר שכלכלה משתפת מציבה לדיכוטומיות המרחביות שעומדות 
 היא הדוגמה המרכזית לאתגר. כדי  Airbnbבבסיס ההגנה הייחודית על בית המגורים.

ת בפני מתווי מדיניות ומשפטנים להבין את עומקו של הוויכוח, ואת הבעיות הניצבו
. פרק זה מציג בקצרה את הסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק-תתבעתיד הקרוב, 

הנושא הראשון הוא תחום התכנון והבנייה. סוגיות אלה יידונו בהרחבה בהמשך המאמר. 
 דיני התכנון והבנייה מבחינים בין דירת מגורים לבין נכס המיועד לפעילות עסקית. נכס

הוא נכס מסחרי, והפעלתו דורשת היתר שימוש חורג  רכי תיירות ונופשוהמיועד לצ
 הן Airbnbהאם דירות המושכרות דרך הפלטפורמה של  74.מהוועדה לתכנון ולבנייה

מפעיל עסק זקוק לרישיון ייעוד השימוש,  ה שלשאלהלצד נוסף על כך, דירות נופש? 
ת דירתו לתיירים שלוש פעמים בשנה האם אדם המשכיר א 75.לצורך הפעלת עסק חוקי

בית נדרש לקבל רישיון עסק לצורך הסדרת הפעילות באופן דומה לבית מלון או 
האם אדם המשכיר את רכבו או חפציו האישיים לזולת זקוק לרישיון מסוג  76הארחה?

יה ורישוי העסקים יחד בכל יתחומי התכנון והבנ הוסדרו זה? בערים שונות בעולם
  77ת דירות לטווח קצר.הקשור להשכר

ראשית, רווח  78סוגיה נוספת המצויה בלב שאלת האסדרה המשפטית היא המיסוי.
הנוצר במסגרת כלכלה משתפת הינו "עסק או עסקה אקראית שטיבה מסחרי", ובשל כך 

שאלה נוספת היא אם מדובר ברווחים מעסק לפי חוק מס ערך  79כפוף למס הכנסה.
היבט מיסוי נוסף שייך לרשויות המקומיות  80ן שירות.מוסף, כעסקת אקראי הכוללת מת

_____________________________________  

72  ]http://www.repark.co.il/#!faq/cx0w[  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.( 
  שם.  73
אי התכלת נ' החברה אי התכלת נ' החברה אי התכלת נ' החברה אי התכלת נ' החברה  2273/03 מ); עע"2008( 201 בתי משפט מנהלייםבתי משפט מנהלייםבתי משפט מנהלייםבתי משפט מנהליים ,ראו: אורי גורן  74

  ).7.12.2006 ,(פורסם בנבו להגנת הטבעלהגנת הטבעלהגנת הטבעלהגנת הטבע
  .537, ס"ח 1968–חוק רישוי עסקים, תשכ"ח  75
) בית מלון, פנסיון, 3תוספת לחוק רישוי עסקים ("עסקים טעוני רישוי כמפורט להלן: (  76

 .)אכסניה, ובלבד שאינם מיועדים בעיקרם למתן שירותי אירוח ולינה לקטינים"
; Grand Rapids, MI, City Code article V, ch. 116 & article VII, ch. 61משל, ראו, ל  77

Portland Zoning Code § 33.207 (2015).  
 .Diane M. Ring & Shu-Yi Oei, “Can Sharing be Taxed?”, 93 Wash. U. Lראו, למשל,   78

Rev. (2016) p. 989.  
  .339ח ), ס"1(2פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], סעיף   79
 .791, ס"ח 1975–חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  80
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האם בעלת  81ולגובה הארנונה שבעלת הזכויות תידרש לשלם בגין דירה מסוג זה.
  הזכויות תידרש לתשלום הדומה לזה של בית מלון או של דירת מגורים? 

במרחב  82שאלה רגולטורית נוספת עניינה איסור אפליה במוצרים ובשירותים.
הפרטי של בית המגורים אנחנו רשאים לבחור את מי לארח בביתנו. ערך האינטימי ו

השוויון אינו חל בבחירת שותפינו לדירה. לעומת זאת, בעלי בית מלון המשכיר חדרים 
לציבור כפופים לעקרונות השוויון. השכרת חדר בבית המגורים לתיירים מעוררת קושי. 

כך שהשכרת חדר בדירת המגורים האם הבית נחשב במקרה זה מקום הפתוח לציבור, 
כפופה לכללי איסור אפליה? כללי איסור אפליה יורדים לשורשה של האינטימיות 
במרחב הביתי. העירוב של האינטימיות הכרוכה במגורים משותפים עם הפעילות 

מסחרית המתרחשת בגבולות הבית מאתגרת את הדיכוטומיה המקובלת בין -המעין
ציבור. בעיה זו מדגימה, בצורה המובהקת ביותר, את מרחב אישי למרחב הפתוח ל

הקושי המושגי הטמון בסיווג פעילותה של כלכלה משתפת. יצוין כי כפי שיידון בהמשך 
   83אוסרת על אפליה, ובכך מקדימה בשלבים אלה את המשפט.  Airbnbהמאמר, 

 קטגוריות קיייות ובית המגורים  (א)

מציבה כלכלה משתפת להמשגה המשפטית של מטרת פרק זה היא להציג את האתגר ש
הבית במשפט הישראלי. הפרק מחולק לשלושה חלקים. הוא פותח בניתוח כללים 
ותאוריות המעצבים את הבית כמקום אישי, פרטי ומוגן. מטרת הדיון אינה להצדיק את 
הדין הקיים, אלא להסבירו כנקודת מוצא לדיון. בשלב השני, הפרק דן בביקורות 

על מושג הבית, עוד טרם הופעתה של כלכלה משתפת. בשלב השלישי, הפרק  הקיימות
 עוסק באתגר הייחודי שמציבה כלכלה משתפת למושג הבית. 

  ההמשגה הקיימת: הגה ייחודית על קיין המיועד לשימוש אישי  )1(

ההנחה המרכזית במסגרת השיח הקיים הוא כי הבית הוא מקום פרטי, אישי, אינטימי 
תערבות של המדינה ושל אנשים אחרים. במובן זה, הבית הינו פסגת ההגנה ומוגן מה
הגנה מפני חדירה לבית המגורים הבית מוגן מפני התערבות. כך, ראשית,  84 הקניינית.

, המשפט הישראלי מכיר בחשיבות נוסף על כך 85מהווה הגנה בפני אחריות פלילית.
_____________________________________  

, ק"ת 2007–תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז  81
6549. 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,   82
  . 1765, ס"ח 2000–תשס"א

 /https://www.airbnb.com/help/article] והטקס שלידה. עוד ראו: 276ראו: להלן הערה   83
1405/airbnb-s-nondiscrimination-policy--our-commitment-to-inclusion-and-respect] 

  ).2018(נצפה לאחרונה באוגוסט 
  ). 10הערה  ,לוי (לעיל- קרייצר  84
קובע כי "לא יישא אדם באחריות  864, ס"ח 1977–תשל"ז) לחוק העונשין, 1((י)34ס'   85

פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, 
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כי הדמיה  נקבע בשנים האחרונות ,הגדולה של פרטיות ואוטונומיה בבית המגורים. כך
ממוחשבת של בית המגורים באתר האינטרנט של האדריכל שתכנן אותו מהווה פגיעה 

בכל הנוגע לביתו של באופן דומה נקבע כי  86.בפרטיות של בעל הבית המתגורר בנכס
אדם, הפרטיות מבטיחה את "זכותו של אדם לנהל את אורח החיים שבו הוא חפץ בדלת 

ו, בלא הפרעה מבחוץ. ביתו של אדם הוא מבצרו, ובגדריו הוא זכאי לכך כי אמות בית
  87".יניחו אותו לעצמו, לפיתוח האוטונומיה של הרצון הפרטי שלו

ית, המשפט מגן על החזקה יציבה בבית המגורים הן בחוק הגנת הדייר והן בחוק שנ
הכרה  88ורר בו.הוצאה לפועל, מתוך הכרה בחשיבות בית המגורים עבור הדייר המתגה

זו מתיישבת עם ערך האישיות בקניין, אשר פותח, בצורתו המודרנית, על ידי מרגרט רדין 
)Margaret Radin לטענת רדין, החזקה של נכסים מסוימים תורמת להתפתחות אישית .(

אשר על כן, לטענתה, יש להבחין בין סוגים שונים של קניין: נכסים 89 ולגיבוש אישיות.
בערך החליפין שלהם ונכסים המצדיקים הגנה מיוחדת כתורמים לאישיותו שערכם נעוץ 
רדין מציעה היררכיה מסודרת של זכאויות. ככל שנכס תורם יותר  90של בעליהם.

בית המגורים הוא  91לאישיות, כך המשפט צריך לספק הגנה חזקה יותר על אותו הנכס.
בית קשור לאישיות, כיוון לטענת רדין, ה 92הדוגמה החזקה והבולטת ביותר בכתיבתה.

שהוא מרחב הקשור בזיכרונות העבר ובציפייה לעתיד של בעליו, בחייו וביכולת 
בשל כך, היא ממשיכה וטוענת כי המשפט צריך להעניק הגנה מוגברת לדייר  93להתפתח.

המחזיק בבית. כך למשל, בעלי זכויות שכירות בבית המגורים שלהם ראויים להגנה 
 94בעלי הבתים אשר עבורם הדירה היא דירה להשקעה לכל היותר.גדולה יותר מאשר 
האחר: מצטרפים לחזון משותף של הגנה מפני  –פרטיות והחזקה  –שני ההיבטים הללו 

_____________________________________  

 
מי בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או 

  שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור".
 .)17.1.2011(פורסם בנבו,  ורדי נ' גוטסמן אדריכלות בע"מורדי נ' גוטסמן אדריכלות בע"מורדי נ' גוטסמן אדריכלות בע"מורדי נ' גוטסמן אדריכלות בע"מ 1222/09ת"א (מחוזי ת"א)   86
  .)2004( 581) 1, פ"ד סא(פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניהפלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניהפלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניהפלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה 6650/04בג"ץ   87
ים או חוכר (הגנה על מגורים של בעל 668ס"ח  1972–תשל"ב לחוק הגנת הדייר, 33ס'   88

, 1967–תשכ"זלחוק הוצאה לפועל,  38יתוף) וס' לדורות מפני מימוש חובות או פירוק ש
 Avital(הגנה מפני עיקול בית מגורים במקרה שאין סידור חלופי). עוד ראו: 507ס"ח 

Margalit, “The Value of Home Ownership”, 7 Theoretical Inq. L. (2006) p. 467.  
89  Margaret J. Radin, “Property and Personhood”, 34 Stan. L. Rev. (1982) p. 957. 
  שם.  90
  .986שם, בעמ'   91
  .992שם, בעמ'   92
  שם.  93
  .993–992שם, עמ'   94
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במילים אחרות, הבית הוא מבצר המשרטט את גבולות  המדינה, נושים או פולשים.
  95ה"אני", המוגן אל מול איומים חיצוניים.

על פרטיות וההחזקה, המשפט הישראלי מגן גם על חירות שלישית, לצד ההגנה 
ההנחה המובלעת היא כי נכסים לצריכה אישית בחירת השותפים בבית המגורים. 

מערכות יחסים  הבית מקדם אפוא, לפי חזון זה,מיועדים לשימוש עצמי או משפחתי. 
משפחה, אם הבעלים חולקת את ביתה עם בני  96.אינטימיות המבוססות על אמון וקרבה

יחסים אלה  97.הביתחברים או שכנים, הרי שאנחנו עדיין מצויים במרחבי הקטגוריה של 
, כיוון שמערכות יחסים מסוג זה הללורק מחזקים את ההגדרה האישית הנלווית לנכסים 

הבית מובן באופן מסורתי כפלטפורמה  98אני המורחב" של הבעלים."נתפסות כחלק מה
מיות בין בני משפחה, שכנים ושותפים. כיוון שהתפתחות למגוון מערכות יחסים אינטי

אישית מחייבת יחסים עם אחרים, אותם נכסים לצריכה אישית משמשים מרחב שבתוכו 
 כחריגיחסים מסחריים, לעומת זאת, נחשבים  99מערכות יחסים אלה פועלות ומשגשגות.

על מפגש במרחבים האישיים הללו. הם מייצגים אינטראקציה מרוחקת, המבוססת 
רצונות ואינטרסים ולא על קרבה וקשר. ההבחנה החדה הזו עומדת בבסיס דיני איסור 
 אפליה מודרניים. בעוד במקום הפתוח לציבור אסור להפלות, הרי שבמקום פרטי ואישי

היא רשאית להפלות כאשר היא מזמינה  100הבעלים כפופה לדרישות השוויון. אין
ילה את רכבה לשכנים או חברים וכאשר היא אורחים לארוחת ערב, כאשר היא משא

לעומת זאת, בית מלון או אכסניה, חברה המשכירה רכב  101בוחרת שותפים לדירה.

_____________________________________  

לורנה פוקס טוענת בזכות הגנה משפטית על הבית כאתר היוצר יציבות, ביטחון והמשכיות.   95
Lorna Fox, “The Meaning of Home: A Chimerical Concept or a Legal Challenge?” 29 

J. L. SOC’Y (2002) p. 580 ;Lorna Fox, “Re-Possessing “Home”: A Re-Analysis of 

Gender, Homeownership and Debtor Default for Feminist Legal Theory”, 14 Wm. & 

Mary J. Women & L. (2008) p.423.  
 Judith Sixsmith, “The Meaning of Home: an Exploratory Study of Environmentalראו:  96

Experience”, 6 J. Environ. Psych. (1986) 281; Sandy G. Smith, “The Essential 

Qualities of a Home”, 14 J. Environ. Psych. (1994) 31 at p. 32:עוד ראו .Shelley 

Mallett, “Understanding Home: a Critical Review of the Literature”, 52 Sociological 

Rev. (2004) p. 62, 68.  
 Lisa M. Austin, “Person, Place or Thing: Propertyמשל בנוגע לבית המגורים: ל ראו:  97

and the Structuring of Social Relations”, 60 U. Toronto L.J. (2010) pp. 445, 450 ;
Shelly Kreiczer-Levy, “Informal Property Rights of Boomerang Children in the 

Home”, 74 Md L. Rev. (2015) p. 127 להלן): Kreiczer-Levy, “Boomerang Children”.(  
98  .Russel Belk, “Sharing”, 26 J. Consumer Research (2010) p. 715  
99  Austin 97הערה  ,(לעיל.(  

  חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בדיור ולמקומות ציבוריים.  100
 Joseph William Singer, “No Right toם ראו:יעל אפליה בדיור והחריגים האמריקאי  101

Exclude: Public Accommodation and Private Property”, 90 Nw. U. L. Rev. (1995) pp. 

1283, 1448.  
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ללקוחות או בית משכון הפתוח לציבור מחויבים לנהוג בשוויון בשירות לקוחותיהם 
  102השונים.

ה דיון זה במושג הבית משתלב בקטגוריה רחבה יותר, שבה עסקתי בעבר, המבחינ
בין דפוסי שימוש אישי למסחרי. "קניין לצריכה אישית" היא קטגוריה המאגדת את אותם 

 103נכסים שנועדו לצריכה אישית, ואותם בעלת הנכס חולקת עם קרוביה ומכריה בלבד.
לצד ההגנה הנרחבת של בית המגורים, קיימת הגנה גם על סוגי מיטלטלין שונים אשר 

י מטבח, בגדים וכלי מיטה, שהינם צורך חיוני של חייב נועדו לשימוש אישי. כלי בית, כל
וכך גם מחשב, טלוויזיה, רדיו או טלפון  104או בני משפחתו, אינם ניתנים לעיקול,

למרות זאת,  105הדרוש לחייב ולבני משפחתו החיים עמו" בכפוף לתקרת סכום מסוים."
ביותר של  המאמר מתמקד בבית המגורים, כיוון שמדובר בדוגמה החזקה והמובהקת

  מרחב אינטימי ומוגן על ידי המשפט.
יש תאוריות שונות העשויות לתמוך בהבנה זו של הבית, הנכללת תחת הקטגוריה של 

הללו מוצעות על ידי המלומדים  התאוריות .במקצת קניין לצריכה אישית מכיוונים שונים
ית הקניין יהמאמר בנוגע לקטגור ו הייחודית שלומטרתן לחדד את עמדת וברלי ראדין

אינה  106ההבחנה שמציעה ראדין, הגם שזכתה להכרה משפטית רחבה, לצריכה אישית.
תופסת במדויק את ההבחנה שמאמר זה עוסק בה. רדין מתמקדת במשמעות האישית 
שיש לחפצים עבור אנשים שונים. בעוד פלונית עשויה לפתח היקשרות לרכבּה הפרטי, 

בד. תאוריית הקניין כאישיות היא במהותה אדם אחר רואה ברכבו כלי תחבורתי בל
לעומת זאת, ההבחנה  107סובייקטיבית ואינה חלה באופן שווה על נכסים דומים.

המוצעת בין קניין לצריכה אישית ובין קניין לשימוש מסחרי תלויה בתכליתיות של הנכס 
  ובשימוש בו ולא בערך הסובייקטיבי שמייחס לו המשתמש. 

), מהתאורטיקנים המובילים של דיני התאגידים, מבחין בין Adolf Berleאדולף ברלי (
קניין יצרני המוקדש לייצור, לאספקת שירותים או למסחר לבין קניין לצריכה אישית 

_____________________________________  

לחוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות  3סעיף  ו:רא  102
מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא "ציבוריים (

יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות 
או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, במקום הציבורי, מחמת גזע, דת 

  ").השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי או הורות
103  Kreiczer-Levy, “Consumption Property” )15 הערה ,לעיל.(  
הגנה על "כלים, מכשירים, ) כולל 4(א)(22) לחוק הוצאה לפועל. סעיף 2(א)(22סעיף   104

מכונות ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים, שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים 
מקצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו" זוהי 

הדוק ליכולת קשר אך היא נכללת בקטגוריה נפרדת וקשורה  ,הגנה מסחרית בעיקרה
  ס. להתפרנ

  ).7א)((22שם, סעיף   105
  (תשס"ה). 42–39 קניין על פרשת דרכיםקניין על פרשת דרכיםקניין על פרשת דרכיםקניין על פרשת דרכים    ,חנוך דגןלמשל  ראו:  106
 :Stephanie M. Stern, “The Inviolate Homeלמשל ביקורתה של סטפני סטרן:  ראו:  107

Housing exceptionalism in the Fourth Amendment” 95 Cornell L. Rev. (2010) p. 905.  
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בדומה לרדין, ברלי מאפיין את הקניין לצריכה אישית כקשור  108שהוא ביטוי לאישיות.
ל תפקיד אינסטרומנטלי קשר הדוק לאישיות של הבעלים, בעוד קניין יצרני הוא בע

בלבד. להבחנה זו נלווית משמעות משפטית חשובה. לשיטתו של ברלי, קניין לצריכה 
 109אישית מגן על חירות ולכן ראוי להגנה משפטית רחבה שהזכות לקניין פרטי מקדמת.

לעומת זאת, קניין יצרני משרת את כוחם של התאגידים הגדולים ובעצם מאיים על חירות 
אם כן, ברלי מבחין בין צריכה לייצור כבסיס לקטגוריות נפרדות של  110של פרטים.

קניין. ואולם, הטיעון משרת את ברלי בקידום מטרה רחבה של ההבדל בין אנשים בשר 
בעוד העניין המרכזי של ברלי הוא  111ודם האוחזים בקניין לבין תאגידים כבעלי קניין.
ובשל כך הוא מתמקד בזהות הבעלים  הריכוזיות של קניין יצרני בידי חברות הגדולות,

באופן (תאגיד או אדם), הכללים המשפטיים שנדונו במאמר ויידונו בהמשכו עוסקים 
ההגדרה המשפטית של  השימוש, בדפוסי מערכות יחסים ובהגנה מול המדינה.

הקטגוריה "קניין לצריכה אישית" נבדלת אפוא הן מההבחנה הראדיאנית והן מההבחנה 
  שהציע ברלי.

  ביקורות על ההמשגה הקיימת של הבית במשפט הישראלי  )2(

ההמשגה הקיימת של בית המגורים כמרחב אישי, פרטי ואינטימי בוקרה בעבר, עוד טרם 
עלייתה של כלכלה משתפת. שתיים מהביקורות חשובות במיוחד להבנה עשירה 
ומורכבת של ההמשגה הקיימת. הביקורת הראשונה היא ביקורת פמיניסטית. 

דיכוטומיה בין קניין המיועד לצריכה אישית ובין קניין המיועד לשימוש מסחרי ה
משפיעה גם על המיון והדירוג של פעולות הנעשות בבית ומחוצה לו, כאשר הפעילות 
הביתית אינה מתוגמלת. כך, היא משתלבת בדיכוטומיות המוכרות בין הספרה הביתית 

ל רכוש המיועד לצריכה אישית, הינו הבית, כסמל הבולט ביותר ש 112לספרה השוקית.
מפלט מן העולם החיצוני המאיים, הקר והתחרותי ונועד לרומם את הבית ולסמן אותו 

מסחרי, אינטימי, -כיוון שהבית מובן כמפלט, הוא מובנה כלא 113כמקומה של האישה.
ומשמש כאנטיתזה לרעיון של תחרות השולטת בשוק. הביקורת הפמיניסטית הדגישה 

נשית, -את הדיכוטומיה בין הבית האינטימי והמוגן, המייצג את הספרה הפרטיתוביקרה 

_____________________________________  

 Adolf A. Berle, “Property, Production and Revolution”, 65 Colum. L. Rev. (1965)ראו:  108

pp. 1, 3; Adolf A. Berle & Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private 

Property xxiii, xxviii-xxix (revised ed., 1991)  
  שם.  109
 שם.  110
  שם.  111
112  Frances Olsen, “The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform”, 

96 Harv. L. Rev. (1983) p.1497 פרנסס אולסן מצביעה על ההבחנה בין הספרה .
  המשפחתית לבין הספרה השוקית כבסיס למחשבה הליברלית.

  שם.  113
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הבחנה בין  114גברית.-לבין בית העסק היצרני והתחרותי, המסמל את הספרה השוקית
סוגי שימוש תורמת להנצחת הספרות הנפרדות. היא אף תורמת להאדרת הבית, בלי 

  115חב אלים וכוחני.להביא בחשבון את העובדה שהבית הוא פעמים רבות מר
ביקורת שונה מערערת על היעילות של דיכוטומיות במשפט. בהתאם לטענה זו, 
דיכוטומיות מוכרות, כגון הפרטי מול הציבורי והאישי מול האינטימי, מסתירות רצף של 

אכן,  116אפשרויות ומטשטשות את האופי המורכב של הבחירות המוסדיות והמשפטיות.
נתון וקשיח. עסקים קטנים מהבית קיימים במשך שנים. נוסף גם הבית אינו מושג אחד, 

על כך, מושג הבית עשוי לכלול את בתיההורים עבור ילדים להורים גרושים, בית 
בילוי שעות ארוכות בכל יום  117המעסיק עבור עובד דומסטי וכן הלאה. עבודה מהבית,

השוטפות במקום העבודה, וכן השכיחות של עובדים המבצעים את מטלות הבית 
האידיאל של הבית כמקומה של  118טשטשו את הקו המבחין בין אינטימיות למסחר.

ובעקבות  119גם הוא בעקבות העלייה בשיעור הגירושין המשפחה הגרעינית נשחק
בהמשך  120השיעור העולה של זוגיות קבועה ומחויבת שאינה כוללת מגורים משותפים.

של ההבחנה הוא במהותו רעיון חדש  לקו טיעון זה, חשוב לציין כי הבסיס הרעיוני
מבחינה היסטורית, שכן הבית היה בעבר מרכז של פעילות יצרנית ולא הייתה הבחנה 

תעשייתית לכלכלה המודרנית - המעבר מחברה טרום 121חדה בין הבית לבין הקהילה.

_____________________________________  

 שם.  114
 Jeannie Suk, At Home in the Law: How Domestic Violence Revolution is:השוו  115

Transforming Privacy (2009).  
למשמעויותיה של פסיקת בג"ץ  –"הפרטה: המדינה, השוק ומה שביניהם  ,הילה שמיר  116

  (תשע"ה). 259 ספר אליהו מצאספר אליהו מצאספר אליהו מצאספר אליהו מצא "הסוהר הפרטי-בנושא בית
117  Nicole Stelle Garnett, “On Castles and Commerce: Zoning Law and the 

Home-Business Dilemma”, 42 Wm. & Marry L. Rev. (2001) pp. 1191, 1201.  
 Arianne Renan Barzilay, “Labor Regulation asלקשר ההדוק בין עבודה לבין הבית ראו:  118

Family Regulation: Decent Work and Decent Families” 33 Berkeley J. Employment & 

Assessing the  “Between Home and Work:(2012) p.119; Hila Shamir,  L. Labor

Distributive Effects of Employment Law in Markets of Care” 30 Berkeley J. 

Employment & Labor L. (2009) p. 404.  
דורית בעקבות שחיקת מוסד הנישואין ועליית שיעור -לעלייתה של המשפחה הרב  119

 Suzanne M. Bianchi et al., “Intergenerational Ties: Alternativeהגירושין ראו:

Theories, Empirical Findings and Trends, and Remaining Challenges”, in 

Intergenerational Caregiving (Alan Booth et al. eds. 2008).  
 Irene Levin, “Livingראו LAT:  Leaving Apart Togetherמערכות יחסים אלה נקראות   120

Apart Together: A New Family Form?”, 52 Current Sociology (2004) p. 223.  
121  Janet Halley & Kerry Rittich, “Critical Directions in Comparative Family Law: 

Genealogies and Contemporary Studies of Family Law Exceptionalism”, 58 Am. J. 

Comp. L. (2010) p.753 .  
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מעבר לכך, תפיסה זו של הבית כאינטימי ומבודד מפעילות  122תרם לביסוס הדיכוטומיה.
 חווה אתגרים שונים בעשורים האחרונים.מסחרית 

 האתגר שמציבה כלכלה משתפת  )3(

כלכלה משתפת מציבה אתגר להבנה המשפטית של הבית ולכללים המשפטיים התומכים 
בהבנה זו, כיוון שהיא יוצרת פרגמנטציה של משמעויות סימבוליות. המשמעות 

ולל בחובו מערכות יחסים הסימבולית המקובלת היא כי הבית הוא מקום פרטי, אישי, הכ
אינטימיות או למצער ארוכות טווח. כלכלה משתפת מזמנת פעילויות נוספות וכוללת, 
לצד האישי והפרטי, את המסחרי, את האגבי ואת החולף. אכן, קטגוריות משפטיות אינן 

ואולם,  123פעמים רבות טוב יותר כרצף של אפשרויות. סגורות, ודיכוטומיות מובנות
האישי למסחרי מגלמת את דרך החשיבה המשפטית בנוגע למרחב אישי.  ההבחנה בין

לדרך החשיבה הדיכוטומית אתגר נוסף  טענת המאמר היא שכלכלה משתפת מציבה
ושונה ממנה. האידיאל המשפטי הנוכחי של מושג הבית נפגם, כיוון שהבית כולל כעת 

השאת רווחים לא רק פן אינטימי, אישי, המבוסס על קרבה והיכרות, אלא גם 
ואינטראקציה עם זרים, המתחלפים תדיר. הבית מחזיק תפקיד כפול וסותר לכאורה: הוא 

  מקום מפלט ובאותה העת מקום מפגש עם אותו עולם חיצוני. 
כלכלה משתפת מציבה אתגר, כיוון שאופני השימוש בנכסים עוברים שינוי, 

מוש בקניין. פרט לכך והחלוקה הקשיחה אינה תואמת את המציאות המורכבת של שי
שהיא אינה תואמת מציאות זו באופן אמפירי, היא מאירה קשיים נורמטיביים בסיווג 
עצמו. בכך, כלכלה משתפת הינה צעד נוסף, המתווסף לשורה של שינויים אמפיריים 

הגם שאתגרים קודמים מספקים מסגרת חשובה לדיון,  124וביקורות נורמטיביות קודמות.
פירוק המובן של בה קושי שונה בחלוקה הנוכחית. היא מתמקדת כלכלה משתפת מאיר

התפיסה המקובלת של הבית היא מגורים משותפים ארוכי טווח.  125.מגורים משותפים
הבנה זו של מגורים משותפים מנחה את דיני איסור האפליה ומאפשרת לבעלי הזכות 

 ן כמרחב אינטימי.חירות גדולה בבחירת שותפיהם, גם אם שיקוליהם מפלים. הבית מוב
כלכלה משתפת מזמינה אל הבית גם מערכות יחסים קצרות טווח, אגביות, שמטרתן אינה 

) לכלול במרחב הביתי relational( בחירה קישוריתמגורים משותפים ארוכי טווח. זוהי 
מערכות יחסים מגוונות. מערכות יחסים אלה משליכות על ההבנה המשפטית של מושג 

   התומכים בה. הבית ועל הכללים
מניח כי שימוש מסחרי בבית הוא  126השימוש במטבע הלשון "כלכלה שחורה"

בהכרח שימוש לא מדווח ולא חוקי. ההבחנה בין סוגי שימוש (אישי ומסחרי) מקפלת 
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בחובה הנחה שעסקאות מסחריות בבית המגורים הן טרנספורמטיביות, וכי מערכות 
ת הבית מקטגוריה של צריכה אישית אל יחסים ופעילויות שונות מעבירות באחת א

  הקטגוריה של נכס מסחרי ושוללות את ההיבטים האינטימיים שבו. 
אינה רק מזמינה שימוש מסחרי במרחב הפרטי. יש בה, במקרים   Airbnbפעילות

רבים, סוג חדש של מגורים משותפים. הבעלים מזמינה את האחר לתוך ביתה וחולקת 
הסוציולוגית ויויאנה  127כמרחב האישי והאינטימי ביותר. עימו מרחב המוגדר תרבותית

 128) טוענת כי מגורים משותפים יוצרים אינטימיות ייחודית.Viviana Zelizerזליזר (
אינטימיות מוגדרת, לשיטתה, כידע ותשומת לב לפרטים, שאילו הפכו פומביים היו 

חולקים בית, הם כאשר אנשים  129יוצרים מבוכה או פוגעים בהערכה העצמית של הפרט.
נחשפים למידע פרטי מסוג זה. ואולם, כלכלה משתפת אינה עוסקת באינטימיות בין 
שותפים קבועים לדירה. כלכלה משתפת מזמינה שיתופים שהם קצרי טווח ומזדמנים. 
הקשר שנוצר אינו אינטימי והדוק, אלא חולף. בכך נוצר טשטוש בין הזר לבין הקרוב. 

פרטיים אחרים הינם פלטפורמה למפגש עם זרים מתחלפים.  בית, רכב ומוצרי צריכה
ודוק: אין הטענה כי דפוסי מגורים אלה אינם ראויים. הטענה היא כי המשפט, כפי 
שכלליו מיושמים כיום, אינו ערוך להתמודד עם תופעה זו. לדוגמה, כפי שיידון להלן, 

ר השימוש בדירה כללי התכנון והבנייה אינם ערוכים להתמודד עם השאלה של הית
המושכרת לטווח קצר. נדרשת לפיכך הבנה חדשה של הבית, כדי להתאים למציאות 
האמפירית המשתנה. ההמשגה המוצעת, כפי שהיא מפורטת בפרק הבא, היא גם ראויה 

 יותר מבחינה נורמטיבית.

בשנות תופעה מרעישה במציאות הישראלית.  םמגורים עם זרים אינגם עם זאת, 
התגוררו משפחות רבות עם דייר נוסף או  ארבעים של המאה הקודמתהשלושים וה

הסדרי מגורים אלה נבעו ממצוקת דיור קשה  130משפחה, וחלקו מטבח וחדרי שירותים.
והתאפיינו בתנאי צפיפות. בין ההסדרים הללו ניתן למנות בעלי בתים אשר התגוררו רק 

תים בעלי הדירה התגוררו בחלק מדירתם, ואת חדריה האחרים השכירו למשפחות: לעי
ברוב הדירה והשכירו חדר אחד בלבד, אך לפעמים השכירו את רוב שטח הדירה 

במקרים רבים התגוררו כמה  131והצטמצמו לשטח קטן יותר, כדי לחסוך בהוצאות.
 132משפחות באותה דירה כשוכרים, כאשר לרוב כל משפחה התגוררה בחדר אחר.

חדר אחד, שכרו מיטה בלבד, ובמקרה כזה תופעה נוספת כללה יחידים אשר חלקו 
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הצפיפות  133שכירת החדר לא לוותה בהכרח ביכולת להשתמש במטבח או במקלחת.
  134הקשה והתנאים הלא נוחים הובילו לחיכוכים רבים ואף לסכסוכים של ממש.

 הללו מהתופעות לקח. חדשה אם כן, יש ממש בטענה שכלכלה משתפת אינה תופעה
ואולם, בכל זאת יש הבדל חשוב.  .צורותו פיםהיק, עוצמותמגוון ב בעבר התקיימו

מגורים משותפים בתקופת הצנע היו קבועים. הפרקטיקות הפנימיות נוצרו מתוך שיתוף 
לעומת זאת, אתרי שכירויות בכלכלה משתפת  135לטווח ארוך והתבססו על יציבות.

ים מזדמנים מבוססים על שוק התיירות. במקרים אלה, הדייר פותח את ביתו לתייר
המתחלפים תדיר. הקשר עם האורחים הוא נקודתי, מזדמן ועסקי, גם אם אישי יותר 

יחסים עם שותפים לדירה הם בהכרח אינטימיים,  136מחילופים המתנהלים בבתי מלון.
אם כי במידה מועטה ביחס למגורים עם בני משפחה או חברים, וכוללים בחובם הדדיות 

, מגורים משותפים בכלכלת צנע עדיין נופלים בתוך ושיתוף פעולה. במילים אחרות
הפרדיגמה של קניין לצריכה אישית, גם אם הם ממוקמים בשוליה של אותה פרדיגמה. 
הם אומנם מרחיבים את מנעד האפשרויות של מגורים משותפים מחוץ לתא 

נעים משיקול כלכלי בלבד, אולם בסופו של דבר אלה הם אל מגורים המּו 137המשפחתי
סים שאינם מסחריים במובנם המובהק, המזדמן והחולף. כלכלה משתפת מאיימת על דפו

הקטגוריה באופן ברור יותר, כיוון שהיא מערבת את המסחרי במרחב האינטימי. בשולי 
אפשר להתעלם מכך שקיים גם שוני כמותי ומעמדי. כלכלה -, איכעניין תיאוריהדברים, 

ולכן המיתוג שלה חורג  138ד הביניים,משתפת היא תופעה המערבת בעיקר את מעמ
היא מתוחכמת יותר  139מכלכלה של ימי צנע ומצוקה אל כלכלה אופנתית, חכמה וירוקה.

_____________________________________  
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blogs/reflections-future-sharing-economy]. (“Evidence suggests that most sharing 

economy activities attract mainly white middle class users.”); . נצפה לאחרונה)
 The Sharing Economy Isn’t Just For Young, Coastalעוד ראו:). 2018באוגוסט 

Urbanites Any More FAST COMPANY (June 6, 2014), available at 

[http://www.fastcoexist.com/3031205/the-sharing-economy-isnt-just-for-young-coast

al-urbanites-any-more] (“The sharing economy has long been associated with certain 

types and demographics: young, hipster, urban, middle class”  נצפה לאחרונה באוגוסט)
2018.(  

מקבלת תמיכה מקהל רחב חוצה גילאים,  כלכלה משתפתשהמחקר מציין כי  אף על פי
  רמות הכנסה ומיקום גאוגרפי, הרי שהוא אף קובע כי רוב תומכיה הם צעירים.

 .)39 הערה ,לעיל(המקורות  שם. עוד ראו:  139
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וסוחפת  140וכוללת מנגנוני מוניטין מורכבים, היא נושאת בחובה אידאולוגיה סביבתית
  אחריה קהלים גדולים. 

נוהג הקיים בחברה עדות נוספת למנגנוני שיתוף בנכסים בחברה הישראלית היא ה
משפחות הנוסעות למשך סוף השבוע  141הדתית של החלפת בתים בסופי שבוע.

משאילות לעיתים את ביתן לאורחים של שכניהן כאשר לשכן אין מקום להלין את כל 
אורחיו. מדובר בהשאלת הבית או חדרים בו למבקרים מזדמנים, ולעיתים קרובות בעלי 

גם  142חים אצלם. השכנים הם הגורם המקשר.הבית כלל אינם פוגשים את המתאר
תופעה זו דומה בהיבטים מסוימים לכלכלה משתפת, בפרט למודל ההשכרה של 

Airbnb  ,השימוש בבית מתחלף ומזדמן, ולא נוצר קשר ארוך טווח עם האורחים. ואולם .
, מנגנון השיתוף המדובר מבוסס על תשתית קהילתית. בעלי  Airbnbבניגוד למודל של

ם מסכימים לאפשר שימוש בביתם, כיוון שהם מרגישים מחויבות לשכניהם. ייתכן בתי
שהם עצמם משתמשים בשירותים דומים כאשר הם מתארחים. מאחר שמדובר בנוהג 

הוא אינו מבוסס על מסחר עם זרים אלא על מחויבות קהילתית  143קהילתי מוכר,
קטיקות נוספות של שיתוף, שנכנסת אל הבית. נוסף על כך, בקהילות שונות קיימות פר

מיזמי שיתוף אלה יכולים לחסות תחת ההגדרה  144כגון שיתוף בבגדים ובצעצועים.
ואולם, הטיעון במאמר אינו מתייחס לכלל  145הרחבה של כלכלה משתפת היום.

המיזמים של כלכלה משתפת, אלא למיזמים הכוללים השכרת נכס אישי לשימוש מזדמן 
  ריה של קניין לצריכה אישית. בכך את הקטגו ואשר מאתגרים

 הבית מול בית המלון  )4(

בית מלון מוגדר פרק זה מדגים באופן קונקרטי את הטיעון בהקשר של בית המגורים. -תת
המלון הוא חלק  146."רוח תמורת תשלום; בית הארחהיעסק שמשכיר חדרי לינה וא"

מלון נחשב מוסד והוא עסק המציע שירותי לינה ומזון. כבית עסק,  ,מתעשיית אירוח
בית  ,המתאפיין באינטראקציה נעימה אך בלתי אישית. לעומת זאת ,המשרת את הציבור

חברים או  ,, הוא פרטי ופתוח רק למכריםהמגורים, בתפיסה המשפטית האידיאלית
ועל כן האווירה בבית מתאפיינת באינטימיות או היכרות  ,המוזמנים על ידי הדייר ,שכנים
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שוב לציין כי ההנגדה המדוברת חדשה בפרספקטיבה היסטורית. מוקדמת. עם זאת, ח
דפק תעוברי אורח היו נוהגים לה 147הפונדקים ובתי ההארחה התפתחו מהבית הפרטי.

   148לאתר מקום לינה בתמורה לתשלום. כדיעל דלתות הבתים 
, בחשיבה המשפטית המקובלת כיום הבית ובית המלון על אף הרקע ההיסטורי

הבית הוא מרחב בניגוד לבית עסק,  149השוללים זה את זה. ,מנוגדיםנתפסים כמושגים 
בהמשך לכך, חשוב להבחין בין נכס להשקעה  150הזוכה להגנה משפטית ייחודית.

מאתגרת את המושכר לתיירים לבין השכרה של חדר בבית המגורים. כלכלה משתפת 
ון מסתמכת ההיררכיה בין בית לבין בית מל 151בסיס הקטגוריה המשפטית.בהנגדה שה

והמלון משרת את  ,. הבית הוא פרטי"פתוח לציבור"לבין  "פרטי"על הפיצול בין 
כך למשל, חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור  152הציבור.

ולמקומות ציבוריים קובע כי מקום ציבורי הוא "כל מקום המיועד לשימוש הציבור, 
אולם, כאשר הבעלים בוחרת אכסניה, בית הארחה [...]. ולרבות אתר תיירות, בית מלון, 

, כך בשללפתוח את ביתה ולארח זרים, הפרטיות מתערערת והבית הופך פתוח לציבור. 

הופכת חדה פחות. האם הבית הופך לבית מלון, או שמא  המלון לבית הבית בין ההבחנה
ורשת חשיבה לטענת המאמר, הדיכוטומיה ד נדרשת הבנה חדשה של המרחב האישי?

  מחודשת. 
מנגד, תפיסה שונה של פרטיות מתייחסת ליכולת של האדם לבחור את קשריו 
החברתיים באופן משוחרר ממגבלות חברתיות, מתכתיבי המשפחה או מדרישות 

הבנה זו של פרטיות עולה בקנה אחד עם המשגה מקובלת של  153פורמליות אחרות.
קניין פרטי" מתמקד ביכולת של בעל הזכות קניין פרטי. לפי התפיסה הרווחת, המושג "

ואולם, הזכות להדיר  154הקניינית להדיר את הזולת ולהשתמש בנכס באופן בלעדי.

_____________________________________  
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אומנם גישה  155כוללת בחובה גם את היכולת של הבעלים לבחור לשתף אנשים בקניינה.
אך היא מדגימה היטב את המורכבות שמושג  156זו זכתה לביקורות רבות ומגוונות,

ות אוצר בחובו כאשר עוסקים בשימוש בקניין. בהתאם לכך, אם נתמקד בפרטיות הפרטי
מגשימה את  Airbnb-כשליטה על מערכות יחסים הבאות בגבולות הנכס, הרי שמארחת ב

ערך הפרטיות בכך שהיא בוחרת לנהל את קשריה ולכלול בהם אנשים זרים, וקשרים 
  המבוססים על חליפין כלכלי או חברתי.

הה האתגר למושג, אציע במאמר אסדרה משפטית של התופעה ואציג את לאחר שזו
השלכותיה. מטרת המאמר היא לשפר את ההמשגה הנוכחית של הקטגוריה "קניין 
לצריכה אישית" (והדוגמה המובהקת שלו, מושג הבית) להזריק לה תוכן מורכב ועשיר 

  ופעילות כלכלית. יותר, הערוך להתמודד עם המציאות המסובכת של קשרים אנושיים 

 חשיבה מחודשת על הקטגוריה של קיין לצריכה אישית   ב.

 קיין לצריכה אישית כמרחב בייים  .1

של קניין לצריכה חשיבה מחודשת על הקטגוריה  מצריך האתגר שהוצג בפרק הקודם
אישית. חשיבה מחודשת יכולה להוביל לאחת משלוש אפשרויות עקרוניות. האפשרות 

אפשר לטעון שהקטגוריה  157ביטול הקטגוריה של קניין לצריכה אישית.הראשונה היא 
אינה מתאימה לצורכי העולם המודרני וכי האתגרים העומדים בפניה הם רבים 
ומשמעותיים. כפי שמוכיח האתגר, אין סיבה ליצור הבחנה בין קניין לצריכה אישית לבין 

. בחירה זו מקבלת חיזוק נוסף קניין מסחרי ויש להתייחס לכלל סוגי הקניין באופן זהה
הבית אינו מושג ניטרלי, ובשביל נשים רבות אינו  158מהשיח הפמיניסטי שהוזכר לעיל.

_____________________________________  
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הגנה על הבית בצורתו  159מבטא אישיות והגשמה עצמית, אלא מרחב מאיים ומגביל.
כיום, כאשר הבית נתפס כספרה נשית ובו מוגנת המשפחה הגרעינית, תורמת להנצחת 

  160ים מקובלים.מבנים חברתי
בחירה בדרך זו אפשרית אך לדעתי אינה רצויה. כלכלה משתפת היא סממן אחד 

במקום לבטל את הקטגוריות לחלוטין,  161לשינוי שעוברות קטגוריות בעולם המודרני.
מחדש.  יש לבדוק אם יש לקטגוריה הצדקה כיום, ובמקרה הצורך להגדיר את גבולותיה

דפוסי שימוש היא ארכאית, נוקשה ולא מדויקת, אך אומנם ההבחנה הקיימת היום בין 
הבחנה בין נכסים שונים על בסיס תרומתם לערכי יסוד כגון פרטיות, אוטונומיה וחירות 
היא חשובה. הבחנה זו תורמת לגיבוש מערכת משפטית עשירה ורגישה למאפיינים 

מערכות לנכסים שונים יש תפקידים שונים, הן מבחינת עיצוב  162חשובים של הנכס.
יחסים בין המשתמשים השונים בנכס והן מבחינת המטרות החברתיות שהם מקדמים. 
בית המגורים זוכה להגנה רבה יותר במשפט, כיוון שהבית הוא מרחב אינטימי ייחודי 

 163שכולל בחובו גם מפלט מן העולם וגם פלטפורמה למגוון קשרים משמעותיים.
חברתית כיום, גם אם ההבנה המקובלת של הקטגוריה היא עדיין בעלת ערך במציאות ה

המושג לוקה בחסר. במקום לבטל את הקטגוריה, אני מציעה לחשוב מחדש על החזון 
  שהמשפט משקף ומכונן. 

מבקשת לחזק את הקטגוריה בצורתה כיום ולהותיר את ההבחנה  שנייההאפשרות ה
תגרות על כנה. האסדרה המשפטית תבקש אפוא למזער תופעות אשר מא המקובלת

אותה, ובכללן את כלכלה משתפת. אפשרות זו תומכת באסדרה רחבת היקף, שמיועדת 
להקשות על מיזמי שיתוף. כמה רשויות מקומיות בעולם נוקטות פעולות אסדרה 

גם אפשרות זו לוקה בחסר, כיוון שהיא  164המצביעות, לפחות לכאורה, על כיוון זה.
א יוצאת נגד האופן שבו אנשים מנהלים נלחמת בשינויים חברתיים וטכנולוגיים. הי

מערכות יחסים ומתקשרים במרחב האינטימי. כלכלה משתפת עצמה היא תופעה 
_____________________________________  
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תועלת  165מורכבת. יש לה יתרונות אך גם חסרונות. היא מאפשרת ניצול יעיל של נכסים,
וקידום  167פתיחת מגוון אפשרויות עבור הפרט 166כלכלית עבור המשתמשים השונים,

אך היא גם יוצרת החצנות שליליות  168ת כגון קיימות וצרכנות מבוקרת,מטרות אישיו
המסקנה היא  169כלפי שכנים, פוגעת בעובדים וחושפת משתמשים לכוח תאגידי.

שחשוב להסדיר את כלכלה משתפת ולהגן על משתמשים. הבחירה להילחם בתופעה 
  מתעלמת ממורכבותה ומהקשרה החברתי, הכלכלי והסביבתי הרחב.

המבקשת למלא את מושג הבית ואת הקטגוריה  שלישית,מוצעת אפשרות במאמר 
בבסיסה, הרי שמטרותיה, כמו  לצריכה אישית בתוכן חדש. בעוד הקטגוריה בעלת ערך

גם גבולותיה, דורשים חשיבה מחודשת. במקום להיצמד לדיכוטומיה הארכאית בין 
של יחסים אנושיים אינטימי למסחרי, המשגה חדשה חייבת להיות רגישה למורכבות 

ושל פעילות חברתית וכלכלית. מאמר זה ממקם את ההמשגה המוצעת במסגרת הדיון 
הרחב של פירוק דיכוטומיות משפטיות: פרטי מול ציבורי ואינטימי מול מסחרי. שתי 
תובנות חשובות עולות מהספרות הקיימת. ראשית, חשוב להבין כי רגולציה אינה 

במילים אחרות,  170בתים כבית מלון יש משמעות מכוננת. ניטרלית וכי לבחירה להסדיר
הבחירה שהשכרת חדר לתיירים בבית תהיה כפופה לדיני רישוי עסקים, תכנון ובנייה 
ומס בדיוק כמו בית מלון יוצרת כשלעצמה מציאות של מסחור הבית ומעצימה את 

   171ההיבט המסחרי בתוך המרחב הביתי.
ת המציאות המורכבת המערבת בין המסחרי שנית, דיכוטומיות לרוב מסתירות א

ויויאנה  172לאינטימי ובין הפרטי לציבורי. במקום דיכוטומיה, קיים רצף של אפשרויות.
זליזר מסבירה כי ההבחנה בין הבית לשוק, בין האישי למסחרי, נסמכת על תפיסה של 

ופעילות לפי תפיסה זו, פעילות כלכלית  173עולמות עוינים ומנוגדים או ספרות נפרדות.
זליזר מבקרת גישה זו וטוענת  174אישית מתקיימות בזירות נפרדות לחלוטין.-אינטימית

מעבר לכך, כשעסקה מסוימת  175שעסקאות רבות מערבות את הכלכלי עם האינטימי.
_____________________________________  
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ואת אופייה ומאתגרת  הופכת נפוצה, היא משנה את משמעותה של מערכת היחסים
ושאים ונותנים במסגרת גבולות חברתיים כתוצאה מכך, אנשים נ 176קטגוריות קיימות.

קיימים. זליזר נעזרת בסוגיית הטיפול בילדים כדוגמה לטענה זו. לדבריה, סוכנויות 
אימוץ מסחריות, מעונות מסחריים של טיפול בילדים ומערכת האומנה שינו את ההגדרה 

 בהמשך לכך התפתחו הבחנות חדשות בין ילד ביולוגי, ילד 177של המושג "הורות".
באופן דומה, ככל שכלכלה משתפת  178מאומץ, הילד של הלקוח, ילד אומנה ועוד.

תהפוך מרכזית יותר, היא תלך ותשנה את הגבולות של קניין לצריכה אישית ותציע 
הבחנות חדשות בין בית לבין בית מלון ובין רכב פרטי לרכב מסחרי. כאשר אנשים יבחרו 

ת יחסים מסוימת עם אורחים משלמים, בסוג עסקה מסוים, הם יבחרו למעשה במערכ
  שכנים והקהילה.

בעקבות תובנות אלה, אני מציעה לראות את הקניין לצריכה אישית כמכונן מרחב 
תפיסה זו  179אישי הפתוח למגוון של קשרים, חזקים ורופפים, אינטימיים וכלכליים.

 מאפשרת לפרט להגדיר מרחב כפקעת של קשרים בדרגות קרבה משתנות ובדפוסי
פעולה משתנים. זוהי הבנה רגישה יותר למגוון הרשתות שמשפיעות על הבית ועל נכסים 
פרטיים אחרים ומזינות אותם. לצד יחסים עם המּוכר והקרוב, נכסים אלה משמשים גם 

כמו  180כפלטפורמה לאינטראקציה עם האחר והזר גם לפני זריחתה של כלכלה משתפת.
פקת לנו הזדמנות להגדיר מחדש את המושג של אתגרים רבים לפניה, כלכלה משתפת מס

קניין לצריכה אישית בכך שהיא מזמינה אפשרויות נוספות לאינטראקציה קהילתית 
  ומסחרית.

הבית עשוי לכלול יחסים משמעותיים, אינטימיים ויציבים, הכוללים מחויבות 
ראשון לצד מערכות יחסים אגביות, רופפות ומשוללות מחויבות. בעוד הסוג ה 181הדדית

מבוסס על אחריות, הסוג השני מבוסס על שליטה והדרה. אם כך, אפשר לדמיין רצף של 
אפשרויות מגורים משותפים לאורך שני צירים: יציבות מול אגביות, קרבה מול 

מגורים עם שותפים זמניים, מגורים עם בני משפחה או חברים  182אינטראקציה רופפת.
ועוד. ואולם, לצד חשיפת מגוון האפשרויות, קרובים, מגורים עם תיירים מתחלפים 

ההמשגה החדשה המוצעת משקפת אידיאל שונה מהמקובל היום. תחת האידיאל של 
הבית כמבודד, אינטימי ופרטי, המשגה זו של הבית מבקשת לדמות את המרחב האישי 
לאידיאל של כיכר העיר כמרחב המקיים שונות, גיוון וחיים במקביל של קבוצות 

_____________________________________  

  .38בעמ'  ,שם  176
  שם.  177
  שם.  178
179  Kreiczer-Levy, “Boomerang Children” ,97 ערהה (לעיל(.  
 והטקסט שלידן. 141–130 הערות ,לעיל  180
181  Kreiczer-Levy, Boomerang Children ,97 ערהה (לעיל(. 
    .שם של קרבה מול אינטראקציה רופפת ראו: צירעל דפוסי מגורים המבוססים על   182
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ראו את הבית באנלוגיה לדיון השוקק הסובב את המרחב הציבורי בעיר. אתאר  183שונות.
בקצרה את הדיון ולאחר מכן אסביר כי כלכלה משתפת משפיעה על חזון הבית כמרחב 
ביניים הממוקם בין הציבורי והמסחרי לפרטי והאינטימי וכולל בחובו מגוון קשרים 

  ופעילויות. 
בשימור המרחב הציבורי. ראו לדוגמה את נקודת המוצא לדיון היא השחיקה ש

משפחות במעמד  40-היישוב ארסוף שבחוף השרון, קהילה מצומצמת הכוללת כ
שערי כניסה התקינו אותו, הגדר המקיפה תושבי היישוב הקימו  184אקונומי גבוה.-סוציו
באופן דומה, קהילות מגורים שונות בארצות הברית יצרו  185שומר בכניסה. ווהציב

רטיים לקהילות מתוחמות באמצעות כללים והגבלות שמטרתם להגן על מרחבים פ
התוצאה היא סביבה  186הקהילה ועל ערך השוק של בתי המגורים, תוך הדרה של האחר.

הרחובות  188הכוללת פארקים, מגרשי טניס ומרכזים קהילתיים. 187הומוגנית ומופרטת,
  189עצמם הופכים לפרטיים, והמרחב הציבורי קטן בהתאמה.

ון הציבורי אשר מאפשר הפרטה של שכונות מגורים עורר ביקורת משפטית התכנ
ואולם, המסגרת הרחבה יותר לדיון כוללת את התנועה החברתית היוצאת נגד  190קשה.

בהתאם לטענה זו, מרחבים פרטיים ומסחריים, כגון מרכזי  191חורבן המרחב הציבורי.
חים המיועדים למרחב ציבורי קניות וקניונים וקהילות מגודרות, תופסים בהדרגה שט

ומחליפים את המפגש הבלתי אמצעי של אנשים בגילים שונים, רמות הכנסה ורקע אתני 
החזון המתחרה שמציעים המבקרים הוא קהילה  192שונה בסביבה המאופיינת בניכור.

בהמשך  193כקיום במקביל של אנשים שונים, קולקטיב של זרים החולקים מרחב משותף.
) מתמקדת בעקרונות תכנוניים המדגישים new urbanismרבניזם החדש (לכך, תנועת האו

_____________________________________  

183  Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, (1990) pp. 226–256 
184  http://www.homee.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%A3/][  נצפה)

  ).2018לאחרונה באוגוסט 
 גלובסגלובסגלובסגלובס"פשרה: תושבי ארסוף יאפשרו לציבור גישה חופשית לחוף הים"  ,חן מענית  185

)25.2.2013.(  
 David J. Kennedy, “Residential Associations as State Actors: Regulating theראו:  186

Impact of Gated Communities on Nonmembers”, 105 Yale L.J. (1995) p.761; Ross 

Thomas, “Ungating Suburbia: Property Rights, Political Participation, and Common 

Interest Communities”, 22 Cornell J. L & Pub. POL. (2012) p. 205.  
187  Kennedy, .שם  
188  Thomas )211בעמ'  )186 ערהה ,לעיל.  
189  Kennedy )771–769 בעמ' )186 הערה ,לעיל.  
  .)186 ערהה ,לעיל( Thomas שם.  190
191  Mike Davis, The City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles (1992); Davina 

Cooper, “Regard between Strangers: Diversity, Equality and the Reconstruction of 

Public Space”, 18 Critical Social Policy (1998) 465; Michael Warner, The Trouble 

with the Normal: Sex, Politics and the Ethics of Queer Life (2000).  
192  Davis ;שם ,Cooper.שם ,  
193  Young  232בעמ'  )183(לעיל, הערה.  
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את חשיבות היכולת ללכת ברגל, רמת צפיפות גבוהה ושימוש המשלב את המסחרי עם 
כדי לשפר את היכולת ללכת ברגל ממקום למקום, יש לתכנן רחובות  194המגורים.

, אזורי קניות שימוש מעורב מחבר בין בתי עסק 195ומדרכות באופן המאפשר מפגש.
   196ופנאי באופן שיוצר אינטגרציה של אנשים שונים מכל שכבות האוכלוסייה.

השיח סביב האורבניזם החדש מבהיר את הפונקציה החברתית של מרחבים עירוניים. 
המאמר מזמין אותנו לחשוב על שילוב הפונקציה הזו בתוך המרחב הפרטי. במובן זה, 

י ומקום. כלכלה משתפת מזמינה פעילות מסחרית המרחב הציבורי מצטמצם ומשנה אופ
עם תיירים, אשר אינם חלק מהקהילה המוכרת, אל תוך הבית. היא חושפת את בני הבית 

אתרים  אל מבקרים שונים ומתחלפים בעלי אורח חיים שונה ומרקע תרבותי אחר.
אים, יוצרים באופן פוטנציאלי קשרים עם אנשים זרים בצורה החוצה גיל  Airbnbכגון

העסקאות של כלכלה משתפת מתחילות לרוב  197רמות הכנסה, רקע אתני ואזור גאוגרפי.
ברשת, אך תוצאותיהן ממשיות. אנשים מחליפים מוצרים ומתארחים בבתים של אנשים 
השונים מהם. במקרים שבהם אדם משכיר חדר פנוי בביתו, נוצר מפגש פנים מול פנים, 

תגורר בחדר לימים ספורים. המפגש הבלתי אמצעי לא מתווך, בינו לבין האדם הזר שמ
הינו חלופה זמינה, נגישה ופרטית לחזון של האורבניזם החדש. כמו רחבת השוק 

לאמיתו של דבר,  198המסורתית, הבית הופך לזירה למגוון קשרים ואינטראקציות.
כלכלה משתפת מרחיבה את השימושים האפשריים בשכונות מגורים ללא שינוי של ממש 

כנון העירוני. הבית הופך לסביבה היוצרת שימוש מעורב: מגורים ושימוש מסחרי בת

_____________________________________  

 The New Urbanism: An Architecture of Community (Peterאסופת המאמרים:  ראו:  194

Katz ed., 1994):עקרונות של האורבניזם החדש:  . עוד ראו]http://www.newurbanism. 
org/newurbanism/principles.html גם את הצ'רטר  ראו:; )2018] (נצפה לאחרונה באוגוסט

] (נצפה [http://www.cnu.org/charter: 1993של קונגרס האורבניזם החדש שנוסד בשנת 
  .)2018לאחרונה באוגוסט 

 Emily Talen, “Sense of Community and Neighborhood Form: An Assessment ofראו:  195

the Social Doctrine of New Urbanism”, 36 Urban Studies (1999) pp. 1361, 1364  
 ,Hollie Lund, “Testing the Claims of New Urbanism: Local Accessשם. עוד ראו:  196

Pedestrian Travel, and Neighboring Behaviors”, 69 J. Am. Planning Assn. (2003) p. 

414.  
 Yan Song & Gerrit-Jan Knaap, “New Urbanism and Housing Values: a :השוו  197

Disaggregate Assessment”, 54 J. Urban Econ. (2003) p. 218.  
 Sophie Watson & David Studdert, Markets as Sites for Social Interaction (2006): ראו  198

(“The findings indicated that markets are indeed important sites of social interaction 

for local communities. Although the markets in the study varied considerably in the 

level of social interaction, the strength of social ties, the level of social inclusion and 

the use of the market by different groups, in all the markets some degree of social 

interaction took place and in most cases respondents confirmed the significance of the 

market as a social space”7בעמ  ,) שם.  
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ואולם, יש  כך, המרחב האינטימי הופך להיות פלטפורמה למפגש עם האחר. 199מתון.
  להדגיש כי אין מדובר בהגשמת סולידריות, בסוציאליזם או בשיתוף אלטרואיסטי. 

סוימת, אך לא תאפשר פתיחות עם זאת, קיים חשש שכלכלה משתפת תחזק קהילה מ
כך, למשל, מחקר חדש השווה את הסיכוי של משתמשים  200אמיתית במפגש עם האחר.

אמריקאית ושל משתמשים בעלי שמות - בעלי שמות המקושרים לקהילה האפרו
המחקר מצא כי  Airbnb.201-הנשמעים "לבנים" להתקבל כאורחים על ידי מארחים ב

 16%-נחזים כמשתייכים לקהילה השחורה נמוך בכהסיכוי של המשתמשים בעלי שמות 
הפלטפורמה הכריזה לאחרונה על נקיטת  202מזה של בעלי השמות הנחזים כלבנים.

צעדים אחדים לצמצום האפליה, וביניהם הפחתת מרכזיותן של תמונות וביקורות 
המאפשרות זיהוי אתני, גזעי או לאומי של האורח הפוטנציאלי וכן חיוב כל המשתמשים 

חתום על מחויבות קהילתית (אקט הצהרתי בלבד בשלב זה) כתנאי להמשך ל
  203השימוש.

התופעה מורכבת ולה פנים רבות, וחשוב להכיר בכוחותיה ובמגבלותיה. מטרת 
המאמר אינה להביע תמיכה בלתי מסויגת בכלכלה משתפת או לצבוע אותה בצבעים 

שתפת תומכים בפוטנציאל הטיעון הוא שהמאפיינים המבניים של כלכלה מ 204ורודים.
שלה ליצור מרחב ביניים שיש לו היבטים פרטיים וציבוריים, אינטימיים ומסחריים. יש 
להבין את הקטגוריה של קניין לצריכה אישית כפקעת של קשרים מגוונים, המאפשרת 
לבעלת הזכויות לעצב את המרחב האישי שלה כרצונה, באופן פתוח לזולת או סגור 

לת החברתית משולשת: היא מגשימה את האוטונומיה של בעלת ואינטימי. התוע
הזכויות, מרחיבה את אפשרויות הניצול של הנכסים השונים ותומכת במפגש הבלתי 
אמצעי עם האחר והשונה דווקא במרחב השמור באופן מסורתי ליחסים עם המוכר. בכך 

_____________________________________  

  .)194 (לעיל, הערה מקורות :השוו  199
 Jacob Thebault-Spieker et al. “Avoiding the South Side and the Suburbs: Theראו:  200

Geography of Mobile Crowdsourcing Markets” Urban Environment (conference 

proceedings CSCW 2015). 
201  Benjamin G. Edelman, Michal Luca & Dan Svirsky “Racial Discrimination in the 

Sharing Economy: Evidence from a Field Experiment” Harvard Business School 

NOM Unit Working Paper No. 16-069 (2016).  
  שם.  202
203  Katies Benner, “Airbnb Adopts Rules to Fight Discrimination by Its Hosts” NY 

Times (Sep. 8, 2016) .לדוח המלא ראו: [http://blog.airbnb.com/wp-content/ 

uploads/2016/09/REPORT_Airbnbs-Work-to-Fight-Discrimination-and-Build-Inclus

ion.pdf?3c10be]  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
 ,לעיל( Schor ראו: כלכלה משתפתלדיון מורכב בנוגע להיבטיה החיובים והשליליים של   204

 Juliet Schor & Connor J Fitzmaurice, “Collaborating and :. השוו)49 הערה

Connecting: The Emergence of the Sharing Economy” in Handbook of Research on 

Sustainable Consumption ( Lucia A. Reisch & John ThØgersen ed., 2015), p. 410.  
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זה יוגשם ובאיזו  טמון הפוטנציאל הגדול של התופעה, ויש לחכות ולראות אם פוטנציאל
  מידה. 

שני עקרונות יוצקים תוכן להצעת המאמר, המבקשת להבין את המרחב האישי 
, ליבת השימוש חייבת ראשיתכפקעת של קשרים מגוונים, המכונן מרחב ביניים אישי. 

להיות אישית ופרטית ולשמר רמה מסוימת של אינטימיות כדי שעדיין נוכל להגדיר את 
י או חפץ אישי. כאשר מדובר במרחב שהוא לחלוטין מסחרי, הנכס כבית, רכב פרט

אפשר לדבר עליו במונחים של קניין לצריכה אישית. ראו, לשם הדוגמה, בעלים של -אי
דירה המשכיר אותה באופן קבוע לתיירים ואינו מתגורר בה כלל. זוהי דירה להשקעה, 

אישי. זהו קניין  שמטרתה השאת רווחים ולא ניתן לחשוב עליה במונחים של מרחב
מסחרי לכל דבר ועניין. הכלל במדינת ניו יורק, שלפיו רק בעלים או שוכרים המתגוררים 

בלי להתייחס לרציות של  205בנכס רשאים להשכירו לפרקי זמן קצרים, מדגים הבחנה זו.
הכלל בשלב זה, נהיר כי ההבחנה בין נכס שבו אדם מתגורר לנכס שהוא משכיר באופן 

  ובה ומשמעותית.שוטף היא חש
, האופן שבו מתעצב המרחב האישי הקונקרטי תלוי בסופו של דבר בבחירה של שנית

בעל הזכויות בנכס. בעל הזכויות מחליט אם לפתוח את הבית, הרכב, או חפציו האישים 
לשימוש מזדמן ובאיזו מידה לעשות זאת. בעלת הזכויות בוחרת אם לעצב מרחב באופן 

או לפתוח אותו לפעילות מסחרית המזמינה אנשים נוספים  פרטי, אינטימי ומבודד
פנימה. על כן, בניגוד למגורים משותפים, היוצרים לעיתים מחויבות, הפעילות המסחרית 

   207והיכולת להדיר. 206מתיישבת עם משטר של קניין פרטי, המבוסס על זכות היציאה

 מבחים משפטיים  .2

כמרחב ביניים תתרום לגיבוש כללים הבנה של הקטגוריה "קניין לצריכה אישית" 
משפטיים. מבחן מקדמי חשוב הוא ההבחנה בין עסקאות בכלכלה משתפת העוסקות 
בנכס מסחרי לכל דבר ועניין לבין עסקאות הנעשות במרחב האישי. זו תהיה טעות לקבץ 
את כלל העסקאות המתבצעות במסגרת האתר ולדון בהן כמקשה אחת, משום שקיימים 

כאמור, ההגנה על המרחב האישי אינה חלה על מארחים  208בים ביניהן.הבדלים חשו
המשכירים דירה שאין הם מתגוררים בה. לפי הנתונים שפרסמה יחידת המחקר של חברת 

Airbnb ,מהמארחים בניו יורק  87%, שיש להתייחס אליהם כמובן בחשדנות מסוימת

_____________________________________  

205  Laws of New York 2010, ch. 225.  
 Hanoch Dagan & Michael Heller, “The Liberal Commons”, 110לזכות היציאה ראו:  206

Yale L.J. (2001) p. 549.  
  והטקסט שלידה. )154 הערה ,לעיל( ראו:  207
208  Zervas, Proserpio & Byres  57(לעיל, הערה.(  
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כאשר  209ת מגוריהם.מהמארחים באנגליה משכירים את בי 80%ואמסטרדם, כמו גם 
בעלים משכיר דירה שאינו מתגורר בה, הרי שמדובר בקניין עסקי גרידא, ולכן יש 
להסדיר את הפעילות באופן דומה להסדרת כל פעילות עסקית אחרת. שאלת האסדרה 
המשפטית במקרה של נכסים להשקעה תלויה בהערכה של היתרונות והחסרונות של 

ואולם,  210ידוד תיירות, ניצול של נכסים וכן הלאה.הפעילות עצמה: הפרעה לשכנים, ע
בנכסים להשקעה אין משום אתגר מבחינת מושג הבית עצמו. לסיכום, לפני שניגשים 
לשאלת עיצובה מחדש של הקטגוריה, יש "לנקות מן השולחן" את הפעילות שאינה 

  מתרחשת בבית המגורים עצמו ועל כן היא עסקית לכל דבר ועניין. 
דת על הפרק עתה היא אם להסדיר את הכלכלה המשתפת במרחב השאלה העומ

האישי, ובמקרה שהתשובה חיובית, באיזה אופן ראוי להסדירה. נוסף על כך, יש להתאים 
בין אופי הפעילות לבין אופן האסדרה. כך, ניתן להבחין בין פעילות הדורשת פטור מלא 

גוריה של קניין לצריכה מפיקוח ואסדרה לבין פעילות הדורשת אסדרה מותאמת לקט
כמובן, הבחנה זו תשתנה בהתאם לסוגיה המשפטית הספציפית העומדת על  אישית.
ובהתאם למטרות שסוגיה  –תכנון ובנייה, רישוי עסקים, מיסוי או איסור אפליה  –הפרק 

זו באה לקדם. היקף פעילות מסוים עשוי להיחשב רחב בהקשר המיסויי בשל הרווח 
ומצומצם בהיבטי איסור אפליה. בעוד כללי איסור אפליה מגינים  המתקבל מהפעילות,

על אינטימיות בבית ומאפשרים את בחירת השותפים בבית ללא הגבלה, כללי מיסוי 
מעניקים הקלות לדירת מגורים וכללי תכנון ובנייה ורישוי עסקים מפרידים בין פעילות 

לו עוסקות, במידה זו או אחרת, עסקית למגורים. עם זאת, כלל הסוגיות הרגולטוריות הל
בכינון חזון הבית במשפט הישראלי ובהגנה על הבית כמקום פרטי, אינטימי ומוגן 
מהתערבות. הבנה חדשה של הבית, כמרחב אישי אך פתוח אל האחר, דורשת התאמה 

  של כלל הסוגיות הרגולטוריות הללו, כך שיישומן יתמוך בהבנה חדשה זו. 
משולבת במרחב כלכלה משתפת עד כמה הפעילות של וחן המבחן המרכזי המוצע ב

. במילים אחרות, יש ובאיזו מידה ,האישי של בעל הזכויות ולחלופין אם היא חיצונית לו
לבחון אם הפעילות מוסיפה רבדים למרחב האישי והופכת אותו למרחב פתוח לזולת, 

כך ראויה להגנה  ובה בעת ליבת השימוש היא עדיין אישית, פרטית ואינטימית, ועקב
משפטית ייחודית. כאשר השימוש העסקי דומיננטי בעיצוב המשפטי של הנכס, ראוי כי 

  הגנה זו תהא פחותה. 

_____________________________________  

(נצפה לאחרונה באוגוסט  [/https://blog.atairbnb.com/economic-impact-airbnb] :ראו  209
כלומר אין התייחסות  ,. שימו לב שלא פורסמו נתונים הנוגעים להיקף העסקאות)2018

רכי השכרה. כך, ולשאלה אם רוב העסקאות נערכות עם מארחים המחזיקים דירות מספר לצ
אך מספר העסקאות  תכן שרוב הנכסים המוצעים להשכרה באתר הם אכן נכסים אישיים,יי

מהיקף העסקאות הנערכות על ידי המחזיקים  באופן ניכרהנובע מהשכרת נכסים אלה קטן 
  נכס להשכרה.

 .)36 ערהה ,לעיל(; חפץ ומרטיק )40 ערהה ,לעיל(להט   210
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לשם יישומו של מבחן זה אני מציעה שני מבחני משנה, הפורטים את העיקרון הכללי 
לפרוטות: היקף השימוש העסקי ומבחן השימוש החופף. מבחן המשנה הראשון הוא 

מסחרי. בעלת הזכויות עשויה להשכיר את הנכס פעמים ספורות - השימוש העסקי היקף
בשנה, והיא יכולה להשכירו ברוב ימות השנה. ככל שהמארח משכיר את הדירה שבה 
הוא גר בתדירות גבוהה יותר, הרי שהפעילות העסקית הופכת לחלק משמעותי יותר 

ב שולל את אופיו האישי של במרחב האישי. ודוק: אין הטענה שהשימוש העסקי הרח
המרחב. הטענה היא שהיקף שימוש עסקי משמעותי מוביל למסקנה שאין לפטור פעילות 
זו מאסדרה משפטית. עם זאת, כפי שאסביר בהמשך הדברים, האסדרה המשפטית צריכה 
להיות רגישה לעובדה שמדובר בקניין לצריכה אישית. חשוב להדגיש כי המבחנים 

מאפייני הנכס ובאופן השימוש בו. כיוון שאנשים שונים מגדירים את המוצעים עוסקים ב
המרחב האישי באופן שונה, מטרת המבחן אינה להתחקות אחר התפיסה הסובייקטיבית 
של בעלת הזכויות בנכס. תחת זאת, המבחן המוצע מציע בחינה אובייקטיבית, 

על המשמעות המתמקדת במאפייני הנכס ובאופן השימוש בו. המבחן מוותר בכך 
האישית הנלווית, למשל, להגדרה של ראדין ומתמקד בהיבטים האובייקטיבים של 

  המרחב.
קשה למתוח במדויק את הקו בין פעילות עסקית משמעותית לפעילות עסקית צנועה 
בהיקפה. "כלל אצבע" מועיל בוחן אם ההכנסה השנתית מן הפעילות עולה על ההוצאות 

אם ההכנסות מהשכרה של חדר בבית או  211לל הנכס.השוטפות הדרושות לתחזוקת כ
מיסי  –של הבית כולו בזמן חופשה אינן עולות על הוצאות שוטפות של אחזקת נכס 

השימוש המסחרי בנכס אינו עולה בהיקפו על  –ארנונה, ועד בית, חשמל, מים וגז 
סיסקו מהמארחים בסן פרנ 42%-, כAirbnbהשימוש האישי. כך, למשל, לפי נתוני האתר 

אפשר  212נעזרים בהכנסה המתקבלת מאירוח לצורך כיסוי הוצאות מחיה שוטפות.
לחשוב על כללי אצבע שונים, לדוגמה, מספר הימים בשנה שבהם הנכס מושכר 

  213לתיירים.
מבחן המשנה השני עניינו שימוש חופף, והוא בוחן את נקודות המפגש בין בעלת 

כל שנקודות המפגש מרובות יותר, כך הזכות לבין המשתמשים בנכס הפרטי שלה. כ
משמש הנכס כמרחב ביניים המחבר בין בעלת הזכויות לבין הזולת. ראו לדוגמה בעלת 
זכויות המשכירה חדר אחד בביתה לתיירים מזדמנים. החדר יכול לכלול כניסה נפרדת, 

_____________________________________  

כלי העוסק בביטוח ל ,מסעיף בחוק של מדינת קליפורניה השאוב "כלל האצבע"ל ההשראה  211
. בעוד חברות הביטוח רואות בהשתתפות מכלכלה משתפתרכב המושכרים לזרים כחלק 

סיבה לשלול את הפוליסה או לסווג את הרכב כרכב מסחרי, החוק  בכלכלה משתפת
כלכלה ) ההכנסות מהפעילות של בקליפורניה אוסר על החרגות מעין אלה אם (בין היתר

 § Cal. Ins. Codeאינן עולות על הוצאות השנתיות לתחזוקת הרכב. ראו: משתפת

11580.24 (2015).  
212  [https://blog.atairbnb.com/economic-impact-airbnb/]  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט(. 
 והטקסט שלידן. 238 ,233 הערותלהלן  ראו:  213
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 שירותים ומטבחון ייעודיים לחדר. במצב כזה, המארחת והאורחת תיפגשנה בעת הכניסה
לנכס ובתום הביקור, וכן במקרה שתתעוררנה בעיות הדורשות פתרון. לעומת זאת, 
לעיתים המארחת והאורחת חולקות מטבח או כניסה משותפת ונפגשות מדי יום. במקרה 
האחרון המפגש בין האינטימי לבין הזר נהיה מוחשי וממשי, וניתן לראות בו הגשמה של 

האפשרויות הללו, יש מקרים שבהם המארחת  המטרות שבבסיס מרחב הביניים. אל מול
משכירה את הבית כולו רק כאשר היא נמצאת בחופשה. במקרים כאלה השימוש אינו 
חופף בזמנים ונקודות החיכוך מועטות. ואולם, במקרה כזה יש להתחשב בחפיפה 
מרחבית בשימוש: אם האורחת מתגוררת בחדריהם של בני הבית הנעדרים, ולא בחדר 

קצה לה, אם היא עושה שימוש בסלון, במטבח, בחדרי האמבטיה האישיים של נפרד שהו
בני הבית, ייתכן שיש לראות בכך שימוש חופף מרחבי (גם אם הוא איננו חופף בזמן). 

פחות מחפיפה בזמן. אינדיקציה  אם כן, החפיפה המרחבית חשובה, אך לרוב משמעותית
רח נעשה באמצעות נציגים או נוספת לשימוש החופף היא אם רוב הקשר עם האו

  במישרין על ידי בעל הזכויות בנכס. 
קביעת מבחנים חדשים לרגולציה הם תמיד אתגר שלטוני ועשויים להטיל עלויות 
גבוהות, המושקעות בתכנון הכלל ובאכיפתו. המבחנים המוצעים מעלים חשש לריבוי 

בחינת כל מקרה לגופו  התדיינויות ולקושי יישומי. אכן, יישום קזואיסטי המבוסס על
אינו מתאים לאסדרה רגולטורית. ההצעה במאמר היא שקווים מנחים אלה, בצירוף 
שיקולים עירוניים, תכנוניים וסביבתיים, ישמשו להגדרת קטגוריות משפטיות בהירות, 

  קלות ליישום. ייתכנו כמובן מקרים מורכבים, אך הם יהיו המקרים החריגים. 
כלליים, יש לפנות ליישום בסוגיות משפטיות קונקרטיות לאחר הדיון במבחנים ה

העומדות על הפרק. היישום ייעזר במבחן הכללי ובמבחני המשנה, אך יהיה רגיש 
למטרות האסדרה המשפטית בכל נושא ונושא. הדיון יתמקד במשפט הישראלי, אך 

ה יסתייע בדרכים שבהן ערים ומדינות ברחבי העולם התמודדו עם אסדרה של כלכל
משתפת. הדיון ההשוואתי מציע מודלים לאסדרה, והמאמר יארגן אותם ויציע עקרונות 
להערכת האפשרויות הקיימות. לסיום נקודה זו אדגיש כי המבחנים המוצעים במאמר 
הינם שיקול חשוב לתכנון כללים משפטיים, ועם זאת אין הכוונה להציג את השיקול 

הביא בחשבון את המכלול הרחב של היבטי המוצע כממצה. מתווי מדיניות צריכים ל
   214הכלכלה המשתפת.

 תכון ובייה ורישוי עסקים  (א)

חזון של בית כאינטימי ופרטי, המופרד מפעילות עסקית, מוצא ביטוי בדיני רישוי עסקים 
ודיני התכנון והבנייה. דינים אלה יוצרים הבחנה ברורה בין מגורים לבין פעילות עסקית. 

ק המקבל קהל לקוחות בדירת מגורים יש להשיג היתר שימוש חורג כדי להפעיל עס

_____________________________________  

  .7 לעיל הערהלמשל המקורות המוזכרים  ראו:  214
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הפסיקה מכירה בחריגות תכנוניות לעיתים  215מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
גיון העומד יהה    216רחוקות, וקבעה כי עסק הכולל קבלת קהל דורש לרוב קבלת היתר.

יש לפקח על כמות בעלי העסקים בעיר ועל מיקומם ולהפריד     מאחורי כללים אלה הוא כי
בין אזורי תעשייה לאזורי מגורים. כך, דיני התכנון והבנייה, יחד עם דיני רישוי עסקים, 
מחלקים את העיר לאזורים שבהם הפעילות המרכזית היא אישית, פרטית ואינטימית 

  217ולאזורים שבהם הפעילות היא בעיקרה מסחרית.
ת טווח של חדר בדירה או של דירה לתיירים מעוררת את השאלה של השכרה קצר

אופי השימוש במרחב המוגדר כמיועד למגורים. אם ייקבע כי השכרה כזו חורגת 
מהשימוש הרגיל בסביבת מגורים, הרי שעל בעלת הזכויות לקבל היתר שימוש חורג 

ק הדורש היתר. השאלה המרכזית היא אם אכן מדובר בעס 218בנכס מן הרשות המקומית.
בה בעת, חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי, 
על מנת להבטיח, בין היתר, את בריאות הציבור, בטיחותו, הגנה על איכות הסביבה 

בית המשפט העליון קבע כי מטרת החוק היא הגנה  219וקיומם של דיני התכנון והבנייה.
לפי התוספת  220חשובים המצדיקים את צמצומו של חופש העיסוק. על ערכים חברתיים

ועל כן עולה השאלה אם  221לחוק, בית מלון, פנסיון או אכסניה דורשים רישוי מיוחד,
השכרה לטווח קצר לתיירים היא עסק הטעון רישוי. נקבע בעבר כי פעילות של השכרת 

היבטי תכנון  222ת מלון".חדרים לסטודנטים ללא מתן שירותים נלווים אינה בגדר "בי
ובנייה בצירוף דרישותיו של חוק רישוי עסקים הם הכלים המרכזיים לאסדרה משפטית 
של שכירויות מזדמנות ותכופות. בעוד היבטי מס ואיסור אפליה, שבהם אעסוק בהמשך 
הדברים, הם נלווים לפעילות, הרי שכללי תכנון ובנייה ורישוי עסקים קובעים בסופו של 

הפעילות עצמה חוקית. הם עוסקים בליבה של הדילמה המשפטית: האם לאפשר דבר אם 
בסביבת מגורים פעילות השכרה לטווח קצר? האם מדובר בפעילות עסקית לגיטימית 
במרחב האישי, או שמא הפעילות העסקית מפרה את האיזון באותו אזור? זו גם הסיבה 

    223עם שאלות אלה.לכך שערים מרכזיות בעולם התמודדו בראש ובראשונה 

_____________________________________  

 80244/03ת"א) מחוזי א (". עפ467ח ", ס1965–לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 146סעיף   215
 מ); עע"17.11.2005(פורסם בנבו,  המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווההמקומית לתכנון ולבניה פתח תקווההמקומית לתכנון ולבניה פתח תקווההמקומית לתכנון ולבניה פתח תקווהשטארק נ' הועדה שטארק נ' הועדה שטארק נ' הועדה שטארק נ' הועדה 

 ).21.2.2006(פורסם בנבו,  וותד נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכזוותד נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכזוותד נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכזוותד נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז 1490/05
 .)215 הערה ,לעיל( וותדוותדוותדוותדעניין   216
217  Garnett )117 הערה ,לעיל( .  
 .215 הערהראו: המקורות המצוינים לעיל   218
  .לחוק רישוי עסקים 1סעיף   219
  .)2004( 673) 3, פ"ד נט(מדינת ישראל נגד תנובהמדינת ישראל נגד תנובהמדינת ישראל נגד תנובהמדינת ישראל נגד תנובה 4270/03רע"פ   220
 .הוהטקסט שליד 76 הערה ,לעיל  221
(פורסם  פלשת מבני תעשיה וניהול בע"מ נ' עירית נשרפלשת מבני תעשיה וניהול בע"מ נ' עירית נשרפלשת מבני תעשיה וניהול בע"מ נ' עירית נשרפלשת מבני תעשיה וניהול בע"מ נ' עירית נשר  7819-02-13ק"ב) שלום ברש (  222

  )29.9.2015בנבו, 
  .ןהטקסט שלידו 243–224הערות  לעיל  223
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שני סוגי שיקולים רלוונטיים להחלטות מסוג זה. סוג שיקולים ראשון, שאינו נכלל 
במאמר, קשור למדיניות עירונית: השיקולים מעריכים את אופי העיר ואופייה של 
השכונה, בוחנים את איכות התשתיות בשכונה מסוימת והעומס הצפוי לה (חניה, ביוב, 

ם לאינטרסים של השכנים המתגוררים באותה השכונה. סוג שיקולים פינוי זבל) ומתייחסי
שונה כולל הבנה תאורטית חדשה של המרחב הפרטי, כמרחב הכולל גם פעילות עסקית 
ופתיחות אל האחר. כאשר המטרה היא הסדרת חריגה מפעילות ביתית הנחשבת רגילה 

הזו. הבנה זו  ומקובלת מבחינת המשפט, יש להגדיר מחדש מהו סטנדרט הפעילות
תלויה, בין היתר, בשאלה עד כמה פעילותה של כלכלה משתפת משולבת במרחב האישי, 

 בהתאם להיקף הפעילות ומבחן השימוש החופף.

המאמר מציע לחלק את הפעילויות הקיימות לשלוש קטגוריות עיקריות. ראשית, 
רג ומרישוי קיימת רמת פעילות של השכרה לתיירים המחייבת פטור מהיתר שימוש חו

עסקים (קטגוריה א). לשם הדוגמה, ראו את שרה, בעלת בית המשכירה חדר בביתה 
לתיירים מפעם לפעם. האורח חולק עמה מטבח, יוצא מהבית ונכנס אליו מאותה כניסה 

יום בשנה. בדוגמה מתואר אפוא מצב שבו  30-ראשית. שרה משכירה את החדר כ
ב האינטימי של בעלת הזכויות. יש רמת הפעילות המסחרית מועטה ומשולבת במרח

פעילות הדורשת אסדרה מתונה. מדובר ברמת פעילות הסוטה מהשימוש המקובל בבית, 
אך עדיין חוסה תחת ההגדרה של מרחב אינטימי. ראו למשל את רבקה, המשכירה יחידת 
דיור קטנה, הכוללת חדר שינה ומקלחת, הצמודה לדירתה. ליחידה כניסה נפרדת, אך 

שר להגיע אליה גם מבית המגורים. התיירים רשאים להשתמש במטבח במקרה אפ
יום בשנה לתיירים מזדמנים. כיוון  70- הצורך. רבקה משכירה את יחידת הדיור כ

שההגדרות של פעילות מקובלת בבית השתנו, יש להכיר בפעילות מסחרית מסוימת 
השיקולים הראשונה, ולאפשר את הפתיחות אל האחר. באותה מידה, בהתאם למערכת 

שאינה מרכז המאמר, יש להקפיד על בטיחות האורחים. אסדרה זו תחייב לפיכך הוצאת 
רישיון עסק והיתר שימוש חורג בהליך פשוט. אפשר להעלות כמה דרישות בסיסיות: 
כיבוי אש, יידוע השכנים ועוד (קטגוריה ב). קטגוריה שלישית היא פעילות עסקית לכל 

רשת רגולציה מקיפה לפי העניין (קטגוריה ג). ראו את לאה, המשכירה דבר ועניין, הדו
יחידת דיור מופרדת מביתה. היא כמעט אינה פוגשת את התיירים המשכירים את היחידה, 

יום בשנה לתיירים.  250-והם אינם רשאים להיכנס אל הבית. לאה משכירה את הדירה כ
היא אינה מתגוררת בה כלל. אם כן, לחלופין, ראו את רחל, המשכירה לתיירים דירה ש

כאשר הפעילות העסקית דומיננטית בעיצוב המרחב, עד כדי איון המרחב האישי, עוצמת 
השיקולים העירוניים והסביבתיים מכריעה. ההבחנה בין הקטגוריות השונות מבוססת 
אפוא על המבחן הכללי ומבחני המשנה. כך, היקף השימוש ושאלת השימוש החופף הם 

  ים מרכזיים לצורך סיווג הפעילות.נתונ
במבט השוואתי רחב, אפשר לראות כי קיימים שני סוגים מרכזיים של התמודדות 
משפטית עם שכירויות קצרות טווח של דירות מגורים. יש ערים הרואות פעילות זו 
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כבלתי חוקית אפריורי, ודורשות עמידה בכל תנאי הרישוי, הביטוח והתכנון ככל אכסניה. 
פריז היא כנראה העיר  224אות לערים אלה הן ברצלונה ובמידה פחותה פריז וברלין.דוגמ

החוק הצרפתי קובע כי שכירות  Airbnb .225בעלת היקף הפעילות הגדול ביותר באתר
קצרת טווח תכופה אינה נחשבת כבית מגורים פרטי וכי יש להשיג היתר מפורש ורישיון 

ון מוקדם אם מדובר במקום המגורים של עם זאת נקבע כי אין צורך ברישי 226מתאים.
זהו צעד חשוב, המכיר בחשיבות ההבחנה בין השכרה עסקית לחלוטין ובין  227המשכיר.

מרחב מעורב. באופן דומה, התקנות בעיר ניו יורק אינן מאפשרות השכרה למשך פחות 
בברצלונה נדרש  228ימים רצופים, למעט במקרה שבו המשכיר מתגורר בנכס. 30-מ

גם בברלין נדרש  229מסודר מלשכת התיירות על השכרת חדר בבית בכל היקף.אישור 
אישור מיוחד, הניתן במשורה, אם כי ניתנה "תקופת חסד" של רישום מוקדם שמאפשר 

השיח התקשורתי מצייר את  230) לפני יישום החוק.2016שימוש של שנתיים (עד שנת 
פריז  Airbnb.231רות האסדרה בערים אלה כמאבק עיקש ונמשך שלהן באתר השכי

וברצלונה החלו לאחרונה במאמץ מתוקשר היטב לאכוף את הכללים המקומיים, אגב 
  232הטלת קנסות על האתר עצמו ועל מארחים ברחבי העיר.

_____________________________________  

224  Sam Schechner, “Paris Confronts Airbnb’s Rapid Growth” Wall Street Journal 

(25.6.2015), [http://www.wsj.com/articles/SB1214733560037033376390458105 
 Zaw Thiha Tun “Top Cities Where; )2018(נצפה לאחרונה באוגוסט  [8032330315292

Airbnb Is Legal Or Illegal” Ivestopedia (30.10.2015) [http://www.investopedia.com/ 
articles/investing/083115/top-cities-where-airbnb-legal-or-illegal.asp]  נצפה לאחרונה)

  ).2018באוגוסט 
225  Schechner, ) .שםthe French capital is now Airbnb’s largest market, with 40,000 

listings. More than 517,000 people stayed in Paris on Airbnb last summer, Airbnb 

says, a 20-fold increase compared with 2011(.  
226  loi n°2014-366 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové .

 Arthur Millerand, “Airbnb : Une Utilisation Plus Risquée Que L’on Neגם  ראו:

Le Croit » Droit Du Partage (24.9.14), [http://droitdupartage.com/2014/09/24 
/airbnb-une-utilisation-plus-risquee-que-lon-ne-le-croit/#_ftn6 נצפה לאחרונה) [

  ).2018באוגוסט 
227  Article L. 631-7-1A du Code de la construction et de l’habitation.  
228  N.Y. Mult. Dwell. Law § 4 (McKinney 2011).  
229  Tun )224 הערה ,לעיל(.  
230  Schechner )עוד ראו:)224 ערהה ,לעיל .Feargus O’Sullivan, The City with the 

Toughest Anti-Airbnb Laws CityLab (Dec 1, 2016), [https://www.citylab.com/ 
equity/2016/12/berlin-has-the-worlds-toughest-anti-airbnb-laws-are-they-working/50

  ).2018(נצפה לאחרונה באוגוסט  [9024
231  Schechner )224 ערהה ,לעיל(.  
232  Tun )224 הערה ,לעיל(.  
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מציגות דפוס התמודדות שונה.  235ופורטלנד 234אמסטרדם 233לעומת זאת, לונדון,
לפעילות זו. אם המארח ערים אלה מכירות בשכירויות קצרות טווח, אך קובעות תנאים 

עומד בתנאים הללו, הרי שהפעילות חוקית. עם זאת, יש הבדלים מהותיים בין הערים 
השונות. לונדון ואמסטרדם אינן דורשות רישיון עסק כלל, בתלות בהיקף שימוש. אומנם 
באופן עקרוני שכירות קצרת טווח באנגליה דורשת היתר שימוש חורג, אך לאחרונה 

חקיקתי הקובע כי אין צורך בהיתר במקרה שבעלת הזכויות בנכס משכירה התקבל תיקון 
יום בשנה וכן בתנאי שבעלי הזכויות כפופים לחוק מס  90-אותו במצטבר לא יותר מ

באופן דומה,  237נוסף על כך,לונדון דורשת עמידה בתנאי כיבוי אש. 236רכוש מקומי.
השכרה פרטית לצורכי  אמסטרדם יצרה לאחרונה קטגוריה משפטית חדשה שעניינה

קטגוריה זו אינה דורשת רישיון מיוחד, אך על המשכיר לעמוד בכמה  238חופשה.
יום בשנה, מדובר בבית שהמשכיר מתגורר בו  60ההשכרה לא תעלה על  239תנאים:

  240זמנית ויש לשלם מס תיירות.- באופן שוטף, אין להשכיר ליותר מארבעה אורחים בו
שבאורגון וגרנד רפידס שבמישיגן קובעות כי  בארצות הברית, הערים פורטלנד

בגרנד  241במקרי שכירות קצרת טווח על בעלת הזכויות לקבל רישיון עסק מסודר.
רפידס, על הדירה המושכרת להיות מקום המגורים העיקרי של המשכיר בזמן הפעילות, 

 כמו כן, יש ליידע 242יש לשלם אגרה להוצאת הרישיון ואין להשכיר יותר מחדר אחד.
  אפשר לראות כי גם תנאים אלה נסמכים על היקף שימוש. 243את השכנים באזור.

סקירה זו מעלה כי מרבית הערים מסדירות את הפעילות תוך חלוקה לשתי קטגוריות 
בלבד. יש ערים הדורשות רישיון והיתר לביצועה של כל פעילות השכרה, אך קובעות כי 

ס ופורטלנד מכירות עקרונית בקטגוריה ב פעילות מסחרית מלאה אינה חוקית. גרנד רפיד
(פעילות מעורבת הדורשת אסדרה מתונה) וקטגוריה ג (פעילות עסקית) בלבד. לונדון, 

_____________________________________  

] (נצפה לאחרונה באוגוסט https://www.airbnb.co.uk/help/responsible-hosting[ ראו:  233
 .UK Enacts New Home Sharing Law [http://publicpolicy.airbnb; עוד ראו:)2018

com/wp-content/uploads/2015/03/Airbnb-London-legislation-press-release.pdf]  
  ).2018נצפה לאחרונה באוגוסט (

  .)224 הערה ,לעיל( Tun ראו:  234
235  Portland, Or, Zoning Code §§ 33.207.010–.070 (2015). 
  . Deregulation Act 2015, c.20 §§ 44, 45 ראו:  236
237  https://www.airbnb.co.uk/help/responsible-hosting][  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
 /https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving]הסבר באתר עיריית אמסטרדם:  ראו:  238

wonen/bijzondere-situaties-0/vakantieverhuur/]  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
 שם.  239
  שם.  240
241  Grand Rapids, Mich., City Code, tit. V, ch. 61, art. 5 §§ 5.5.01–.05:עוד ראו . Portland, 

Or, Zoning Code §§ 33.207.010–.070 (2015).  
  שם.  242
 שם.  243
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לעומת זאת, מבחינה בין קטגוריה א (פעילות הראויה לפטור) לקטגוריה ג (פעילות 
  עסקית) בלבד, כלומר אין צורך ברישיון כל עוד היקף פעילות נמוך. 

בות התופעה, והשונות הגדולה שקיימת באסדרה ברחבי העולם, המאמר לאור מורכ
מציע כאמור לקבוע שלוש קטגוריות. תנאי מקדמי לקטגוריה א הוא שמדובר במקום 
המגורים של המשכיר. קטגוריה א תקבע סף שמתחתיו אין צורך ברישיון והיתר. הסף 

זה תלויה הן בהיקף  יכול להשתנות מעיר לעיר ובהתאם לאזור מגורים. קביעת סף
השימוש (מספר הימים בשנה, מדידת ההכנסה מהפעילות, מספר האורחים, מספר 
החדרים) והן בשימוש חופף. כך, למשל, ניתן לקבוע כי קטגוריה א כוללת רק מי 

  שמשכיר נכס בזמן שהוא מתגורר בו. 
ת כיבוי קטגוריה ב תקבע תנאים לרישיון והיתר. תנאים אלה עשויים להתייחס לדריש

אש, כמו הדרישה באמסטרדם, יידוע השכנים, בדומה לבחירה בגרנד רפידס, ותשלום 
אגרה. גם קטגוריה זו תדרוש כאמור כי הדירה תהיה מקום המגורים העיקרי של המשכיר, 
וייתכן שתכלול גם היא הערכה של היקף השימוש והשימוש החופף. קטגוריה ג היא 

למשל כאשר שבעל הזכויות אינו מתגורר בנכס ומשתמש שימוש מסחרי לכל דבר ועניין, 
בו כדירה להשקעה. הוא אינו שונה מבעל אכסניה או בית מלון מבחינת המרחב 
האינטימי, וההבדל הוא רק בהיקף הפעילות. אם כך, על הרשות המקומית לבחור באחד 

הפעילות. משני מסלולים: להסדיר את השימוש כבית עסק לכל דבר ועניין או לאסור את 
הבחירה בין האפשרויות תלויה במטרותיה של הרשות המקומית, ובכללן עידוד תיירות, 

  הגנה על עסקים קיימים, מצב התשתיות בעיר ועוד.

 מיסוי  (ב)

השאלה של מיסוי הפעילות העולה מהשכרת רכב, בית או חדר בבית היא מורכבת. מטרת 
יבטי המס של כלכלה משתפת המאמר אינה להציג משנה סדורה הנוגעת למכלול ה

אלא לדון בשאלות המרכזיות, תוך שימת דגש בקטגוריזציה הקניינית  244בישראל,
רווח  245שבבסיסם. ראשית כול, רווחים משכירות קצרת טווח הם הכנסה החייבת במס.

המופק מהפעילות מהווה עסקה אקראית או עסק וחייב בדיווח. אין אפוא מחלוקת על כך 
   246מס בעבור הכנסה זו. שעל המשכיר לשלם

_____________________________________  

 ערהה ,לעיל( Ring & Oei ראו: לכלכלה משתפתלדיון בשאלות מיסוי מגוונות הקשורות   244
78(.  

  ).1(2הכנסה [נוסח חדש], סעיף  פקודת מס  245
246  Ring & Oei )שאלה אפשרית העולה בהקשר זה היא אם ראוי להרחיב את  .)78 ערהה ,לעיל

הפטור הניתן לרווחים משכירות לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה 
ולכן יש  ,פטור זו מתמקד בדירה ששימושה מגורים .1318, ס"ח 1990–למגורים), תש"ן

  להניח שלא ניתן יהיה לכלול בו שכירויות קצרות טווח שמטרתן נופש תיירותי.
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לעומת זאת, סוגיה שנויה במחלוקת ברחבי העולם היא אם עסקאות המתבצעות 
מדובר במס מקומי  247חייבות במס מלונאות או מס תיירות. Airbnbבאמצעות האתר 

במאמץ לקבל הכרה חוקית מרשויות מקומיות שונות הגיעה  248המוטל על בתי הארחה.
Airbnb נות, שלפיהן היא תגבה מס מלונאות על כל עסקה להסכמות עם רשויות שו

מס  Airbnbכך, למשל, בסן פרנסיסקו גובה  249בשטחה של אותה רשות מקומית.
זהו  250מכל עסקה המתבצעת בתחומה המוניציפלי של העיר. 14%מלונאות בשיעור של 

גובה  Airbnbשיעור זהה למס הנגבה מתיירים המזמינים חדר בבית מלון. באופן דומה, 
לפי הסדר זה, כל משכיר  251.5%מס תיירות מן המתארחים באמסטרדם, בשיעור של 

דרך האתר נחשב למעשה לבית מלון וחייב במס על פעילותו. חישוב זה אינו רגיש 
לקטגוריות הפעילות השונות, להיקף השימוש או למבחן השימוש החופף. נוסף על כך, 

ה ב, כלומר למקרים שבהם מדובר לא נקבעות מדרגות מס שונות המותאמות לקטגורי
  במרחב אישי המערב פעילות עסקית מתונה.

מס מלונאות הוא מס ייחודי המוטל על אורחי המלון ומטרתו לממן את פיתוח 
המס משקף גבייה על הטבות שתיירים מקבלים בעיר ואשר  252ועידודה. התיירות בעיר

עם זאת,  253שירותי התיירות.אינן כלולות במחיר החדר, והוא מיועד לצורכי מימון של 
מבקרים שונים טענו כי מדובר בשיטת מימון שירותים כלליים לתושבי העיר על חשבון 

   254מבקרים שאינם תושבים.
בישראל רשויות מקומיות אינן גובות מס מלונאות, אולם הן גובות מס מקומי אחר: 

רי הארנונה שיעו 256ארנונה היא מס מקומי המוטל מכוח פקודת העיריות. 255ארנונה.
תלויים בסיווג הנכס. כך, שיעור הארנונה למגורים נמוך בדרך כלל, גם אם לא באופן 

ובאופן ספציפי סיווג מבנה כבית  257גורף, משיעור הארנונה המוטלת על נכסים עסקיים,

_____________________________________  

247  https://www.airbnb.com/help/article/654/what-is-occupancy-tax--do-i-need-to-colle 
ct-or-pay-it  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט(.  

  .)78 ערהה ,לעיל( Ring & Oei ראו: בארצות הבריתר הסדבנוגע ל  248
 /https://www.airbnb.com] לרשימת הרשויות המקומיות וההסדר שחל עם האתר ראו:  249

help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-

available]  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(  
250  Dara Kerr, “Airbnb Begins Collecting 14% Hotel Tax in San Francisco”, CNET (Sept. 

17, 2014), [https://www.cnet.com/news/airbnb-begins-collecting-14-hotel-tax-in 
-san-francisco/]  2018(נצפה לאחרונה באוגוסט.(   

  והטקסט שלידה. 240 ערהה ,לעיל  251
  . Jeff Nemerofsky, “Sleepless over the Hotel Tax” 25 S. ILL. U. L. J. (2001) 527ראו:  252
  .שם  253
 . שם  254
 .)1997( 467 ניהול נדל"ןניהול נדל"ןניהול נדל"ןניהול נדל"ן"ארנונה עירונית"  ,הנריק רוסטוביץ  255
 .269יף פקודת העיריות [נוסח חדש] סע  256
 .513' בעמ )255 הערה ,לעיל(רוסטוביץ   257
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אם כך, בניגוד  258מלון עשוי להניב שיעור ארנונה גבוהה יותר מסיווג כמבנה מגורים.
חרות בעולם, המס אינו מוטל על התיירים ועל שירותים שהם לרשויות מקומיות א

מקבלים, אלא ישירות על המוסד עצמו. על כן, המיסוי בישראל מעורר ביתר שאת את 
  שאלת סיווג הבית. 

האם יש לסווג השכרת דירה או חדר בה לתיירים כבית מלון? לגישתי, גם בעניין זה 
דרך. קטגוריה א: שרה, המשכירה חדר הקטגוריות שהוצעו בתחילת הפרק ינחו את ה

יום בשנה, תהיה כפופה לשיעור ארנונה הדומה למגורים. את היקף  30-בדירתה כ
השימוש המדויק תקבע כמובן כל רשות מקומית. לאה ורחל, המשכירות יחידה לתיירים 
ברוב המכריע של ימות השנה, תהיינה כפופות לשיעור ארנונה הדומה לזה של בית מלון. 

ו כן, יש לקבוע קטגוריית ביניים (קטגוריה ב) עבור רבקה, ועליה יחולו שיעורים כמ
  מותאמים.

עם זאת, כיוון שבארץ לא קיים מס מלונאות רגיל, ומאחר שהפעילות של השכרת 
 Airbnbדירות אכן מחצינה עלויות עבור תושבי השכונה, ניתן לשקול הטלת מס שונה על 

להידרש למאפיינים הייחודיים של הפעילות ולמידת  או משתמשיה. מס מסוג זה עשוי
נגד - הפעילות שרשות מסוימת מעוניינת לעודד. נוסף על כך, המס עשוי לשמש כתגובת

  לחשש מהתחמקות מתשלום מיסים על רווחי ההשכרה.

 אפליהאיסור   (ג)

נקודת המוצא של דיני החוזים היא שחופש החוזים והאוטונומיה של הרצון הפרטי 
איסור אפליה  259ים לכל אדם לבחור שלא להתקשר בחוזה מכל טעם שהוא.מאפשר

המשפט הישראלי,  260בתחומים אלה ממוקם במתח שבין ערך החירות לערך השוויון.
חוקים מספר  261בתהליך מתמשך, מכיר בחובות איסור אפליה גם במשפט הפרטי.

במוצרים  אחד החשובים שבהם הוא חוק איסור הפליה 262מגינים על עקרונות אלה.

_____________________________________  

  למשל תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות),  ראו:  258
 (עוסקות בשיעור ארנונה מזערי ומרבי לנכסים שונים). 6549, ק"ת 2007–תשס"ז

המשפט הציבורי על רשות ציבורית הפועלת  של חובות מן "תחולתן ,פרידמן דניאל  259
  .606–605, 598) תשל"ה( ה משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטים    ",במישור הפרטי

עלי עלי עלי עלי " לאיסור הפליה במוצרים ובשירותים "החירות והשוויון בראי החוק ,אליה-משה כהן  260
  .131 )1993א ( המשפטהמשפטהמשפטהמשפט"השוויון מול חופש החוזים"  ,נילי כהן ;15) 2003( ג        משפטמשפטמשפטמשפט

בג"ץ  );1990( 749) 4(, פ"ד מדנבו נ' בית הדין הארצי לעבודהנבו נ' בית הדין הארצי לעבודהנבו נ' בית הדין הארצי לעבודהנבו נ' בית הדין הארצי לעבודה 104/87בג"ץ  הלדוגמ ראו:  261
    22/82ד"נ ; (5) 749 (1994)פ"ד מח, אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץאל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץאל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץאל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' דנילוביץ    721/94

דינו של השופט ברק  , פסק441) 1, פ"ד מג(בית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מבית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מבית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מבית יולס בע"מ נ' רביב משה ושות' בע"מ
)1989.(  

שוויון זכויות לאנשים  חוק ;1240, ס"ח 1988–תשמ"ח ,דמנויות בעבודהחוק שוויון ההז  262
חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי  ;1658ס"ח  ,1998–תשנ"ח ,עם מוגבלויות

 .1410, ס"ח 1993–תשנ"ג ,נחייה
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 264בהתאם לחוק, מקום ציבורי אינו רשאי להפלות בקבלת לקוחותיו. 263ובשירותים.
"כל מקום המיועד לשימוש הציבור, לרבות אתר תיירות, בית מלון, מקום ציבורי הוא 

אכסניה, בית הארחה, גן ציבורי, מסעדה, בית קפה, אולם המשמש למופעי בידור 
אולם או מיתקן ספורט, בריכת שחיה, קניון, חנות,  ותרבות, מוזיאון, ספריה, דיסקוטק,

"מי שעיסוקו לחוק קובע כי  3סעיף  מוסך וכן מקום המציע שירותי תחבורה ציבורית".
בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי", אינו רשאי להפלות בין 

להוראותיו של חוק  נוסף על כך, בתי הארחה שונים אף כפופיםם. ילקוחותיו הפוטנציאלי
שירותי תיירות, הקובע כי מי שעוסק בשירותי תיירות אינו רשאי לסרב סירוב לא סביר 

  265לספק שירות בתחום עיסוקו.
לעומת מוסדות המשמשים את הציבור, החוק אינו מחיל כלל גורף האוסר על אנשים 

ה על תחת הדיכוטומיה הקודמת בשאלת איסור האפליה, שהבחינ 266פרטיים להפלות.
החוק מפריד בין המרחב הפרטי לבין  267בסיס מיהות הבעלים (גוף ציבורי או גוף פרטי),
מסביר כי  פרוז'יאנסקי נ' חברת לילה טובפרוז'יאנסקי נ' חברת לילה טובפרוז'יאנסקי נ' חברת לילה טובפרוז'יאנסקי נ' חברת לילה טובזה הפתוח לציבור. כך, השופט ג'ובראן בעניין 

מוסדות המשרתים את הציבור פועלים במרחב הציבורי ולכן משתייכים לספרה 
זירה ציבורית חשובה, היוצרת ומכוננת נורמות  הבנה זו רואה בשוק 268הציבורית.

  269חברתיות. זירה זו צריכה לאפשר השתתפות חופשית של כלל הקבוצות בחברה.
השאלה המרכזית שמעוררת כלכלה משתפת נוגעת לסיווג הבית כמרחב אישי או 

הבית נחשב מרחב אישי שאינו מיועד לשימוש הציבור, ובו ציבורי. נקודת המוצא היא ש
בהזמנת בעלי מקצוע. אף בני משפחתם וורים רשאים להפלות בבחירת חבריהם הדיי

בספרה האינטימית הדייר אינו כפוף לעקרונות שוויון ולחוקי לעומת הספרה השוקית, 
אפליה. האם אדם המשכיר חדר בביתו לתיירים נחשב בית הארחה או אכסניה איסור 

ת המתח הגלום בין מרחב הפתוחה לציבור? איסור אפליה הוא שאלה המחדדת א
אינטימי למרחב עסקי. האינטימיות המאפיינת מגורים משותפים עלתה לדיון לאחרונה. 

_____________________________________  

דור ולמקומות ציבוריים, יחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ב  263
ף קובע כי מטרת החוק "לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות . הסעי1סעיף 

 . "ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים
לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בדיור ולמקומות  3סעיף   264

 ציבוריים.
 .818, ס"ח 1976–לחוק שירותי תיירות, תשל"ו 6סעיף   265
   .)16.11.2011(פורסם בנבו,  'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקותפרוזפרוזפרוזפרוז  8821/09רע"א   266
  .)260 הערה ,לעיל(כהן   267
 ("גופים, אף אם בבעלות), פסק דינו של השופט ג'ובראן 266 הערהלעיל ( פרוז'אנסקיפרוז'אנסקיפרוז'אנסקיפרוז'אנסקיעניין   268

פרטית, הפועלים במרחב הציבורי, כפופים לשיח זכויות האדם, הינה תפישה בעלת עיגון 
עמוק בשיטת המשפט הישראלית, ומוצאת את ביטויה בשלל חובות המוטלות על גופים 

  .שכאלו, דוגמת הבורסה, חברות תעבורה וכיוצא בזה")
269  Joseph William Singer, “We Don’t Serve Your Kind Here: Public Accommodation 

Laws and the Mark of Sodom”, 95 BU L Rev. (2015) pp. 929, 933.  
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דן  Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommate.com, LLC,270בעניין 
בית המשפט באחריות אתר המקשר בין שותפים לדירה, ונדרש להחליט אם חוק הפדרלי 

 271 ן בארצות הברית שולל פרסום מפלה בנוגע למכירה או השכרה של בית.לדיור הוג

הפרסום נעשה באמצעות אתר שחיבר בין אנשים המחפשים שותפים לדירה וכלל שאלון 
בנוגע להעדפות הצדדים בקשר לשותפים, ובו שאלות על מין, העדפה מינית ומצב 

כללי איסור פרסום  משפחתי. השאלה המשפטית שעלתה בפני בית המשפט הייתה אם
מפלה חלים על מצבי מגורים משותפים. בהסתמך על הזכות החוקתית להתקשרות 

  . כך הסביר: ) ענה בית המשפט כי אין מדובר באפליהIntimate associationאינטימית (

Aside from immediate family or a romantic partner, it’s hard to imagine 

a relationship more intimate than that between roommates, who share 

living rooms, dining rooms, kitchens, bathrooms, even bedrooms […] 

The home is the center of our private lives. Roommates note our 

comings and goings, observe whom we bring back at night, hear what 

songs we sing in the shower, see us in various stages of undress and 

learn intimate details most of us prefer to keep private. Roommates also 

have access to our physical belongings and to our person.272 

רים, אך אומנם בישראל לא קיים חוק האוסר על אפליה במכירה או השכרה של בית מגו
הדיון שנערך בפסק דין זה מאיר עיניים. הוא מדגים בצורה ישירה ובהירה את 

בהתאם להחלטה זו,  הדיכוטומיה שעליה נשענת הקטגוריה של קניין לצריכה אישית.
אנשים שאיתם אנחנו גרים נמצאים בלב ליבו של המרחב האינטימי. בעקבות החלטה זו 

בביתם לתיירים רשאים להפלות בגלל האופי אפשר לטעון כי אנשים המשכירים חדר 
  הייחודי של מגורים משותפים.

ההחלטה אם להחיל כללי איסור אפליה בעולם של כלכלה משתפת מערבת כמה 
שיקולים סותרים. מן הצד האחד, מגורים משותפים אכן מערבים אינטימיות. חשוב 

ולק מרחב משותף עם לזכור, עם זאת, כי לא כל מי שמשכיר נכס בכלכלה משתפת אכן ח
האורח. מבחן השימוש החופף בוחן שאלה זו, והוא עשוי להיות אינדיקציה למידת 
האינטימיות הקיימת בפעילות קונקרטית. נוסף על נושא הפרטיות, השכרת חדר לתיירים 
מעלה גם שיקול של ביטחון אישי. כך, למשל, אישה המשכירה חדר בביתה עשויה 

מן הצד האחר, אחד היתרונות הנורמטיביים המרכזיים  273בד.להעדיף להשכירו נשים בל
של כינון מרחב ביניים הוא פתיחות אל האחר. אותה פתיחות אל הזר ואל השונה יוצרת 

_____________________________________  

270  666 F.3d 1216 (9th Cir. 2012).  
271  Fair Housing Act 42 U.S.C. § 3604(b).  
272  Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommate.com, LLC, at 983.  
 § California Fair Employment and Housing Act, Cal. Gov’t Code :השוו  273

12927(c)(2)(B).  
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זיקה לנימוקים בדבר השוק כזירה ציבורית המבוססת על השתתפות. ככל שהבית כולל 
הוא יהיה כפוף יותר  היבטים שוקיים רבים יותר ומעורבות רבה יותר בחיי מסחר, כך

לדרישות של איסור אפליה. אפליה במסגרת זו חותרת תחת הפתיחות אל האחר ומבקשת 
להמשיך ולסווג את מרחב הביניים במסגרת כללי המשחק של המרחב האישי והאינטימי 
הקלסי. כמו כן, אם נאפשר לבעלי זכויות להפלות במסגרת פעילות בכלכלה משתפת, 

קבוצות הסובלות מאפליה בחברה לקחת חלק בפעילות של כלכלה  נגביל את היכולת של
משתפת עצמה ונחייב אותן לפנות לשחקנים המסורתיים בכלכלת השוק. בכך מוגבלות 

  החירות ויכולת ההשתתפות של אותן קבוצות מוגנות.
מעבר לכך, כלכלה משתפת מכוננת שוק שונה, שבו מעורבים הן היבטים אישיים והן 

יים. אין מדובר בתופעה זניחה, אלא בשוק שהולך וגדל. חברות הפועלות היבטים מסחר
בשוק המסורתי מאמצות לאחרונה היבטים שונים של כלכלה משתפת במטרה למשוך 

אם כך, כלכלה משתפת מעצבת נורמות שוקיות הגולשות מעבר לגבולותיה.  274צרכנים.
דמנות לעצב נורמות סוגיית האפליה חשובה אפוא במיוחד, כיוון שהיא מציגה הז

  שוויוניות ופתוחות, והסכנה בהתעלמות ממנה היא זליגה אל תחומי השוק המסורתי.
טענתי היא כי יש להחיל את כללי איסור האפליה על פעילות בכלכלה משתפת לכל 

ג. כפי שהסברתי, מרחב הביניים כולל בחובו הזמנה של האחר -הפחות בקטגוריות ב ו
פריצת הגבולות המסורתיים של נכסים לצריכה אישית. אל המסגרת האינטימית ו

פעילותה של כלכלה משתפת כוללת פרסום והזמנה של האחר אל תוך הבית באופן 
מזדמן ושוטף לצורך קבלת שירות. ניתן לקבוע כי במקרים שבהם מדובר ברמה גבוהה 

איסור  של שימוש חופף ובהיקף פעילות מועט (קטגוריה א), אפשר להעניק פטור מחובת
שאלה נפרדת, שבה לא  275אפליה, בדומה לפטור הניתן בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

  אעסוק כעת, היא שאלת האכיפה של כלל זה.
לפעילות מפלה של המשתמש.   Airbnbשאלה נוספת, אם כי נפרדת, היא אחריות

. הוזמן אחדים כדי לבחון דרכי טיפול אפשריות באפליה ביצעה מהלכים  Airbnbכאמור, 
הדוח אוסר על אפליה ומחייב את  276דוח הבוחן את המדיניות הקיימת של האתר.

המשתמשים לאשר מחויבות קהילתית המצהירה על הימנעות מאפליה. פרט למחויבות 
_____________________________________  

 Jeremiah Owyang, “Infographic: A Day in the Life of the Collaborativeראו:  274

Economy”, Web Strategist (Sept. 29, 2014), [http://www.web-strategist.com/ 
blog/2014/09/29/a-day-in-the-life-of/] 2018ה לאחרונה באוגוסט (נצפ.(  

הוראות (" 1240, ס"ח 1988–תשמ"ח (ג) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה,21סעיף  ראו:  275
לא יחולו על אדם המעסיק פחות משישה עובדים; לענין מנין  7חוק זה, למעט סעיף 

  .)"העובדים לפי סעיף קטן זה, יימנה גם עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל אותו אדם
 Laura W. Murphy, Laura Murphy & Associates, “Airbnb’s Work to Fightראו:  276

Discrimination and Build Inclusion: A Report Submitted to Airbnb”, Sept. 8, 2016, 

https://blog.atairbnb.com/wp-content/uploads/2016/09/REPORT_Airbnbs-Work-to-F

ight-Discrimination-and-Build-Inclusion_09292016.pdf]  נצפה לאחרונה באוגוסט)
2018.(  
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הקהילתית שהמשתמשים נדרשים להסכים לה, אך היא בעיקרה הצהרתית, הדוח המליץ 
שימוש בתמונות ולהגדיל את האפשרות על כמה פעולות נוספות. הומלץ להפחית את ה

של הזמנה מיידית ללא אישור מוקדם של המארח. המלצות אלה טרם התקבלו על ידי 
מנהלי האתר וטרם הוכנסו לשימוש. הדוח הינו ניסיון חשוב לרגולציה עצמית. ואולם, 
חלק מההמלצות מתעלמות מההיבטים האישיים של הפעילות. תמונות, תיאורים 

תמשים הינם מנגנון אמון חשוב, המקל על עסקאות עם זרים. זהו אחד וביקורת מש
לחלופין, ניתן לפתח מנגנוני אמון  277החידושים החשובים ביותר של כלכלה משתפת.

פחות מאשר  שהם רגישים פחות להטיות מפלות. תמונות, למשל, חשובות לבניית אמון
  ביקורות משתמשים.

 סיכום 

עולמית, המעוררת שאלות - חרונות למגמה כללכלכלה משתפת הופכת בשנים הא
רגולטוריות מגוונות שלהן השלכות חברתיות משמעותיות. בארץ טרם התגבשה מדיניות 
בנושאים הללו, ובכללם היבטי תכנון ובנייה, רישוי עסקים, מיסוי ואיסור אפליה. סוגיות 

ה נבחנה אלה ודאי יעלו במשך הזמן, ככל שהתופעה תהפוך נפוצה יותר. במאמר ז
בישראל, תוך מיקוד בשיח הציבורי שהתפתח   Airbnbלראשונה שאלת האסדרה של 

משתפת מאתגרת קטגוריות מרחביות הכלכלה הבארץ. הטיעון המרכזי הדגים כיצד 
הנטועות עמוק בבסיס האסדרה המשפטית של נכסים המיועדים לצריכה אישית. קו 

עומד בלב המחלוקת המשפטית בנוגע  הגבול בין נכס לצריכה אישית ובין נכס מסחרי
לאסדרת הפעילות של כלכלה משתפת. מטרת המאמר היא לבחון את סוגיית האסדרה 
של כלכלה משתפת ולהסביר כיצד יש לעצב מחדש את אותן קטגוריות מרחביות, ובכך 

  לתרום שיקול חשוב לאסדרת התחום.
על הגדרת הבית התרומה התאורטית המרכזית של המאמר היא בחשיבה המחודשת 

כמרחב אישי, אינטימי ופרטי ובהמשגה של מגורים משותפים בעידן של כלכלה 
משתפת. הטענה היא כי תחת תפיסה מקובעת הרואה בבית מרחב אינטימי וסגור, יש 
לחשוב על הבית כרצף של אפשרויות, המערבות היבטים אישיים ומסחריים כאחד. 

מוש המסחרי ובאופיו. בהמשך לכך, מוצעים אפשרויות אלה שונות זו מזו במידת השי
במאמר קווים מנחים לגיבושן של קטגוריות משפטיות מרכזיות המארגנות דפוסים שונים 

  של שימושים בבית. כללים רגולטוריים צריכים להיות רגישים לקטגוריות הללו.
המאמר הוא צעד ראשון לדיון רחב יותר בקניין בעידן כלכלה משתפת. כלכלה 

מאתגרת גם את הדומיננטיות של מושגי יסוד בקניין, כגון בעלות והחזקה,  משתפת

_____________________________________  

 ,”Paolo Parigi and Karen Cook, “Trust and Relationships in the Sharing Economyראו:  277

14 Contexts, (2015), p. 18.  
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רכישה ושימוש. נוסף על כך, כלכלה משתפת מציגה הזדמנות לדיון עשיר בתפקידן של 
קטגוריות משפטיות נוספות ובאופן התפתחותן, וביניהן החלוקה בין עובד לבין קבלן 

לכליים, חברתיים וטכנולוגיים קוראים תיגר עצמאי, בין ספק לבין צרכן ועוד. שינויים כ
על קטגוריות משפטיות. יש הרואים במשפט כלי גמיש שניתן להתאימו בנקל לנסיבות 

במאמר ננקטה גישה שונה, שלפיה התפתחויות כלכליות או חברתיות  278חדשות.
 מציגות הזדמנות לבחינה מחודשת של הערכים בבסיס קטגוריות משפטיות. 

  

_____________________________________  

278  Ring & Oei )78 הערה ,לעיל.(  




