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 האזורי תל אביב יפובבית הדין הרבני 

 לפני כבוד הדיינים:

 אב"ד, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי –צבי בן יעקב הרב 

  (משה  ליבוביץ טו"ר יעקב קלמן וטו"רע"י ב"כ ) תפלוני ת:התובע
 נגד

 (זיו ברקוביץ טו"ר צבי  גלר וטו"רע"י ב"כ עו"ד ) פלוני :הנתבע

  פיצוי על השקעת צד אחד בדירת משנהו הנדון:

ן די  פסק 

ין התשלום שעל הבעל י, בענ(14.5.18) כ"ט באייר תשע"ח מיום יןדת הבהמשך להחלטת בי
 ב]...[שה בגין זכותו המלאה בדירה ילשלם לא

 להלן העובדות הרלוונטיות:

(. לפני 2013בחודש טבת התשע"ד )דצמבר  שראלישה ומת כד הזה לשאו זיהצדדים נ
ישה הא ]...[ הדירה שנרשמה על שםרכשו שתי דירות להשקעה ב (2013)בחודש נובמבר הנישואין 

ן ין לנדוי. דירה זו אינה ענוהיתרה ממשכנתה )באמצעות הוריה(נרכשה מהון עצמי שהביאה האישה 
 שה.יוהיא נשארת בבעלות הא דידן

שה נרכשה בסכום י)לטענת הבעל, לטענת הא ח"ש 570,000שה בסכום של נרכ ]...[הדירה ברח' 

הבעל, כאשר לצורך רכישת הדירה הביא הבעל סכום של  םשונרשמה על  (ח"ש 550,000של 
 (לעניין סכומה )כל צד לשיטתוהיתרה את , וח"ש 300,000בסכום של  , נלקחה משכנתהח"ש 100,000
הביאה  בסך הכולכך ו, )שיפוץ וכו'(ו הוצאות נוספות שה. לצורך רכישת הדירה הייהאהביאה 

 .ח"ש 200,000הבעל סכום של  על שם שה לרכישה הדירה הרשומהיהא

בין הבעל, שה ליאה בין אבי האונערך הסכם הלו (12.12.13ט' בטבת תשע"ד ) בתאריך
 הדירה.לרכישת הנ"ל  ח"ש 200,000סכום של את הה לבעל וושה הליבהסכם נכתב כי אבי הא

, הרי שמדובר בסכום לכתבי הטענות( 10 יף)ראה סעשה כי השקיעו בשיפוץ הדירה יטענת האל
שה, ילכתבי טענות הא 4 ראה סעיף –ישה לשיטת הא ח"ש 50,000)שהוא בתחום העודף  ח"ש 23,300של 

 לשיפוץ והוצאות שונות בדירה. שנועד לשיטת הבעל( ח"ש 30,000

)החזר  הא המשכנתוהואיל ומשכר הדירה ניתן להחזיר את מל :הין החזר המשכנתיבענ

, (ח"ש 2,500־שכר הדירה שהתקבל עומד על כ, כאשר לחודש ח"ש 1,600־על הדירה הנ"ל עמד על כש המשכנתה
 בדירה מעבר לאמור לעיל.לא השקיעו שה או הוריה יהאהרי ש

ואה ו)שבפועל לא ניתן כהל, ח"ש 200,000רעון הסכום של יהבהרנו בדיון כי אנו סבורים שעם פ

שכביכול  ההלוואה – , באופן שהבעל יפרע את החובטחון וכנ"ל(יואה לצורך בואלא שנעשה שטר הל
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שאר ית – יןדת הקול דעת ביילפי שו ההסכום הנ"ל בתנאי משכנת ושלצורך פירעונה יחושבלקח 
 כאמור. יוםתשעים תוך באה ורעון ההלויבכפוף לפוזאת  הדירה בבעלותו המלאה.

ואה מורכבת ותנאיה והיא הל העם מומחה למשכנתאות, והואיל ומשכנת ושהתייעצנלאחר 
, כאשר 5%אה על ריבית קבועה של ותה כי מן הצדק להעמיד את ריבית ההלוימשתנים, דעתו הי

משך  ך כוליום. ס תשעיםבעוד כ הפירעונ, ומועד 2013הוא בנובמבר  הההלוואתאריך לקיחת 
יעמוד על סך של  הההלוואשנה. לאחר החישוב סכום החזר  4.833הוא  הההלוואהזמן מיום 

 .ח"ש 253,189

מדובר ככל הנראה בלקוח שהבנק לא יש להביא שתי נקודות שהעלה מומחה המשכנתאות: 
 ות נלוות שהיו עולות ללקוח, כגוןו בחישוב הוצאה. לא הובאאת משכנתולתת לו הלו 'ירוץ'

 ־ל ח"ש 3,000להגיע לסכום שנע בין  היר מעורך דין, כלל העלויות יכולפתיחת תיק, שמאות ותצ
 .0.3%־מדובר בערך ב ,בנדון דידןשאת הסכום הנ"ל להחזר  ט'נקמ. אם 'ח"ש 4,000

ריבית. מה עוד  איסור אין בזה ואה, ועל כןשאין מדובר בהלו נקודה נוספת שנעיר כאן היא
ישה על הפרשי ההשקעה בין הבעל לא אלא כפשרה ק את הנ"ל בתורת ריביתלא פוס יןדת השבי

הרישום חלוקה לפי דרך האמצע בין כ –בדירה הרשומה רק על שם הבעל וכעת נשארת בבעלותו 
אין כאן פסיקה של ריבית ח"ו  צאנו את דרך הפשרה באופן הנ"ל. על כןהשקעה, מחלוקה לפי ל

 משום צד.

)בהתחשב שה דמי טיפול מופחתים בנכס יסבור שיש ליתן למשפחת הא לכך: בית הדיןבנוסף 

 4.2 –עד למועד הפירוד  לשנה ח"ש 1,000בסך של  שמדובר בטיפול של דירת קרובי משפחה(בעובדה 
 .ח"ש 4,200יש להוסיף סכום של  :לאמור שנים

י הבעל, ישמשו ירעון האמור על ידיתקבלו עד לפשדמי השכירות שהתקבלו מהדירה ו
 ירה זו.לד ירעון חוב המשכנתהלפ

 ין.ילאחר שנקבל את עמדת הצדדים בענ לטה אחרתחס בהחייתרת הסכום נתיל 

הבעל ישלם לידי  :(14.5.18) כ"ט באייר תשע"חלאור האמור, ובהמשך להחלטה מיום 
 יום מהיום.בתוך תשעים , וזאת ח"ש 257,389שה סכום של יהא

 (.17.6.2018) ד' בתמוז התשע"חניתן ביום 

  משה בצריהרב  יצחק הדאיההרב  אב"ד –צבי בן יעקב הרב 

 
 עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה

 


