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 ה"ב

 1064682/4  יק ת

 אזורי ירושליםהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב דוד מלכא, הרב שלמה תם, ד" אב–רב אוריאל לביא ה

 )ברהם אינדורסקיאד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תתובעה
 גדנ
 )רמי שטרן'גד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעה

 ירה משותפתדיפוץ  ש:נדוןה

 סק דיןפ

 קע כלליר

וטרם  הסתיים ,  ולהם  דירה  הרשומה  על  שם  שניהם,  הצדדים  התגרשו  ללא  הסכם  גירושין

 .הבירור בתביעת התובעת המבקשת לקבוע שהנכס במלואו שייך לה

החלק  האחד  מושכר  וחלקה  האחר ,  הצדדים  מחולקת  לשני  חלקים  דירה  הרשומה  על  שםה
הנתבע  מבקש  כבר  בשלב  זה .  עומד  כיום  ריק  ₪  2800  בעבר  בדמי  שכירות  של  שהיה  מושכר

להורות  על  שיפוץ  יחידת  המגורים  העומדת  כיום  ריקה  ואינה ,  ועוד  קודם  למתן  פסק  הדין
להמריץ "מעריכה  את  השיפוץ  הנדרש  כדי  ,  ד"פ  הוראת  ביה"החברה  לניהול  הנכס  ע.  מושכרת

 . שקל20,000 - עד ל10,000יעמוד על סך שבין " את הדירה בשוק ולדאוג לשוכרים חדשים

וטוענת שהדירה במלואה שייכת לה כפי שהיא , תובעת מתנגדת לביצוע השיפוץ בשלב זהה
ואינה  מעוניינת  לבצע  שיפוץ  בשותפות  עם ,  מבקשת  להוכיח  במסגרת  הדיונים  בבית  הדין

 . הנתבע

 עת דיין אד

. לא  הושגה  הסכמה,  הסכמה  בענייןמאחר  שלמרות  המלצת  בית  הדין  לצדדים  להגיע  ל

 .ד צריך להכריע בנדון על פי פסיקה"לפיכך ביה

הדירה  הרשומה ,  ין  חולק  שבשלב  זה  ועוד  קודם  למתן  פסק  הדין  בתביעה  לחלוקת  הרכושא
יש  לדון .  על  שם  שני  הצדדים  היא  רכוש  משותף  כשלכל  אחד  מהצדדים  זכויות  במחצית  הנכס

תפים  לאכוף  על  הצד  השני  את  השיפוץ  הנחוץ  לטענתו האם  בנסיבות  אלו  רשאי  אחד  מהשו
 . 'לצורך הוצאת הנכס להשכרה לצד ג

יש  צורך  להבחין  בין  סוגי ,  ם  לבצע  שיפוץהאאשר  מתעוררת  מחלוקת  בין  שותפים  בחצר  כ
 . השיפוץ

 :א כתב"מהלכות שכנים ה' ם בפרק ה"רמבה
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 כן ו,דלתו ער שית בה  בעשות  לבירו  חת  אופה  כהן  מחד  אל  כשותפין  החצר"
 מדינה  הני  בנהגו  שברים  דוא,  דול  גורך  צהם  לריכה  צהחצר  שדברים  הלכ
 ".ופהו כינו או בכיוצא וכיור ויור צגון כדברים האר שבלא, עשותםל

 : אעיף ססא קימן סשפט מושן חרוך עכן נפסק בשולחןו

 דברים  הל  ככן  ו,חצר  לער  שבית  ולת  דבנות  לה  זת  אה  זופין  כצר  חבני"
 בלא.  עשותם  למדינה  הני  בנהגו  שדברים  הוא,  דול  גורך  צהם  לריך  צהחצרש
 ."ופהו כינוא, כיור ויור צגוןכ, דברים הארש

 :ם"בדקדוק לשון הרמב וספתא בבא מציעא פרק יא הלכה טתכתב בספר חסדי דוד על הו

 הם  לריך  צהחצר  שברים  דקאמר  דברישאד,  ל"  זשונו  לדקדוקנ  ב"ולעד"
 דול  גורך  צו  ביש  שבר  ד:היינו  ו,רבר  בוקותל  חשלושהל  ד"קמ  דדול  גורךצ
 לא  וצת  קורך  צו  ביש  שדברו,  כוף  לכוליםז  י"כ  עמדינה  הזה  בהגו  נא  לפילוא
 גון  כורך  צום  שו  באין  שדברו.  שני  החילוק  ההואו,  נהגא  מתר  בזלינןא,  כ"כ
 ."י ליחא נא לימר ממצי ד,לק חיתן ליחיד הת אכוף לין אהגו נפילו א,יורצ

 :א שכתב"ברמ' קעח סעיף ג' מ סי"חוע "עיין בשוו

 םא,  ו  בוחה  מהוא  ונין  בבנה  שגוןכ,  עשות  ללא  ששני  השותף  היחה  מואם"
, בנות  לריך  צינו  אאםו  ;לקו  חו  ליתן  לבירו  חריךצ,  לבנותא  מ"א  שבר  דואה
 )"זילה גלכות היי"גהמה. (אבניך וציך עול טו לומר לבירו חכולי

 :ג"כתב בנתיבות המשפט סקו

א "א  שבר  דוא  הםא,  ירושפ.  בנותול]מ[א  "א  שבר  דוא  הם  או  בחהי  מוהוא"
 לקו  חבנות  לוא  ל"  אהשותףו,  יפול  לומד  עמשותף  הבית  שהיינוד,  לבנותמ
 ו  ליתן  לבירו  חופיןכ,  בנות  לוצה  רינו  אחבירוו,  בירו  חלקכ  ח"  גיבנה  שדע
 ומר  לכול  יאינוו,  משותף  הבית  הבנות  למנו  מגובין  ונכסיו  ליורדין  ולקוח
ה "הד,  ד"פענ  לראה  נולזה...  ך  ליושלם  שד  עו  בדור  ובית  הל  כתה  אנהב
 דבר לקרקע השנות לומד עאינוו, קרקע הק  רשאר  נלא  ונפל  שמשותף  הביתב
 כוף  לכול  יאחד  דההיזק  ממציל  כהויד,  בנות  לכופו  ליכולש,  בנין  לק  רחרא
 ותפות שכסי נהשביח לרוצה שמי לדמותו לאיןו, עיל לכתבתי שמו כחבירול
 דבר  לשנותו  לשוי  עאינו  שכיוןד,  ינו  אזהד,  ה  זת  אה  זכפות  לכולים  יאיןש
 ."מיא דנזק מכהצלה ווא העומד וופסד מחרא

 :פסק'  אעיף ססד ק'י סשפט מע חושן"בשוו

, למטה  ותקרה  הןמ,  כתלים  ביארע  שלקול  קכל,  נים  של  שהעליה  והבית "
 "ופהו כיהעל העלב, תקנו לוצה רינו אאםו. תקנו לבית העל בייבח

 :א"ע סק"כתב הסמו

, בנות  לתחתון  לופין  כין  אהעליה  ובית  הל  כנפלב'    העיף  ססמוך  בדדוקא"
 "תקן לעומד וכתלים הנתקלקלו שלא אפלו נלא דאןכ ן כאין שהמ

 :א"הוסיף לבאר בנתיבות המשפט סקו

 כתלים  הנתקלקו  שלא  אפלו  נלא  שאןכ  כ"שא  מדע',  ק  א"ע  ס"מ  סייןע"
 סימןש  ב"לפמ  דנראהו.  כ"  כובן  מה  זעםט  ין  אלכאורהו.  'כו  ותקן  לעומדו
 אי  ושניהן  לועלת  תהוא  הדבר  ביש  שקוםמ  בכלד]  ג"קא  ס"שהמ[ח  "עק
 ל  כיתן  לה  זת  אה  זופיןכ,  השני  לם  גתיקון  הבואא  ב"  כעצמו  לתקן  לפשרא
 סימן  מראיהו.  ה  זתיקון  לריכנא  צא  לנא  אומר  לכול  ילה  האיןו,  לקו  חחדא
 אםש  דבר  בוקא  דהו  זמנםא.  ה  זת  אה  זכופין  שרבה  הםדבריג  ב"קסא  ו"סק
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 ו  באין  והשביח  להוא  שדבר  בבלא,  יזק  הידי  לניהם  שבואו  ילעשותו  ממנעי
 בשלמאד,  ע"סמ  הונת  כזהוו.  ש"ע,  ה  זת  אה  זכפות  לכולין  יין  איזק  הראתי

 חבירו  לכפות  לכול  יחד  איןא,  בח  שעשיית  כויה,  חדש  מבונין  ופל  נכברש
 תקן  לעומד  ונתקלקל  בבלא',    הסעיף  במבואר  הכפיה  בק  רנכסיה  למיחתב
 כא הקר, ה זת אה זכפות לכולין ידיןה ןמ, שניהם ליזק ההיה יתקנו יא לאםו
 אומדנאד,  עליה  העל  בל  עכל  ההגג  ובית  העל  בל  עכל  הטה  מל  שכתליםה
 חיוב  בצמם  עחלקו  וך  כתנו  האילו  כהויו,  חתו  נהכי  דאדעתא  דוא  המוכחד
 ש  יבשניהם  דיוןכ,  שלו  בהתחתוןו,  גג  ההיינו  דשלו  בתקן  יןהעליוש,  תיקוןה
 ה  מתקן  יחד  אכל  שתרוייהו  להו  ליחא  נמסתמאו,  תקנו  ישלא  כשניהם  ליזקה
 בירו  חחויב  מינו  אאחד  לק  ריזק  הו  באין  שבדברו,  ברשותו  ודו  יחת  תהואש
 כתב  שטעם  מואה,  תקרה  התקן  לבית  העל  בעלל  ד"ס  דהמחברו.  סייעול
 משמע  דוחה  מהוא  ונין  בבנהב'    געיףח  ס"ע  קבסימן  דהאו.  'ק  ג"ע  ס"סמה
 ]."ג"קס [ם שבוארמ, בנות לכפות ליכולד

 :עולה מהאמורה

שיתברר  שהנכס  עצמו  עלול  להינזק  בנזק  ממשי  בהיעדר  השיפוץ  המבוקש  יש  לאכוף   אם  
, נחוץח  ואין  בשיפוץ  הכר,  אך  אם  מגמת  השיפוץ  היא  השבחה.  זאת  על  השותף  המתנגד  לשיפוץ

גם  אם  תצא  לו  תועלת ,  אין  לחייב  בשיפוץ  את  הצד  המתנגד,  וכיוצא  בזה,  כבניית  דלת  לחצר
בריו  המתייחסים  לתועלת  שתגיע  לשניהם  מתפרשים דדברי  הנתיבות  ברישא  של    .מההשבחה

אינו  מחויב ,  בדבר  שאין  בו  היזק  אלא  לאחד"ש,  בהכרח  בהתאם  לכל  האמור  במכלול  הדברים
 ".ו לסייעורחב

אלא  עלתה  טענה  להיעדר ,  בפנינו  אין  טענה  לנזק  הנגרם  לנכס  בהיעדר  השיפוץמקרה  שב
סביר  להניח  שניתן ,  מלבד  זאת.  על  כן  לא  ניתן  לאכוף  זאת  על  השותף  המתנגד.  רווח  מהשכרה

אך בשכר דירה נמוך מעט משכר הדירה שניתן לקבל , להשכיר את יחידת הדיור הזקוקה לשיפוץ
וזאת  מאחר  והנכס ,  ה  שהדירה  תושכר  בהתאם  למצבה  הנוכחילכן  אין  מניע,  מדירה  משופצת
אך  אין  לאכוף  על  התובעת  שיפוץ ,  כבר  מושכרתיה  כפי  שיחידת  הדיור  השני,  עומד  להשכרה

 .הנחוץ לצרכי הגדלת הרווח מההשכרה

 'עת דיין בד

ש  שני "הנושא  הנידון  בפנינו  הוא  בקשת  הבעל  להורות  על  שיפוץ  יחידת  הדיור  הרשומה  ע

 . ם על מנת להוציאה לשוק להשכרההצדדי

והבעל  מבקש  לבצע  את  השיפוץ ,    10,000-20,000₪,  לפי  ההערכה,  ך  ההשקעה  הואס
 .ה המגיע לו משיפוץ הדירה ישלק האחמכספו האישי ומרווחי ההשכרה הוא יגבה את 

 . אישה מתנגדת לשיפוץ הואיל שלטענתה הדירה שנקנתה מכספי אביה כולה שייכת להה

אך  בשלב  זה  עלינו  להכריע  בבקשת  הבעל  לשפץ  את ,  עלות  על  הדירה  טרם  הוכרעידון  הבנ
 . הדירה ולהשכירה

עושה  הבחנה  בין  תיקון ,  לעיל  דעתוה  הובא,  ג"מ  סימן  קעח  סק"נתיבות  המשפט  חו,  נהה
שאם  אחד  מהשותפים  מבקש  לתקן  את  הנזקים  בנכס  הריהו  כופה  את ,  נזק  לבין  השבחת  הנכס

 –אך  אם  בקשתו  היא  להשביח  את  הנכס  ,  עמו  בהוצאות  תיקון  הנזקיםחברו  השותף  להשתתף  
 . אין השותף השני חייב להיענות לבקשתו
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ביחידת  הדיור   בפנינו  איננה  השבחת  הנכס  אלא  תיקון  נזקים  שארעות  דעתי  הבקשה  הנדונל
השבחת  הנכס  הינו  כאשר  הדירה  נמצאת .  יטום  התקרה  מפני  רטיבות  ואכגון  ברזים  דולפים

או ,  אלא  שהשותף  מבקש  לדוגמא  להוסיף  על  שטח  הדירה,  סטנדרטי  הקיים  בשוקבמצב  
ך  לא  זהו א.  פוארתמלהחליף  את  המטבח  התקין  במטבח  אמריקאי  עם  כיורים  חדשים  וקרמיקה  

גם אם יימצא דייר אשר יסכים לשכור את הדירה במצב הקיים הרי בטלה דעתו . המקרה  שבפנינו
ולכן  לדעתי  יש  לקבל  את ,  נים  לשכור  דירה  הטעונה  שיפוץאצל  רוב  בני  האדם  אשר  אינם  מוכ

 . תביעת האיש ולהורות על שיפוץ הדירה

וכל . דין  בזה  נהנה  וזה  אינו  חסר  הוא  שכופין על מידת סדוםה.  יש  לי  ליתן  טעם  אחר,  נוסףב
כי ,  שכן  במקרה  דנן  ששני  הצדדים  ייהנו  מפירות  רווחי  השיפוץ  ולא  רק  שאינו  חסר  אלא  נהנה

אה  שתתקבל  מהשכרת  הדירה  תעלה  עשרת  מונים  על  כספי  ההשקעה  הדרושים  לשיפוץ התשו
עיין  מרדכי  בבא  קמא  אות  טז  בשם .  לפיכך  יש  לכפות  בנדון  דידן  על  מידת  סדום.  הדירה
 . שכופין אף לכתחילה על מידת סדום, וכן דעת האור זרוע, ה"הראבי

 ל"ה וז"ביו שפסק דלא כהרא"שסג ס' מ סי"א בחו"מנם מצינו להרמא

 ל עףא, ו בדור ליניחנו שכתחילה לכופו לוכל  יא  לבלא,  ו  בר  דכבר  שודוקא"
 אי דדבר בילי מניה, סר חינו אזה והנה נזה שמקום בדום סדת מל  עכופין  דיפ
 יהנות  לצר  חעל  בעי  באי  דוונא  גאי  הכי  בבלא.  יהנות  לוכל  יא  ליהנות  לעיב
 עשות  לותו  אופין  כיןא,  וצהר  אינו  שלאא,  כול  ייה  הצירו  חהשכיר  ללהרויחו
 )."ל"נ הרקי פ"נ ורדכימ (חנםב

החצר  אין  כופין ת  א  מבואר  שאם  בעל  החצר  יכול  ליהנות  ולהרוויח  מהשכר"דברי  הרממ
ואם  כן  במקרה  דנן  תוכל  האישה  לכאורה  למנוע ,  ו  שישתמש  בחצר  בחינםראותו  להניח  לחב

 . מהבעל לשפץ את הדירה

א  שגם  לכתחילה  ניתן  לכופו "ג  שמבאר  את  דברי  הרמ"ולם  מצינו  בפתחי  תשובה  בסקא
 ל "וז, במקום שאינו יכול להרוויח

 ."כתחילה לף אכופו לה זכול יו ביחווהר לכול יאינו שדבר שמשמע"

לכן  במקרה  דנן  שרוצה  הבעל  שתרוויח  את  מה  שיכולה  להרוויח  ודאי  שיוכל  לכופה ו
אפילו  במקום  שאינו  יכול  להרוויח אמנם  בפתחי  תשובה  שם  הביא  דעת  החולקים  ש.  לכתחילה

 :עיין שם שכתב, לא מצי לכופו לכתחילה

 שםב]  א"קס  [ולםה  כ"דב'    אעיףע  ס"  קימן  סעיל  לכתבתי  שה  מועיין"
 ק  רזה  שפשוט  דכתבד  ש"כ'  יס]  מ"וח  [ניינא  תיהודה  בודע  נשובתת
 דעת  לבלד  א"ע  קימן  סרישב]  מובאה,  א"  השכניםב  מ"יפ[ם  "הרמבל
' ימ ס"ו חלק חפרים אית בתשובת בגם. ש"ע', וכ] ו"מ' י סא"ב פ"ב[ש  "ראה
 יכא  האפילו  דלאא  [ן  כשמע  מא  לפוסקים  הדברי  מבלא...  ל"ז  ותבט  כ"מ
ב "  עוףס'  ח[ק  "י  ב"נ  בייןע,  ]כתחילה  לכופו  לצי  מא  לעמא  טאי  הייך  שלאד
ב "ב  ע"  יףב  ד"ב'  תוס  הדברי  מהדיא  לוכח  מכןו,  ה"רא  השםב]  ף"רי  הדפימ
ה "א  ד"ע['    כףק  ד"מ  ב"ש  בובא  השעיהר  י"הרו,  א"ריצב  השםב]  גוןה  כ"ד[
 שום  ממצריו  איה  לפלגינן  דבכור  ברא  קאיצטריך  דהא  דתירצוש,  ]ריכא  צאל
 עייןו.  ל"כע,  ש"ע,  מונע  ווחה  מוא  הם  אדום  סדת  מל  עופין  כין  אבעלמאד
 ]:"ז"קיס[ל "א ז"גר היאורב

  יודו  שיש  לכפות  את  האישה  לשפץ בל  במקרה  דנן  יש  לחלק  ולומר  שגם  החולקים  הללוא
אך במקום שהיא , שכל מה שחלקו הוא דווקא במקום שאין יכולה להרוויח, ולהשכיר את הדירה

 . מרוויחה מהשכרת הדירה הוי זה נהנה וזה נהנה וכולי עלמא יודו שכופין
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מ  סימן  יח  שדן  במקרה  דומה  והביא  את  המקורות "ת  כפי  אהרן  חלק  חו"ם  הראוני  בשוג
 :ל"וכתב וז, ג"וכן את דברי נתיבות המשפט קעח סק, רים לעילהנזכ

אם  הייתה  חורבה  או  בית  רעוע  של  שותפים  ומגיע  מהם  נזק ,  הגע  עצמך"
לכולם  ורצה  האחד  לבנות  החורבה  או  לחזק  את  הבית  הנזכר  בכדי  להרחיק 

זה  מן  הנמנע ,  האם  יכולים  השותפים  לעכב  עליו,  את  הנזק  ויש  הנאה  לכולם
 .ל"עכ" השכל הואורחוק מן 

 עוד כתב ו

אלא  גם  כן  חיובא ,  יראה  לי  כי  לא  מלבד  שאינם  יכולים  לעכב  עליו  מלבנות"
רמיא  עלייהו  לעזור  לו  כאשר  תשיג  את  ידם  מאחר  שגם  להם  יש  הנאה 

ואם  הם  מעכבים  עליו  אין  זה  כי  אם  שנאה  וצרות  עין ,  בבניינו  כנזכר  לעיל
" 'צמו  כדי  שלא  יהנה  חברו  וכווהוא  ממידת  הקנאי  והחמדן  שרוצה  בהיזק  ע

 . ל"עכ

 .דון מינה ואוקי באתריןו

היחידה  תוצא  לשוק ,  יחידת  הדיור  תשופץ,  תביעת  האיש  מתקבלת  :מורם  מכל  האמורה
ד  סופי  בעניין "להשכרה  וכספי  רווחי  השכירות  יחולקו  בין  שני  הצדדים  בשווה  עד  למתן  פס

 .תביעת הרכוש

 'עת דיין גד

ל  שצוין  ברישא  שכאשר  שותף  אחד  אינו  יכול  לתקן  רק  לעצמו "הנמבואר  בדברי  הנתיבות  

ולא  יוכל ,  וכל  תיקון  שיעשה  יביא  תועלת  גם  לשותף  השני  הרי  יכול  הוא  לכוף  את  חבירו

לא  נאמרה  כאן  הסתייגות  שדווקא  אם  מניעת  השיפוץ .  לומר  אני  לא  צריך  את  התיקון  הזה

ניהם  וצד  אחד  אינו  יכול  להשיג  את אלא  כל  שיש  תועלת  לש,  גורמת  נזק  לנכס  יכול  לכוף

בנידון  זה  לדעת  החברה  המנהלת  את .  הרי  יכול  לכוף  על  כך  את  חבירו,  התועלת  רק  לעצמו

הרי  ברור  שאם .  הנכס  יש  צורך  בשיפוץ  כדי  להביא  להשכרת  הנכס  מהר  יותר  במחיר  ראוי

ר כ  נאמ"ייעשה  השיפוץ  הנדרש  והדירה  תושכר  תבוא  תועלת  לשניהם  מהשכרת  הנכס  וע

הואיל  ומניעת  השיפוץ  גורם  למניעת  ההנאה  שיכולה  להיות ,  שיכול  האחד  לכוף  את  חברו

 .לשותף האחד מהשכרת הנכס

 משתמשים  ורים  גשותפים  הני  שאשר  כינה  השבחתו  הבין  לנכס  לזק  נניעת  מין  בחילוקה
 כוף  לכול  יינו  אכךב,  נכס  בשבחה  הל  שיקון  תבצע  לדי  כוצאות  ההוציא  לבקש  מהאחד  ו,נכסב
 דאית  ותועלת  לביא  תהוצאה  האשר  כולםא.  שניהם  לזק  נגרום  תמניעתו  שה  תיקוןכ  ז"א  אבירוח
 חד  אד  צוכל  ידוע  מ,הוצאה  הת  אסביר  וצר  קמן  זוך  תכסה  תכך  מתהא  שההכנסה  ו,שניהםל
 שותף  לגם  שרור  באשר  כ,נדרש  התיקון  הביצוע  מהשיג  לכול  יהוא  שרווח  הת  אהשני  ממנועל
 הוא  הדבר  ביש  שקום  מבכלד  :"ל"נתיבות  הנ  הוונת  כוז.  ווה  שמידה  בחוו  רותו  את  אהיה  ישניה
 ל  כיתן  לה  זת  אה  זופיןכ,  השני  לם  גתיקון  הבואא  ב"  כעצמו  לתקןל  פשר  אאיו  שניהן  לועלתת
 ."ה זתיקון לריכנא צא לנאא ומר לכול ילה האיןו ,לקו חחדא

 צטרך  תא  להתובעת  שך  כה  זשלב  בשיפוץ  הת  אשבונו  חל  עממן  לוכן  מנתבע  ה,ה  זנידוןב
 חצית  מת  איתקבלו  ששכירות  הדמי  מו  לחזיר  תניהול  החברת  שבקש  מרקו,  כך  על  סף  כהוציאל
 הוא  שדאי  ופסד  השנו  יושכר  מלא  ויק  רומד  ענכס  הוד  עלכ.  תובעת  הבור  עשילם  שהוצאהה
 ם  גבורו  עארנונה  המתשלום  ושכירות  המי  דווח  רמניעתמ,  תקון  לוכל  יא  לעוות  מבחינתב
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 ייתה התובעת הם גרי העיקרית המחלוקת בכרעה הייתה  הבר  כאם  שברור  שוד  עהמ.  יק  רוהיותב
 פירות  מליהנות  וותר  יוב  טבמחיר  והר  מהשכירו  לדי  כנכס  הת  אמשפצתו,  דבר  הותו  את  אושהע
 .ובטחת משיפוץ בהשקעה החזרת האשרכ, שכירות המיד

 כל  לוא,  ניהול  החברת  להורות  ליתן  נשיפוץ  הביצוע  לתובעת  הירוב  סלמרות  שפק  סיןא
 א  להתובעתו,  מצבו  להתאם  בופחת  ממחיר  בנוכחי  המצבו  בנכס  ההשכיר  לחר  איווך  תשרדמ
 לא  כינו  התנגדותה  הגלל  בתובעת  בדירה  הל  שלקה  חנוכחי  הבמצב  שתכןי.  כך  להתנגד  לוכלת
 דהיחי  הל  כהשכיר  לכותו  זל  עעמוד  לוא  היכול  ו,מיגר  לעביד  כנתבע  הל  שחלקו  ו,מיגר  לבידע
 .תובעת הם עהמשך בלהתחשבןו

 סקנותמ

ד "אין  לכוף  את  השיפוץ  אולם  ניתן  לכוף  להשכיר  את  יחידת  המגורים  בשכ'  לדעת  דיין  א

 .ראוי בהתאם למצבה הנוכחי

לקה  של  האישה  במחצית חת  אולקזז  ,  דעת  הרוב  ניתן  גם  לכוף  על  האישה  את  השיפוץל
 . ץעלות השיפוץ מחלקה בשכר הדירה שיתקבל אחר השיפו

 .ד פוסק כדעת הרוב"יהב

 .י הנהלת בתי הדין לאחר השמטת פרטים מזהים"פשר לפרסם ההחלטה עא

 ).29/05/2017 (ז"בסיון התשע' דיתן ביום נ
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