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 869340/19יק ת

 תניה נהאזורי בית הדין הרבניב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אריה אוריאל, הרב אברהם מייזלס, ד" אב–רב שלמה שפירא ה
 

 )ושנה גלס שד"ז ועו־פד אילה תל"ועכ "י ב"ע( לוניפ  :תובעה

 גדנ
 )ד שמעון פרץ"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תנתבעה

 חיוביסודות ותנאי  – מי שימוש ד:נדוןה

 סק דיןפ

 .לפנינו תביעה לדמי שימוש ראויים

 קורות הדיוןמ

שלמעשה  הם  תשלום  שכירות ,  ראשית  דבר  נביא  בקצרה  את  יסודות  החיוב  לדמי  שימוש

 .על ידי הצד שמשתמש בנכס המשותף לצד שאינו משתמש בו

 : זו בהלכות שותפיםה סודה של סוגיי

 : )ב"עף מה ד(משנה במסכת נדרים ב

בן  יעקב   י  אליעזרבר;  אסורין  ליכנס  לחצר  –נדרו  הנאה  זה  מזה  השותפין  ש"
 ."וזה נכנס לתוך שלו, זה נכנס לתוך שלו: אומר

 : )ב"שם דף מו ע( בגמראו

אבל  יש  בה ,  די  חלוקהכשאין  בה    מחלוקת:  אמר  זעירי  מר  רב  יוסףא"[...]  
 ;בן  יעקב  י  אליעזרבהלכה  כר:  אמר  רב  הונא.  אסורל  דברי  הכ  –כדי  חלוקה  

 ."אליעזר בן יעקב יבהלכה כר: אלעזר ר רבמוכן א

השותפים  משתמשים  בה   ם  כשאין  ג–  צר  משותפת  שיש  בה  דין  חלוקה  שבחן"רהסביר  וה
אלא  הדבר  נחשב  שמשתמש  גם '  תוך  שלי  אני  נכנסל'אין  השותף  שמשתמש  בה  יכול  לומר  ,  יחד

כל ,  יכולים  להשתמש  יחדמכיוון  שאינם    –  ואילו  בחצר  שאין  בה  דין  חלוקה.  רבחלקו  של  האח
 .אחד מהם מקנה את חלקו לחברו בשעה שהוא משתמש בחצר

ים א  נשאל  במקרה  של  שני"רשבה).  אלק  ב  תשובה  קמח(א  "מרא  זו  מובאת  בתשובת  הרשבג
פירושה ש('  וד  או  אגודג'ואינם  רוצים  לחלקה  בדרך  של  ,  הכנסתית  שרכשו  יחד  מקום  ישיבה  בב

או  בדרך  של ,  ם  ישתמשו  במקום  כפי  שיזדמן  א–  )או  יקנה  ממנוחד  מהם  ימכור  לחברו  את  חלקו  שא
 :א"תב רשבוכ. חלוקה לזמנים
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כל אחד , להם שלא ישתמשו בה שניהם אפשרי כיון  דאין בה כדי חלוקה וא"
מקנה  חלקו  לחברו  כל  זמן  שמשתמש  לשעה  שבו  הוא  או  מי  שנכנס  לחצר 

שתמש  בו  לשעה וכל  שזה  מ.  וכן  זה  לחברו.  שיהא  שלו  לאותה  שעה,  מחמתו
אבל  בחצר  שיש לו בה דין חלוקה אף על .  הוברר  הדבר  דבשלו  הוא  משתמש

פי  שלא  חלקו  כיון  דאפשר  להם  לחלוק  ושלא  יהא  לזה  רשות  ליכנס  לתוך 
וליכא   דלא  אצטריכו  לשעבד  חלקן  זה  לזה,  םחלקו  של  זה  מעתה  אסורי

 ."ברירה

 : א"סקנת הרשבמ

 –דכל  שלא  חלקו  ,  העלות  לו  שכרורים  שאינו  חייב  לרנראין  לי  דברים  ב"
וכל  שכן  בחצר ,  פילו  בחצר  שיש  בה  דין  חלוקה  נמיאו.  שלו  הוא  משתמשב

 א  הדיןווה.  י  לדר  בחצר  חבירו  שלא  מדעתומדלא  ד,  שאין  בה  דין  חלוקה
אשתמש  בו  אני  לבד ,  דרך  שנשתמש  בו  שתי  שניםכ'דאינו  יכול  לומר  לו  

ואלו  רצה  חבירו  היה ,  שלו  הוא  משתמשב  –דכל  שלא  חלקו  ',  כנגדן
 ."משתמש בו

שגם  השני  יכול   הוא  בה  דין  חלוקה  אינו  מעלה  לו  שכרש  שגם  בחצר  שי,  סוד  דין  זהי
 . ומרצונו בחר לא להשתמש להשתמש באותו זמן

קום  השותפים  ראוי  ועומד משכל  שאש  י  מיג"דעת  הר,  א"עומת  מסקנה  זו  של  הרשבל
י מיגאש "ת הר"ו שלשוןוזו . להעלות לו שכרהם על השני מאם השתמש בו רק אחד  – לשכירות

 :)ימן קצוס(

הכלל  העולה  שאין  לקטנה  מזונות  ולא  מדור  ומחשבין  עמה  על  שכירות "
לפי '  חלקי  דרתיב'ואינה  יכולה  לומר  ,  המדור  ששכנה  בו  מקרקעות  אביה

הואיל  והדבר  מעורב  אין :  והלכתא  ברירא  לן.  'אן  פלג  ליךמ'שאומרים  לה  
 ."'חלקי דרתי ובו נתהניתיב'מר שום אחד יכול לו

דעת כ)  טן  קלמיס(ש  "דעת  בנו  הרשבו)  לק  ג  סימן  חח(ץ  "פסקי  דין  הביאו  שגם  דעת  התשבבו
 . שאיגי מ"הר

ושן  משפט  הלכות  חלוקת  שותפות  סימן ח(ולחן  ערוך  שבו,  א"א  כדעת  הרשב"הלכה  כתב  הרמל

 :תובכ) קעא סעיף ח

כגון  ספר  תורה ,    עשוי  לשכורואינו  )יחד(וכן  כל  דבר  שראוי  להשתמש  בו  "
: שהרי  אומר  לו',  שתמש  אתה  יום  ואני  יוםה':  אינו  יכול  לומר  לו,  או  מצע

ואם  הוא  דבר  שאין  יכולין  להשתמש  בו .  'כל  יום  אני  רוצה  להשתמש  בוב'
השתמש  בו  אחד  מן  השותפין   ולא  חלקו:  הגה.  ולקין  אותו  בימיםח,  כאחד

', זמן  שנשתמשת  כןם  שתמש  גא'  :יוכל  אחר  כך  האחר  לומר  לא,  כמה  שנים
 .")קמאב ק לא ח"רשב(כל אחד בשלו הוא משתמש  דכל זמן שלא חלקו

י  כל  אחד כשמעה  מעצם  ההשתתפות  בנכס  :  א"א  כשיטת  הרשב"מעולה  מפסיקת  הרה
לא ',  גודאיוד  או  ג'וגם  אם  אינם  רוצים  בחלוקת  ,  מהצדדים  ישתמש  בנכס  בכל  זמן  אפשרי

לכות  שכנים  פרק  א בהם  "נראה  שזה  שלא  כשיטת  הרמבו(.  השימוש  בזמניםלקו  ביניהם  את  חאמרינן  שי

לכן  אם  השתמש  האחד  לאורך  זמן .  )'גודאיוד  או  ג'שפסק  שישנה  חלוקה  לזמנים  במקום  שאין    הלכה  ב
אין  הראשון  מתחייב  בדמי ,  כל  זמן  שהאחר  יכול  היה  גם  הוא  לבוא  ולהשתמש  בנכס,  לבדו

 . ושכירות עבור הזמן שבו השתמש לבד
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ואלו  רצה  חבירו  היה  משתמש ":  א  בסוף  התשובה"דייקו  אחרונים  מדברי  הרשב,  ם  זאתע
בין ,  שאם  אחד  מהשותפים  מבקש  לחלוק  את  הנכס  המשותף  בכל  דרך  הלכתית  אפשרית,  "בו

הרי  הוא  כאומר  שאינו  יכול  להשתמש  עם ,  ם"בין  חלוקה  לזמנים  לשיטת  הרמב'  גודאיוד  או  ג'
כר  לשותף  שאינו  משתמש שעליו  להעלות  ,  בדו  משעה  זו  ואילךואם  חברו  ישתמש  ל.  חברו

 ).הסימן נ ן משפטשלק חוח(ת בית דוד "יין שו ע– באותה שעה

כס בנכלומר  ,  בשותפות  הנובעת  מקשר  אישות  ךא.  אן  כתבנו  בעניין  שותפים  בעלמאכד  ע
ומצד   שהרי  הבעל  חייב  במדור  האישה,  ישנם  גורמים  הלכתיים  נוספים,  שהימשותף  לבעל  ולא

לכן  אף  שבני  זוג  נמצאים  בסכסוך  ואחד  מהם .  שני  לבעל  זכות  בפירות  נכסי  מלוג  של  האישה
אין  מקום  לחיוב  בדמי  שימוש  שהרי למשתמש ישנה זכות מוקנית מכוח ,  עזב  את  מקום  המגורים

 . חיוב במדור או פירות נכסי מלוג

קום  לדון  בחיוב משכלה  קשר  האישות  יש  מ.  ל  זה  עד  שמסתיים  קשר  האישות  ביניהםכ
  .פסק דין לגירושין תןנשעה שבית הדין  מ– בדמי שימוש גם קודם למתן הגט בפועל

בין  מתן  פסק  הדין   מן  מועטזפקא  מינא  בזה  משום  שחלף  נל  כך  כם  זאת  בנידון  דידן  אין  ע
 . תן הגט בפועלמין לבניתן  שלחיוב גט

 מקרה שלפנינובעובדות ה

דייני  ההרכב  השקיעו  מחלבם  ודמם  כדי  לקדמו  בכל ',  תיק  זה  התנהל  במשך  שנים  בהרכב  ג

 .דרך אפשרית

 :כירת הדירהמלרבות בעניין  –ד "ניתן פס )1.10.2013(ד "ז בתשרי תשע" כךיתארב

 .ימכר לכל המרבה במחירת[...] ירת הצדדים ד"[...]  

, מידה  והצדדים  מעוניינים  בשמאי  לצורך  קביעת  ערכה  של  הדירהב[...]   
  . בקשה לבית הדין ובית הדין ימנה שמאיעליהם להגיש

יודיע  על  כך ,  מידה  ואחד  מהצדדים  מעוניין  לרכוש  חלקו  של  הצד  השניב 
 . לבית הדין

 .הישכות ראשונים תינתן לאז

  חודשים  מיום  מתן 4ליך  המכירה  או  הרכישה  יתבצע  על  פני  תקופה  של  ה 
 .פסק הדין

 ."וף בדירת המגוריםבים לשתף פעולה לצורך פירוק השיתיצדדים מחוה 

ממנה את באי החלטה ה) 6.3.2013(ג "ד באדר תשע"כבתאריך  הננית, זה דיןק המשך לפסב
 . כוח הצדדים ככונסי נכסים לצורך מכירת הדירה

 .שים לאחר מינוי כונסי הנכסיםודשלושה ח ,2013ודש יוני חדירה נמכרה בה
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 ענות הצדדיםט

 ענות התובעט

בתשרי '  ז,  דמי  שימוש  מתייחסת  לתאריך  שבו  עזב  את  הבית  ל)לשעבר(התביעה  של  הבעל  

התביעה  מסתמכת  על  הטענה  כי  הבעל  עזב  את  הבית .  וממנו  ואילך)  5.10.2011(ב  "תשע

 . האישה החליפה את המנעול ומנעה ממנו כניסה לבית, לדבריו. בניגוד לרצונו

שה  את  המכירה וד  טוען  התובע  כי  גם  לאחר  מתן  פסק  הדין  למכירת  הדירה  טרפדה  האיע
בדרכים  שונות  כמו  מחיר  גבוה  משמעותית  ממחיר  השמאות  או  הענקת  זמן  מצומצם  לקונים 

 .פוטנציאליים לראות את הנכס

פי  הפירוט לח  "ש  280,500דמי  השימוש  המגיעים  לו  עולים  לסך  ,  )שעברל(דברי  הבעל  ל
ועוד .  ר  הדירהמי  שימוש  עבודח  "ש  412,500ול  ך  הכס.  שיםודח  33כפול    ח"ש  12,500:  הבא

השתמשה  האישה ,  לדבריו,  הית  שבשים  כדמי  שימוש  עבור  היחידה  הנלווודח  33  כפול  4,500
תובע  הבעל  לשער  כדמי   ,ח"ש  280,500,  חצית  מסכום  מ–  ח"ש  561,000  הכולך  ס.  לבדה

 . שימוש

  תבעתנגובת הת

ודם לא  הוגשו  נגדו  תלונות  כלשהן  ק.  הבעל  עזב  את  הבית  מרצונו  החופשי,  לדבריה

עוד טוענת האישה לשעבר כי .  לפרידתם  וממילא  טענתו  כי  חשש  לחזור  לביתו  אינם  נכונות

הבעל  אחז  במפתח  לבית  ואף  עשה  בו  שימוש  ולעתים  נכנס  אל ,  המנעול  לא  הוחלף  על  ידה

היא  למעשה  מרתף  הבית ,  יחידת  המשנה  שעבורה  תובע  הגרוש  דמי  שימוש  בנפרד.  הבית

ד  למכירת "האישה  לשעבר  טוענת  עוד  כי  מיום  מתן  פס.  דתשאין  לו  כניסה  חיצונית  נפר

הבית  היא  לא  עיכבה  כלל  את  הליך  המכירה  ואכן  הבית  נמכר  בזמן  סביר  ממתן  פסק  הדין 

 . ומינוי כונסי הנכסים

 סק דיןפ

על  כן .    כי  היה  מנוע  לחזור  אל  הבית  בניגוד  לרצונו  לא  הוכחה)לשעבר(טענת  הבעל   .א

 . נדחית–עזיבת הבית התביעה לדמי שימוש מיום 

בזמן  זה  היה  הגרוש .  מיום  גירושי  הצדדים  עד  יום  מכירת  הבית  עברו  שבעה  חודשים .ב

עקרונית  על  האישה  לשעבר  לשלם  דמי  שימוש  עבור .  מנוע  לגור  בבית  מבחינה  הלכתית

 . )להלן' ראה סעיף ה(תקופה זו אם בפועל היא השתמשה בחלקו 

יש  לחשב  את  השימוש  במרתף  כיחידה  נפרדת   כי  )לשעבר(עם  זאת  טענת  הבעל   .ג

 .דמי השימוש יחושבו עבור הדירה כיחידה אחת. העומדת לשכירות בפני עצמה נדחית

עם  זאת  לא  הוגשה  חוות  דעת  שמאי  או  מתווך .  בתביעתו  נוקב  הגרוש  בסכומי  שכירות .ד

 . המגבה את הסכום שנתבע
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  סכום  מדור  הקטינים  שהושת  על .בזמן  גירושיהם  היו  לצדדים  שלושה  ילדים  קטינים .ה

 . האב נפסק בערכאה אחרת

המחצית  האחרת   ו,שמעות  חיוב  זה  הוא  כי  בבעלות  הבעל  לשעבר  הייתה  מחצית  הדירהמ
ירה  ובמחצית  האחרת  התגוררו  שלושת   הדנמצא  כי  האישה  התגוררה  בחצי.  שהיבבעלות  הא

 .דמי שימוש ראוייםטורה למעשה מתשלום  פלפיכך האישה. הקטינים שהאב חייב במדורם

 –  במדור  הילדים  ש  כחיובו"ב  האב  בביהמיוחו  בשה  שלום  המשכנת  שתאת  משוםז
העמיד שמפני  ,  דורבמדי  חובתו  יאב  הלהשבחת  הונו  יצא  ה  שלום  המשכנתבתשמעותו  היא  שמ

 . ה לשעבריששכך הילדים הם שהשתמשו בחלקו ולא האמ. חלקו בדירה לצורך מגוריהם

 רב אריה אוריאלה

 . למסקנותמצטרף

 ד" אב–רב שלמה שפירא ה

 .מצטרף למסקנות

 הרב אברהם מייזלס  

 )7.5.2017(ז "א באייר התשע"ניתן ביום י

 רב אריה אוריאל ה רב אברהם מייזלסה ד" אב–רב שלמה שפירא ה


