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 ה"ב 901548/4 יקת

 יפה חזוריאה בנירה בבית הדין 

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב סיני לוי, הרב ישראל דב רוזנטל, ד" אב—רב יוסף יגודה ה

 :תובעתה לוניתפ )ד חן וייס גלר"כ עו"י ב"ע(

 גדנ  

 :נתבעה לוניפ )ד טל זלץ"כ עו"י ב"ע(

 שימוש לאחר שעזבה האישה את הביתאם הבעל חייב בדמי  ה–חלוקת רכוש  :נדוןה

 חלטהה

הנידון  שבפנינו  הוא  הכרעה  בתביעת  האישה  לדמי  שימוש  בגין  השימוש  הייחודי  שעשה 

ט  אייר "הנתבע  בדירה  המשותפת  מהזמן  שהאישה  עזבה  את  הדירה  המשותפת  בתאריך  י

 ). 11.05.2012(ב "תשע

 קע והליכיםר

ב  תמוז "מזונות  וכתובה  בתאריך  י,  שחלוקת  רכו,  התובעת  הגישה  את  תביעות  גירושין

 ).02.07.2012(ב "תשע

(ד  "תשע  הןוומרחשב  ב"  ייוםבתקיים  היון  משמעותי  ראשון  בו  העלתה  את  טענותיה  ד
16.10.2013.( 

 ).30.03.2015(ה "תשע הניסןב'  ייום בסק דין חיוב גירושין ניתןפ

רעור  נדחה  בהחלטה אחר  מכן  הנתבע  הגיש  ערעור  על  פסק  הדין  לבית  הדין  הגדול  והעל
 ).29.11.2015(ו "ז כסלו תשע"מיום י

 ).07.04.2016(ו "תשע ב האדרח ב" כצדדים התגרשו בתאריךה

₪  1600-אז עזבה התובעת את הדירה הנתבע שילם את חוב המשכנתא בסך של כמי כצוין י
 .לחודש

עבור דירת ווי דמי השימוש ש) 15.03.2016 (ו"תשע' באדר ב'  הל פי הערכת השמאי מיוםע
 .לחודש ₪ 3200הצדדים עומד על סך של 
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 ענות הצדדיםט

 ענות התובעתט

לכן  יש   ,היה  המשתמש  היחידי  בבית  הנתבע,  ועד  עזיבת  התובעת  את  הביתמחל  מה.  1
ששולם  על  ידו  עד  מועד   חצית  תשלום  המשכנתאמבקיזוז  ,  לחייבו  עבור  מחצית  דמי  השימוש

 .פירוק השיתוף

ולא  נותרה  לה  ברירה  אלא  לעזוב  את  הבית ,  ום  וסבל  מחמת  הנתבעייה  היו  חיי  גיהינח.  2
 .המשותף למען שלוותה ובריאותה הנפשית

התאם  לחוק  המקרקעין  יש  לחייב  את  הנתבע  כי  הוא  מנע  מהתובעת  להשתמש ב.  3
וזאת  בהתאם  לפסיקה  המתחשבת  בחוק  היסוד  של  כבוד  האדם  וחרותו  שהקלה .  במקרקעין

די  יהא  בהוכחת "ביאה  סימוכין  משפטיים  לכך  שה  .ת  השימושבצורך  להוכחת  האשם  במניע
כדי  להכיר  בזכותו ,  אשר  אינו  מאפשר  חיים  תחת  קורת  גג  אחת,  קיומו  של  סכסוך  בין  בני  הזוג

 ".לאחר עזיבתו, המשך השימוש בדירה של בן זוג לקבל פיצוי הולם עבור

  מאיס  עלי  הרי כאומרת  ישהאביאה  סימוכין  הלכתיים  לכך  שבמקום  שדינה  של  הה.  4
 ". שלי השתמשתיב"ממועד עזיבת הבית הרי היא כמבקשת פירוק שיתוף ואין הבעל יכול לטעון 

 ענות הנתבעט

שני : "כתבנשבו  מציין לפסק הדין של בית הדין הגדול, מיוזמתה עזבה את הבית ישההא. 1
לא  חייבו  את ערעור  נדחה  הף  על  פי  שא".  הצדדים  נהגו  שלא  כהוגן  לפי  ההלכה  בחיי  האישות

 .הנתבע בהוצאות

עזבה  את  הבית  מרצונה  ולא  נמנע .  תובעת  אינה  זכאית  לדמי  שימוש  גם  לאחר  הגטה.  2
ואם  הייתה  שבה ,  נתבע  ביקש  שלום  בית  וקרא  לה  לשובהף  על  פי  שאוזאת  ,  ממנה  כל  שימוש

 .היה מקבלה בזרועות פתוחות

 .ונותאינן נכה גדנבדבר אלימות שהבעל הפעיל  ישהאענות הט. 3

כי  היא  הפכה   ,ושמלא  זכאית  לדמי  שי  ישהאביא  סימוכין  הלכתיים  שבנסיבות  אלו  המ.  4
 .את הבעל לשוכר בעל כרחו

אחר  שהגישה  התביעה  לדמי לאו  /וף  אם  יחויב  לשלם  יש  לחייבו  רק  לאחר  שהתגרשו  א.  5
 .שימוש

 יון והכרעהד

עדי  בדירת  שני נושא  זה  של  דמי  שימוש  במקום  שאחד  מבני  הזוג  היה  המשתמש  הבל

 .לא נאריך בבירור כל חילוקי הדינים אלא נסתפק בעיקרם. הצדדים נידון במספר פסקי דין

הובאו   )סעיף  חא  "ע  קימן  סותפות  שלוקת  חלכות  השפט  מחושן(  א"רוך  בהגהת  הרמ  עשולחןב
 : א"לשון הרמה א אשר הובאו בקצרה אף בבית יוסף וז"דברי תשובת הרשב

 ך  כחר  אוכל  יאל,  נים  שמה  כשותפין  הן  מחד  או  בהשתמשו,  לקו  חאל:  גהה
 חד  אל  כלקו  חלא  שמן  זכלד,  נשתמשת  שמן  זכן  גם  שתמש  אומר  לאחרה
 .)א"מב ק"ח, ט"תק תימןא ס"שבר( שתמש מוא השלוב

 : ונצטט חלק מדבריו )מא קימן ב סחלק(א "רשבת ה"א משו"הנה מקור דברי הרמו
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 דין  בוצין  ראינן  שמן  זלכ.  סתכנ  הית  בל  ששיבה  יקום  מלקחו  שנים  ש,אלתש
 יניהם  בש  יו  איזדמן  שפי  לחד  אל  כו  בשתמשי,  ושיםע  יאך  היגוד  או  אודג
 צר  חבי  גאמרל  ש"ם  ז"הרמב  לנמצא  שפיל  [...]  דועיםם  יזמני  ללוקה  חיןד
 דבר  הירע  אואם  [...]  שנים  ללא  אחדשים  ללא  וימים  לא  ללוקתן  חאיןש
 ישבת  שמו  כם  שני  אשב  אברו  חו  לומר  לכול  ינים  שמש  חם  ששב  יהאחדש
 ו  למר  אצי  מילמא  דוא,  ו  באוי  רהיה  שימים  הנגדכ  כר  שו  לעלה  יו  אתהא
עד .  נוי  פהוא  שמן  זל  כם  שלישב  מימנע  לי  ליה  הא  ללקנו  חלא  של  כידךא

 .בריך דורף תכאן

 גוד דינא דיתד א"מ ללל כדועים יזמנים ללוקה חין דאין שסתבראמ: שובהת
 . יגוד או אגוד דינא דהםב יש שבדברים ויגוד אוא

 זמנים  לחלוקה  דדינא  ויגוד  או  אגוד  דדינא  דשום  ממלתא  דעמא  טאה  לירנו
 יה  בלית  דצר  חאפילו  דמימר  לן  לוה  הדינא  מאילוד.  ינהו  נקנתא  ת-  דועיםי

 ישר  השיית  עשום  מלאא.  טול  ילקו  חיטול  לה  זצה  רילו  אלוקה  חיעורש
 חלוקת  דינא  דו  איגוד  אגוד  דינא  דו  אהם  לקנו  תלפיכךו.  פשר  אי  אהטובו
 .לקם חה זל עה זפסידו ילא שדיכ. דועים ימניםז

 חלוקת  מעדיפאו.  ר  ִעקא  היגוד  או  אגוד  דינא  דאית  דמאן  לכורחךל  ע  דעודו
 מר אאיו. עי בא לי אלל כביתיה מאסתלוקי לאי הצטריך ללא דיכי הי כמניםז
 .הלכה כאמרש ומעין שזה ליגוד או אוד גידך אאמר ומנים זלוקת חאיה

א  שאופן  השימוש  של  השותפין  אינו  בדרך  של  חלוקת "חלק  זה  של  התשובה  ביאר  הרשבב
וכך  המשיך .  די  חלוקהכובדבר  שאין  בו  ,  ואפילו  במקום  שאינו  ראוי  לשימוש  כאחד,  זמנים
 :וביאר

 ו  בהשתמש  לשניהם  לאפשרי  א  שכנסת  הית  בל  ששיבה  ימקום  בולאפיו
 מחר  לשני  הקדים  י-  יום  הו  בישב  ודםק.  ה  זו  בשב  יה  זשיסתלקכ,  אחדכ
 ו  בשים  מזה  שבמקום  שוא  הך  כלוקה  חין  דה  באין  שחצר  בולאפיו.  ו  בישבו
 אחד  כחבלתו  בזה  וחבלתו  בה  זהשתמש  לשר  אי  אפשעה  לבילתו  חו  אליוכ
 . שעה לני שו בשתמש משעה לה זשמסתלק כלא אאפשרי א שעתיםל

 אינו  שרורים  בברים  די  לנראין,  נים  ששלש  ותים  שאחד  הו  בישב  שירע  אאםו
 חצר  באפילוו.  שתמש  מוא  השלו  ב-  לקו  חלא  שכלד.  כר  שו  להעלות  לייבח
 דר  למי  דלאד.  לוקה  חין  דה  באין  שחצר  בכן  שכלו.  מי  נלוקה  חין  דה  בישש
 ו בנשתמש שדרך כו לומר לכול יאינו דא הדיןוהו. דעתו מלא שבירו חחצרב
. שתמש מוא השלו ב- לקו חלא שכלד. ןנגדכ בד לני או בשתמש אנים שתיש
 .ו בשתמש מיה הבירו חצה ראלוו

 .א"תשובת הרשב ד כאןע

א  ולדעתו  אם  אחד "נראה  שחולק  על  סברת  הרשב  )לט  קסימן(ש  "רשבת  ה"עומת  זאת  בשול
וזה ו  נגדכאו  לקבל  שכר    השתמשלזכאי  השני  ,  לעדי  משך  איזה  זמןבהיה  המשתמש  ה  השותפים

 :ש"הרשב לשון

 דרו,  טן  קאחד  ודול  גחד  אתים  בני  שאביהם  מרשו  יחים  אני  ש.אלת  שודע
 שראל  ילכל  ורבנן  לחיים  וולמו  עבית  לנפטר  ורובות  מנים  שגדול  בהם  מחדא
 האלמנהו,  חי  אדר  שדרך  כגדול  בני  אדור  אאומר  ואח  הא  בעכשיוו,  בקש
 א  לחייו  בעלה  בחיו  אם  עו  בדרה  שכיון  שאומרת  ודו  יל  עעכבת  מאח  השתא
 . מנו מצאת
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, חיו  אדר  שדרך  כו  בדור  לרוצה  שחיו  אטען  ויים  קאח  היה  הילו  א.שובהת
 י  פל  עאף  ו'וכו  כנים  שהלכותא  מ"פל  ב"ם  ז"רמב  הכתב  שמוכ,  ו  לומעיןש
ל "ם  ז"רמב  הברי  דהתקיים  לם  הכולין  ייות  דעתינעל,  שיגול  ה"ד  ז"הראבש
 כןשל  כו,  לקך  חקנה  או  אלקי  חנה  קלומר  כגוד  או  אוד  גבעו  תלא  שמן  זלכ
 על במקום בזאת הישהאהו. ל"ם ז"רמב הדברי כתשובה בתבל כ"ש ז"הראש
 .חמתיה מאתי דגברא מדיפא עלא ויימאק

שסובר  שיש   )ב"לכות  שכנים  המה'  בפרק  א(ם  "ש  מבוסס  על  דברי  הרמב"נה  נימוקו  של  הרשבה
זאת .  דתקנת  חלוקת  זמנים  גם  לסובר  גוד  או  איגוד  כאשר  אינם  רוצים  לחלוק  בדין  גוד  או  איגו

 ינא  דאית  דלמאן"א  שבתחילת  דבריו  נראה  שביסוס  תשובתו  הוא  מחמת  סברתו  ש"בניגוד  לרשב
, ולכן  שותף  המבקש  לחלק  השימוש  בזמנים"  מנים  זחלוקת  מעדיפאו,  יקר  עא  היגוד  או  אגודד

וביאור  דברי .  א"ם  יחלוק  על  הרשב"מחמת  זה  נראה  שהסובר  כדעת  הרמב.  לא  שומעין  לו
יוון  שחלוקת  זמנים  היא  דבר  מקובל  וחלק  מתקנת  חלוקת  שימוש  בשותפים שמכ,  ש  הוא"הרשב

ם  לא  קבע  כן  אלא  אם  יש "אמנם  הרמב.  הרי  נחשב  שמתחילת  השותפות  על  דעת  כן  השתתפו
ש  הרחיב "הרשב  מכל  מקום,  ולא  במצב  שכבר  נשתמש  אחד  השותפים,  דרישה  לחלוקה  שכזו

 . מש בלא שקבעו את אופן החלוקהכבר השת מהשותפים ם גם למצב שאחד"את שיטת הרמב

ביאר  טעמו  של   שארדו  פשה  מרב  השובת  תם  שביאה)    אימןמ  ס"וח,  אגיןג(  ב  לשמח  יספרב
 : ש"הרשב

בל  מאן  דאית  ליה חלוקת זמנים אמרינן דמתחילה כשקנו דבר בשיתוף היה א
ואם  בא  לבית  דין  דיינינן  ליה  שיחלוקו  לזמנים .  בדעתם  להשתמש  בזמנים

יטעון ,  אם  כן  גם  אם  ישב  אחד  מהם.  אין  רוצים  בגוד  או  איגודכיון  ששניהם  
  .דסוף דינא כתחילת דינא, ונגדכשב גם אני  א-זה 

 :ש כאמור לעיל"עיר על דברי הרשבהף וסימנם הוא

אבל  כשכבר  דר  לא  גילה  דעתו  אי ,  ם  לכתחילה  קאמר"המעיין  יראה  דהרמבו
 )ש"  לרשב-הכוונה  (רב  אלא  שה,  אמרינן  שידור  זה  כל  כך  שנים  כמו  שדר  זה

 .יטא ליה דסוף דינא כתחילת דינאשפ

 ם  גמנים  זלוקת  חקנת  תישש  ,ם"שולחן  ערוך  באותו  סעיף  הנזכר  לעיל  פוסק  כדעת  הרמבה
השולחן  ערוך   מרןששזו  הסיבה    יתכןיש,  ארדו  שם  פשה  מביאר  הרב  ולכן,  יגוד  או  אוד  גסוברל
ולפי  זה  תמה  מדוע .  הביאה  בשולחן  ערוךא  בבית  יוסף  לא  "ביא  את  תשובת  הרשבהף  על  פי  שא

 . א כדבר פשוט ולא כחולק על השולחן ערוך"א הביא את סברת הרשב"הרמ

 . ויש שנקטו להיפך, ש כי הלכה כבתראי"גבי הכרעת ההלכה יש שנקטו כרשבל

 :)ותפיםש – צ ימן ש סותא, חייאךל( רועים הזה לשון משכנותו

 סתפינא  מלא  ואמינאל  ו"ש  ז"רשב  התע  דפך  ה)א"הכונה  לרשב(הוא    שיראה...
 כללאד,  ליה  עליג  פוה  האא  ל"רשב  התשובת  לזי  חחזאל  מ"ש  ז"רשב  האיד
'   התב  כזה  בכיוצאו,  קמאי  לחזו  דיכא  הלא  אבתראי  כלכתאל  ה"י  קלא  דואה
 אל  ל"א  ז"ריטב  הברי  דאהל  ר"ש  ז"ריב  האלו  ד)ב"לק'  יא  ס"ח(ל  "ט  ז"מביה
 עמוד  ימיא  ו"הרשב  דוותיה  כסקום  פ"רמו  ומרןד  ד"נש  ב"כש  ו"  עולק  חיהה
 ...םנגדכ

יש  שנקטו  שכל .  מנם  יש  מהאחרונים  שניסו  ליישב  את  הדברים  ולצמצם  המחלוקת  ביניהםא
ודייקו  זאת ,  ן  אינו  חייב  לחברולכא  הוא  במקום  שיכלו  שניהם  להשתמש  כאחד  ו"דינו  של  הרשב

ש "ואילו הרשב. "ו בשתמש מיהה בירו חצה רואלו" )שלא צוטט בבית יוסף(א "מסיום לשון הרשב
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עיין בספר ישמח לב שהוזכר לעיל דיון נרחב . דיבר במקום שאין שניהם יכולים להשתמש כאחד
 . )אות ה' כלל ק(בזה וכן בספר דברי גאונים 

שהרי  דיבר  אף ,  א  נראה  שדבריו  אינם  ניתנים  להתפרש  כן"מנם  מעיון  בדברי  הרשבא
 . בצוותאבמקרים שאין בהם כדי לאפשר שימוש 

א  כמוסיף  על  דברי "א  שהביא  את  הרשב"ביאר  דעת  הרמ  )חא  "מ  קע"חו(ספר  ערך  שי  ב
 :ל"ם וז"שאינם בסתירה לשיטת הרמב רוךעהשולחן 

ח "לל  צכ(ש  בתשובה  "הרא  ן  כתבכם  שם  לא  כתב  רק  לכתחילה  חולקים  לזמנים  ו"רמבב

א  כאן "ועל  כן  הרמ.  א"אבל  כשנשתמש  בו  אחד  ולא  מיחה  בו  חברו  לא  פליגו  על  הרשב.  )ד"ס
לא  חלקו  והשתמש  בו  אחד  מהשותפין  כמה ,  ש  דחולקין  בימים  כתב"ם  ורא"אחר  דברי  הרמב
 .זמן שנשתמשת כןם לומר אשתמש ג כךר שנים לא יוכל אח

 לוקת  זמניםלחא  אינו  תלוי  בהכרח  בשיטתו  שאין  תקנה  "ואכן  נראה  שסיום  דברי  הרשב 
, ןנגדכ  בד  לני  או  בשתמש  אנים  שתי  שו  בהשתמשת  שדרך  כו  לומר  לכול  יהסיבה  שאין  השותףו

 : תלוי בהנמקה שבסיום התשובה

 ." ו בשתמש מיה הבירו חצה ראלוו. שתמש מוא השלו בלקו חלא שכלד"

שהשותף  משתמש  ברשות  ואמנם  חברו  היה  יכול  לתבעו  להשתמש  גם  כן  או  לחלק ,  וונתוכ
כן  הוא  אופי  השותפות  שכל  שותף   יכ  אבל  כל  עוד  לא  תבעו  הרי  בשלו  הוא  משתמש,  השותפות

אחר  מעשה  אין  הוא  חייב  להעלות  לו  שכר  או  לתת  לו ללכן  .  כל  כבשלו  ברשאי  להשתמש
לומר  שאין  דומה  תחילת  הדין  שניתן   פשראם  "אף  לרמב,  כןל.  אם  לא  סוכם  כן,  ונגדכלהשתמש  

 . לחלוק בימים לסוף דין לאחר שכבר השתמש בהיתר

נשמרים  כל   גדרי  השותפות  הבסיסים  –הראשון  ,  י  יסודותראה  שבהנמקה  זו  כלולים  שננ
השותף  שעשה  שימוש   –השני  .  ינה  נעשית  מאליהאלוקה  זו  חו,  עוד  לא  הייתה  חלוקת  שותפות

 . ייחודי לא מנע מזולתו להשתמש אילו היה מבקש זאת

טור  מלשלם  על פא  ששותף  שהשתמש  בחלק  חברו  "א  שהובא  ברמ"עתה  אף  לפסק  הרשבמ
ה  דווקא  כל  עוד  חברו  לא  ביקש  לחלוק  את   ז-"  שתמש  מוא  השלו  בלקו  חלאש  כלד"  -כך  

וכן ".  ו  בשתמש  מיה  הבירו  חצה  ראלוו"א  "תקיים  הסיפא  של  דברי  הרשבמכל  עוד  ,  השותפות
 .א שדן במקום שאין השותפים מבקשים לפרק את השותפות"עולה גם מעיון בתשובת הרשב

, לדחות  את  תביעתו  ין  סיבהא  את  השותפות  וובע  לחלקתאם  אחד  השותפים    ל  פי  המבוארע
 י  אפשראכל  עוד  ,  או  תשלום  בגין  השימוש  הדין  עמו  לחלק  את  השימוש  בנכס  בחלוקת  זמנים

 . רוק השיתוף בנכס בחלוקה גמורהילהשלים את פ

א "והגהת  הרמ  רוךעלהבין  אף  מתוך  תוספת  הביאור  של  דברי  השולחן    יתןנדברים  האלו  כ
 :ל"וז )חא "ע קימן סשפט מחושן( בדברי הלבוש

 ימים  בותו  אולקיןח,  ום  יכל  באחד  כהשתמש  לכולין  יאין  שבר  דוא  האםו
 פילו  אבדו  לשותפין  הן  מחד  או  בהשתמש  ולקו  חלא  שמן  זכלו,  לימיםש
 כךר  ח  אומר  לכול  יינוא,  שתק  ויה  הו  אאן  כיה  הא  להשניו,  נים  שמהכ
 מן  זל  כו  לאמר  יזהש,  תה  אנשתמשת  שמו  כמן  זך  כבדי  לני  אם  גשתמשא
 את  בא  למהל  לך  וי  לה  מאתהו,  חלקי  בלא  אשתמשתי  נא  לני  אלקנו  חלאש
 דר שמהו, היום מחלוקה התחיל תחלק לוצים ראם ו,חלקך  בתה  אנשתמשתו
 פילו  אה  זליו  עשישב  ככנסת  הבית  במקום  בדין  הכןו.  חשב  יאל,  בדו  לה  זוב
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 ה  מזה  לנכין  מיןא,  שתק  ועיר  ביה  הו  אעיר  ביה  הא  להשניו,  נים  שמהכ
 .לקו חלא שמן זל כשתמש מוא הבשלוד, ליה עישבש

אין  מתחשבנים  על  השימוש ,  שכל  עוד  לא  הייתה  תביעה  של  השותף  לממש  חלקו,  היינוד
שאין  החלוקה  לימים ,  מבואר.  רק  לאחר  התביעה  מתחילה  ההתחשבנות.  שכבר  השתמש  חברו

  .נעשית מאליה אלא רק בעקבות דרישה למימוש זכות השימוש

. א"רמ  הברי  דא  ואת"את  דעת  הרשב  )א"מ  סימן  קע"חו(דרך  זו  ביאר  גם  בספר  כסף  הקדשים  ב
היה  כאילו י,  שתמשמשדרך  קנין  השותפות  הוא  שבזמן  בו  אחד  השותפים  ,  ותורף  דבריו  הוא

שהיה , א הוא"אך עקר טעמו של הרשב. חל לו בלבד לזמן ההואין איגלאי מילתא למפרע שהקני
וכל שלא עשה כן הניח חברו להשתמש על , ע  חלוקה  או  שימוש  זמן  אחר  זמןלשותף  השני  לתבו

שאם  השותף  השני  היה  אנוס  לברוח  או  מחמת ,  על  פי  זה  הסיק.  פי  גדר  ההלכה  המבואר  לעיל
יין עוד ע. וסיים וצריך לי עיון בזה, א שיש זכות לשותף"נראה שבזה מודה הרשב, טעות  לא תבע

פורסם במאגרים (  557662/7ד  דנן  היה  שותף  לכתיבתו  בתיק  "  אבבפסק  דין  מבית  הדין  חיפה  שאף

ב "ח(עטרת  דבורה  ו  בספר,  א"ב  הגאון  אוריאל  לביא  שליטהרבנושא  זה    רחיבהוכן    )משפטיים

 .)סימן לג

הגישה  תביעת  גירושין  הרי  מבקשת  לפרק  את  השותפות   ישהאמזמן  שה  ,מזה  לנידון  דידןו
ייב  את  הבעל  או  בפירוק  השותפות לאלתר בדרך זו או בדירה  המשותפת  ויש  מקום  לדון  שיש  לח

בעל  מעכב  את  פירוק  השיתוף  ואין  להחיל  על  זה  את  הקביעה ה.  או  בחיוב  בדמי  שימוש,  אחרת
לגירושין  ופירוק  השיתוף   ישהאתביעתה  של  ה,  צויןי."  שתמש  מוא  השלו  בלקו  חלא  שכלד"

עה יש לחייב את יממועד הגשת התב ,לכאורה, לכן. ל ידי בית הדיןעבסופו של הבירור  מתקבלת
 .הבעל בדמי שימוש

. עת  שהיא  עזבה  את  הביתמ  ,הבעל  לשעבר,  שיש  לחייב  את  הנתבע  ש  לדון  אף  בטענהי
הרי לטענתה הנתבע . היא  נאלצה  לעזוב  את  הבית  מחמת התנהגות הנתבע כלפיה  ישהאלטענת  ה

הרי  לא  מתקיים  התנאי ש.  אוי  בחלקה  ויש  לחייבו  בדמי  שימושרימוש    שהשתמשלמנע  ממנה  
רוצה  להשתמש  רק  אין  היא   ישההאהרי  ש"  ו  בשתמש  מיה  הבירו  חצה  רואלו",  א"שקבע  הרשב

 . יכולה

עולה  שבית  הדין  שחייב  את )  30.03.2015(ה  "תשע  הניסןב'    ייום  בעיון  בפסק  הדין  שניתןמ
   הדיןשהבעל  מאוס  בעיניה  באמתלא  המבוררת  לבית  ישהאהבעל  בגירושין  קיבל  את  טענות  ה

 . מחמת זה שכפה עליה חיי אישות אף בעת נידתה ואף

בית  הדין "ף  בית  הדין  הגדול  בדחותו  את  ערעור  הבעל  על  החלטת  בית  הדין  האזורי  כתב  א
 ישהאשה,  ענתה  בה  וניכרים  דברי  אמת  ישהאדוחה  את  הערעור  בשים  לב  שהכרת  פניה  של  ה

ונראה שכל מה שנהגה שלא , ל  הפחתהרווי  בריב  ומדנים  מהפח  א,  סבלה  מבעלה  סבל  לא  יתואר
כמו  [...] לא היה ממש מרצונה החופשי לגמרי אלא שהמציאות נכפתה עליה, כהוגן בחיי אישות

  ".מואסת בבעלה בתכלית המיאוס באמתלא מבוררת ישהאכן נראה שה

בעל  השותף האת  הבית  נבעה  מחוסר  ברירה  מחמת  ש  ישהאשעזיבת  ה  יתכןי  תוך  האמורמ
  . ממנה שימוש סביר בחלקהית מנעבעמה ב

קשה  לקבוע  מסמרות  בקביעה  זו שנשללה ממנה לחלוטין אפשרות השימוש ,  מוראמרות  הל
אמנם  בנושא .  עד  שיהא  בזה  כדי  לחייב  את  הנתבע  בדמי  שימוש,  כפי  שעשתה  מקודם  לעזיבתה

 עליו זה מכלל ספק לא יצאנו ואם נידרש להכריע בנושא זה יש לדון על פי הכלל המוציא מחברו
 .הראיה
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 נאלצה  שזה  באםה  וג  זני  בין  בימוש  שכויות  זשאלת  בלוי  תהיה  יו  זשאלה  ביון  דמנםא
 .לוג מנכסי לכותו זהפסיד שקבוע לכדיב ש יתנהגותו הבגלל וחמתו מבית הת אעזובל

 כויות שימוש בין בני זוגז

, י  שימושכאשר  אנו  באים  לדון  בשימוש  ייחודי  הנעשה  על  ידי  אחד  מבני  הזוג  לחיוב  בדמ

 . יש להידרש אף לזכויות הנובעות מתוקף חיי הנישואין

לפרק  את  השותפות  ויש  להורות  לה   ישהאבעל  יכול  לטעון  שאין  זו  זכותה  של  הה,  היינוד
, ואף  אם  לא  תשוב.  כפי  שאכן  טען,  ישהאלשוב  לשלום  בית  ולהשתמש  בחלקה  כדרך  כל  איש  ו
 .  זכותו לקבל פירות נכסי מלוג של אשתוהרי הוא זכאי להשתמש בחלקה בבית המשותף מכוח

התפרסם   617243/6  ספרמתיק  (ביא  להלן  מפסק  דין  שניתן  בית  הדין  בצפת  נ  יחס  לטענה  זוב

  .א"ג יועזר אריאל שליט"ג חיים בזק והרה"הרה, ג אוריאל לביא"על ידי הרה )במאגרים משפטיים

י  הזוג  שמורה אם  לאחד  מבנ,  שאין  מקום  לחיוב  דמי  שימוש,  וד  יש  לקבועע
על  כן  אם  אחד .  הזכות  מגורים  בנכס  מכוח  הזכויות  הנובעות  מהנישואין

וללא  שנשללה  מבן  הזוג ,  מבני  הזוג  מתגורר  תקופה  מסוימת  מחוץ  לבית
אין  עילה  לתביעה  לתשלום  דמי ,  השני  זכות  מהזכויות  הנובעות  מהנישואין

 ישהאכשהלכן  .  ל"וזאת  מפני  שהשימוש  נעשה  כמימוש  הזכות  הנ,  שימוש
בסתמא ,  גם  ללא  זכותה  כשותף  בנכס,  גרה  בדירה  המשותפת  בלא  בעלה

 ישהאוכן  אם  ה.  יושבת  במדור  מכוח  זכותה  למזונות  ומדור  עבורה  ישהאה
, גם  בלא  זכותו  כשותף  בנכס,  והבעל  מתגורר  לבדו  בדירה  המשותפת,  עזבה

 .בסתמא הוא גר בדירה כבעל הזכאי לפירות נכסי מלוג של אשתו

מיוסד  על  חובת  תשלום  בגין  ההנאה   יוב  דמי  השימושח,  כאמוראחר  ומ
או ,  זכאית  להנאה  זו  במסגרת  זכותה  למזונות  ישהאככל  שה,  שבמגורים

אין  מקום  שהלה ,  הבעל  זכאי  להנאה  זו  במסגרת  זכותו  לפירות  נכסי  מלוג
 .יחויב בתשלום עקב הנאה זו

תבע  לתשלום   שיתברר  שהנ–ל  כן  התנאי  הראשון  לחיוב  דמי  שימוש  הוא  ע
דהיינו  אם  הבעל .  ל"אינו  זכאי  למגורים  בדירה  המשותפת  מכוח  הזכות  הנ

, היא  הנתבעת  ישהאואם  ה.  הבעל  אינו  זכאי  לפירות  נכסי  מלוג,  הוא  הנתבע
 .כבר אינה זכאית למזונות מבעלה

 .ד כאן מפסק הדין הנזכרע

 מתי הפסיד זכות נכסי מלוג באומרת מאיס עלימ

  לעיל  האישה  היא  בכלל  האומרת  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת  לבית שכאמור,  בנידון  דידן

וציינו ,    הבעל  זכאי  לפירות  נכסי  מלוגהאםלברר  ,  באותו  פסק  דין,  הדין  המשיכו  ודנו

ל "ר  שמואל  שפירא  ז"שהג  )300'  ר  כרך  יח  עמ"פד(ד  של  בית  הדין  האזורי  ירושלים  "לפס

  ממגורים  משותפים  קיימת  חובת מאחר  שהזוג  מנוע,  שלאחר  הגירושין,  כתב  כדבר  פשוט

, ולפי  המבואר.  מפני  שאינם  יכולים  להשתמש  בשותפות  במקום  זה,  תשלום  שכר  דירה

היינו  מפני  שכבר  כלה  זמן  השותפות  אך  ביחס  לתקופת  הפירוד  בטרם  גירושין  ולאחר 

  לאחר  שכלתה  האישות האםכתב  בפסק  הדין  שם  להסתפק  ,  "מאיס  עלי"שהאישה  טענה  

 .שותפות עיין שם פירוט צדדי הספקביניהם כלתה ה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

8 

 ג"זולאי  והרה  אג"הרה,  ג  צימבליסט"הרה  89  עמודד  ב"ס  פא  ילקח(  בניים  רין  דדנו  בפסקי  נושא  זהב

 :פנינו נביא את לשונם שלאלהלשריהם הממצים נוגעים ממש בכיוון שדומ, )א"יכובסקי שליטד

 ירות  פכילת  אכות  זבעל  לש  יריהש,  מנו  מהוציאו  לוכל  נא  לוליא  [...]  עיין  לש  ידיין  עולםא
 . נבאר שהטעמיםמ, נכסיה בירות פכילת אכות זכלל בו לין א [...]לוג מכסי נדיןכ, שתו אנכסיב

 מעדיפהו,  נים  פשום  בית  בלום  שעשות  לכולה  יאינה  שפנינו  בישה  האאמרה  שיוןכ.  א
ד "פס  בארנו  בכאשרו,  לי  עאיס  ממרה  אאילו  כזה  בראות  לשי,  מו  עהשלים  לאשר  מהתאבדל
 איסמ  "לשון  הת  אמרה  אלא  שףא,  ליו  אחזור  לוקף  תכל  במסרבת  שכלב  ש"פק'  מע'    טבכרךש
ז "ע'  יס(ע  "אהא  ב"רמ  התב  כה  זסוג  ממורדת  בהנהו.  ם  שיין  עלי  עמאיס  דמורדת  כינהד,  "ליע

, נידונייתה בו  להכניסה  שה  מל  כה  להחזיר  לריך  צהבעל  שהיינוו,  מתיבתא  דינא  דה  בדנים  ש)ג"ס
ח "הגר  למשולש  הבחוט  ו)ח"ק'  יא  ס"ח(  עקב  ישבות  בןיעיו,  לה  שמלוג  הכסי  נת  אכן  שכלו

 )מואל  שבית  והב  זהטורי  כדלאו(  גט  הפני  לוד  ענכסים  הת  אמנו  ממוציאים  דהעלו  ש)'ב'  יס(  ןי'וולוזמ
 . גט הפני לףא]  [...הוציאו לש ינידוננו בכן הוא הדיןם או. )ט"קט ס" סןמיס( יש אחזון בן כתבכו

, ספרדים  הו  בית  ישראלינאח  מם  הלפנינו  שהצדדים  שיוןכ,  טעון  לקום  מאן  כיש  שלאא
, מתיבתא  דינא  דת  אעתיק  הא  לאע  ה"שו  בהמחברו,  מחבר  העת  דחרי  אסקיהם  פכל  בהולכיםש
 ינא  דל  פיע  ממון  הת  אה  זבעל  מוציא  נאיךו,  מתיבתא  דדינא  כספרדים  הצל  אהגו  נלא  שיתכןו
 ש  יארגמ  דדינא  מלא  אמתיבתא  דינא  דלי  בגםו,  אני  שלוג  מינכס  דלומר  יש  רםב?  מתיבתאד
 . מנו מהוציאםל

 שם  ב)ו"קטז  ס"ע'  סיב(  מואל  שית  בתב  כיה  למצערנא  ויה  לעינא  בסוג  ממורדת  בהנהד
 ם  שיין  עמנםא  [לוג  מכסי  נירות  פוכל  אינו  אוא  הף  אתובתה  כמפסדת  שודשב  ח"  יאחרש  ד"ראה
 נאי  תל  כפקעו  נתובתה  כאבדה  שכל  ששום  מהיינוו,  ]תירו  פוכל  אעדייןא  ש"רשב  השם  בהביאש
 מורדת  בא  הדיןוה  דסתברמכן  ם  או.  ירות  פכילת  אביניהםו,  לו  שזכויות  הם  גבכללםו,  כתובהה
 קטינן  נהכיא  ד"קט  ס"ס'  י  סיש  אזון  חןייע(  ודשב  ח"  יחר  אתובתה  כפסידההכן  ם  גש,  לי  עאיס  מסוגמ

 שעה  ממנות  לתחילים  מודשב  ח"  יהניל  ד"נ  המשולש  הוט  חןיעיו,  ודשב  ח"  יחר  אלא  אתובתה  כפסדת  מאינהש

 ברי  דל  עכתבג  ש"יז  ס"ע'  סי  לעקב  ייתב'  עיו.  ירות  פכילת  אכות  זפסיד  הוא  הםג,  )דין  בעמדהש
 כח  מזכות  לכשבאה  "ק  רהיינוד,  גט  האחר  לד  עמנו  מוציאים  מאין  שמואל  שבית  והב  זטוריה
 למא  עכולי  לזכתה  שלוג  מנכסי  בבלא',  כוס  ו"הש  דינא  דל  עותר  יהוא  שה  ממתיבתא  דינאד
 ינו  אולפי  אמנו  ממוציאין  דדאיו'  כו  וודשב  ח"  יחרש  א"רא  השיטת  לירות  פבעל  הפסיד  הכברו
 ."גרשה לוצהר

הרי ,  יש  דין  מורדת  של  מאיס  עלי  ישהלאיות  שהש,  ננו  היאייר  מסקנתם  הנוגעת  לענעיק
הרי   )  בימן  א  סחלק(  משולש  הוטת  ח"בשוב  חודש  מזמן  העמדה  בדין  כפי  שכתב  "לאחר  שעברו  י

 .הבעל הפסיד את זכותו לאכילת פירות נכסי מלוג

בני  ספרד  שכפי  הנראה  לא  נהגו  כדינא  דמתיבתא ת  עדמציין  שבנידון  דידן  הבעל  הוא  נ
 . מתיבתא דדינא כסקפ) י"ב הפני לורד (פרד סחכמי מהיה שףח א"הרלב ממנםא .כמבואר לעיל

 דין  בעמדה  הזמן  מודשב  ח"  יעברו  שאף  בלא  דינא  דמתיבתא  לאחרכל  אופן  כאמור  לעיל  ב
 .לוג מכסי נירות פאכילת לכותו זת אפסיד הבעל הריה

בפני  בית  הדין  וטענה  את   ישהאנראה  שבנידון  דידן  העמדה  בדין  הוא  רק  מעת  שעמדה  הו
(ד  "עתשון  המרחשוב  ב"  ידהיינו  בדיון  שהתקיים  ביום,  טענותיה  בדבר  היות  הבעל  מאוס  עליה

, משכךו.  בו  הצדדים  לא  פירטו  את  טענותיהם,  ולא  מהדיון  הראשון  שהתקיים)  16.10.2013
מוך   ס,היינוד)  ד  הייתה  שנה  מעוברת"תשע(ה  "ב  תשרי  תשע"ב  חודש  בתאריך  י"אחר  יל
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 וילעלה וח, פסיד  הבעל  את  זכותו  לפירות  נכסי מלוג של אשתו  ה,2014לתחילת  חודש  אוקטובר  
 יובחקבע  נשבו    ין  הדסקפוזאת  אף  בטרם  ניתן  ,  דמי  שימוש  עבור  חלקה  ישהאהחובה  לשלם  ל

 ).30.03.2015(ה "תשע הניסןב'  ייום ביתןנסק דין שכאמור פ, ירושיןהג

 :לאור האמור הוחלט

חילת תחל  מהנתבע  חייב  לשלם  לתובעת  דמי  שימוש  עבור  השימוש  בדירת  הצדדים  ה.  א
 .2014חודש אוקטובר 

. כפי  קביעת  השמאי  חודשל  ₪  3,200  הוא  צדדים  הירת  דבורע  שימוש  המי  דוויש.   ב
 .ממחצית סכום זה תקוזז מחצית תשלום המשכנתא ששולמה על ידי הנתבע

 .צדדים יערכו את ההתחשבנות בהתאם להנחיות אלוה. ג

ן  דעתו  בשאלת  חיוב  הנתבע  בטרם  המועד  הנזכר  לעיל  בהתאם  לתוצאות יתית  הדין  יב.  ד
 .ההליך הרכושי

 .זהים מרטים פהשמטת בפרסםל יתןנ

 ).10/01/2017 (ז"ב בטבת התשע"ייתן ביום נ

  
 רב סיני לוי       ה            הרב ישראל דב רוזנטל                   ד" אב—רב יוסף יגודה ה

 


