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החלטה וצו זמ י
א .לפ יי בקשת המשיבה לאסור על המערער את הכ יסה לדירה שבבעלותם המשותפת של
הצדדים ,שאי ה משמשת למגוריה לעת הזאת אך עתידה לכאורה לעבור לבעלותה בהתאם
לזכייתה בהתמחרות" ,לכאורה" כאמור שכן כזכור יש עוד דין ודברים בע יין ת אי ההתמחרות
והסכם המכר וקבוע בע יי ו דיון.
מ גד לפ יי תגובת המערער.
וכמו כן לפ יי בקשה חוזרת של המשיבה למתן החלטה ,בקשה שהוגשה ביום האחרון שבו
רשאי היה המערער להגיב ושבו אכן הגיב כאמור ,אך הטוע ת למתן החלטה בהעדר תגובה על
יסוד אי־תגובתו עד אליה.
ב .טע ה זו במועד כזה לא רק אי ה צודקת אלא גם אי ה ראויה .אכן בא כוחה של המשיבה
ביקש להצדיק את טע תו באומרו כי המועד כבר חלף :ההחלטה שהורתה על תגובה בתוך שלושה
ימים ית ה ביום ב' ,ומשמעותה ,לדבריו ,כי יש להגיב עד ליום ד' בצהריים )התגובה והבקשה
החוזרת הוגשו ביום ה'(.
שמא 'שכח' בא כוח המשיבה את לשו ו הברורה של המחוקק בסעיף )10א( לחוק הפרש ות,
תשמ"א – " ,1981מקום ש קבעה תקופה קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלו י ,אותו יום
לא יבוא במ ין" ואת לשון תק ה רד) (1לתק ות הדיון בבתי הדין הרב יים בישראל ,התש "ג,
"בחישוב הזמ ים ש קבעו בתק ות אלה ,לפי מעשה פלו י ,אין מביאים בחשבון את יום המעשה
עצמו".
ואם גם למד זכות ו אמר כי סבור הוא שהוראות אלה אי ן חלות על פרש ותה של ההחלטה
המורה על הגשת התגובה ,משום שההחלטה עצמה אי ה בגדר 'חיקוק' שבפרש ותו עוסק חוק
הפרש ות ואף אי ה חלק מהתק ות עצמן שבפירושן עוסקת תק ה רד) (1האמורה – לכל הפחות
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היה מצופה ממ ו לבקש כי יפרש בית הדין את דבריו ול מק מדוע סבור הוא שיש לפרשם שלא
כדרך שהיה מתפרש אותו ביטוי עצמו "בתוך שלושה ימים" כשהוא קוב בחיקוק או בתק ות.
ג .מתגובת המערער א י למד גם כי היבט אחר של אותה שאלה עצמה של כ יסה לדירה דון
במקביל גם בערכאה אחרת ,בבית המשפט לע יי י משפחה בפתח תקווה ,תחת המעטה והעילה
של דיון בצווי הג ה.
אי־גילויה של עובדה זו בבקשה שהוגשה לבית די ו )אף שהוזכר בה ,כמעט כבדרך אגב ,שבית
המשפט דן בצו הג ה בהקשר להרחקת המערער מדירת המשיבה ה וכחית( אי ו מן הראוי.

צוין כי בית המשפט עצמו אכן הבהיר ,כפי שעולה מהצרופות לתגובה זו ,כי במסגרת הדיון
שלפ יו לא היה מקום לאסור או להתיר את הכ יסה ל כס .זאת – שלא כדברי המערער כי בית
המשפט התיר את כ יסתו ,בית המשפט לא התיר אלא קבע כי אם אין איסור – ממילא מותר .את
השאלה אם יש או אין איסור או אם יש או אין להטילו ,ועל מי ,שכן התם ביקש המערער לאסור
על המשיבה את הכ יסה – שאלה זו במ ותק מהשאלה הספציפית של צוו ההג ה – הבהיר בית
המשפט כי יש לה יח לפתחו של בית הדין.
עוד א י למד מהמו ח לפ יי כי באותה החלטה גם קבע בית המשפט דיון וסף בשאלת צווי
ההג ה ,שלמרות האמור באופן מעשי עשויה להיות להכרעה בה השלכה על ע יי ו ,למועד שבו
גם הוגשו לפ י ו התגובה והבקשה החוזרת .גם עובדה זו לא הובאה לפ י ו עד כה ,ועל אחת כמה
וכמה שלא הובאה החלטה – תוצאתו של אותו דיון .אכן תוצאה כזו – ייתכן שעדיין אי ה קיימת
או שלא הייתה קיימת בעת שהוגשו התגובה והבקשה ,מן הראוי מכל מקום שתובא לעיו ו
לכשתי תן.
ד .אף שהמשיבה זכתה לכאורה בהתמחרות ,ולכאורה הה חה היא שתרכוש את חלקו של
המערער ב כס למרות המחלוקות שבין הצדדים ,מכל מקום כל עוד לא הושלמה הרכישה ואף
הסכם מכר לא חתם – הצדדים ש יהם הם בעליו של ה כס .יסיון לטעון אחרת – יותר מתמוה
הוא.
ייתכן ש יסיון לעכב את יישום תוצאות ההתמחרות ,אם יתברר שאכן עשה יסיון כזה על
ידי המערער ושלא בתום לב ,יצדיק תביעות כאלה או אחרות ,וכך על אחת כמה וכמה הטע ות
בדבר זקים או החלפת מ עול בדירה שגם המשיבה שותפה בה אף לולי זכייתה בהתמחרות ,אך
עדיין לא ברור מדוע ,ובפרט שעה שהמצב הקיים הוא שאיש מהצדדים אי ו דר ב כס ,יש לקבוע
כעת שהמערער אסור בכ יסה ל כס והמשיבה – מותרת.
מה שאכן מוצדק לקבוע – לא למרות האמור אלא במש ה תוקף דווקא כתוצאה שלו – הוא
שוודאי אין המערער רשאי למ וע את כ יסת המשיבה באמצעות החלפת המ עול.
לא מצאתי בתגובתו הכחשה לטע ה כי כך עשה.
ה .רשאים א ו בדרך כלל לצפות מש י א שים בוגרים ,וודאי מבאי כוחם ,להיות מסוגלים
להת הלות סבירה ב וגע ל כס משותף ,למרות הסכסוך שבי יהם ,ולא לכזו המזיקה לש יהם.
הת הלות סבירה יכולה הייתה להיות הסכמה על שימושו של האחד ב כס תוך תשלום דמי
שימוש לאחר ,עד להשלמת המכר ,ותוך שהאחר מ ע כמובן מכ יסה ל כס ,ולחילופין הסכמה
על השכרת ה כס לאחר תוך שש י הצדדים ה ים מהפירות )אם כי כעת ספק אם יש תוחלת לכך ,שכן
לכאורה מדובר יהיה בהשכרה קצרת טווח שלא תמיד אפשר למצוא ב קל את המעו יי ים בה(.
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בהעדר יכולת של הצדדים להגיע לכך ,ו ראה כי אכן בע יי ם של הצדדים שלפ י ו כזבת
ציפייה זו ,אפשר שאין מ וס מהכרעה של "גם לי גם לך לא יהיה" בכל ה וגע לשימוש ב כס או
לכ יסה אליו עד להשלמת המכר.
ו .כך או כך ,לא מצאתי בבקשות המשיבה כל עילה שיש בה להצדיק את הבקשה לאסור על
המערער להתקרב אל ה כס מעבר לטווח מרחק זה או אחר.
גם לשיטתה שלה שמעת זכייתה בהתמחרות הפכה היא לבעליו של ה כס – אין ספק שלא
עשתה לבעליה של רשות הרבים הסמוכה לו .הרחקת אדם מרשות הרבים אפשרית בעילות
הקבועות בחוק ,אך לא מצאתי אפילו טע ה לעילות אלה ,וכשבקשות שלכאורה וגעות לעילות
ממי ים אלה דו ו לכאורה בערכאה אחרת – הדבר מתמיה עוד יותר.
ואוסיף ואומר כי אין אלה ,ואף לא האמור לעיל ,התמיהות הראשו ות שיש ל ו בתיק זה על
ההת הלות – לא רק של הצדדים אלא אף של באי כוחם – ולא בכדי קבע ו דיון בשאלות שבדרך
כלל אמורות היו להיות מוכרעות בהחלטות על בסיס בקשות ותגובות גרידא.
ז .תוצאת האמור היא כי א י דוחה מכול וכול את הבקשה לאסור על המערער להתקרב ל כס.
איסורו להזיק ל כס כפי ש טען שעשה – מובן מאליו הוא.
לע יין הכ יסה אל ה כס א י שוקל לאסור אותה על ש י הצדדים כאחד ,עד למועד הדיון
לפ י ו או עד לסיום כריתת הסכם המכר .א י שוקל גם לצוות על התק ת ש י מ עולים ל כס במעמד
באי כוח ש י הצדדים ותוך שהמפתחות יימסרו לבאי כוח הצדדים שיחזיקו בהם – כל אחד מהם
במפתחות אחד המ עולים בלבד – ב אמ ות ,כדי ששום צד לא יוכל להיכ ס לדירה שלא בהסכמת
חברו או על פי ציווי בית הדין.
מדובר בצעד חריג הגורר גם עלות וטורח לש י הצדדים ולבאי כוחם ,אך כשהצדדים
מת הלים באופן חריג אין מ וס גם מהוראות חריגות.
ח .לעת עתה א י אוסר על ש י הצדדים את הכ יסה ל כס למשך חמישה ימים ממועד חיתום
החלטה זו )ולמען הסר ספק :מלבד יום חיתום ההחלטה( ,ומורה לש י הצדדים כאחד להגיב במהלך
פרק זמן זה ול מק – אם מי מהם מת גד למתן ההוראה ה "ל בסעיף הקודם – מדוע לא יי תן צו
כאמור ,ואיזה צו אם בכלל יי תן לדעתו במקומו של צו זה.
ט .החלטתי זו מותרת בפרסום בהשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.
יתן ביום י' בטבת התשפ"א ).(25.12.2020
הרב שלמה שפירא

עותק זה עשוי להכיל שי ויי ותיקו י עריכה
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