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 ה"ב

 510040/4יק ת

 זורי חיפהאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

  רב אברהם דב זרביבה, רב דוד גרוזמןה, ד" אב—רב יצחק אושינסקי ה

 )ינה פוליטירד "כ עו"ב י"ע( לוניפ :תובעה
 גדנ
 )יאורה אוחנהלד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעתה

 ?דרי החיובגה מי שימוש ודמתשלום מתי מחייב ב –ימוש בלעדי בנכס משותף  ש:נדוןה

 חלטהה

 . בפנינו תביעה רכושית

 . שיפורטו להלן, ה גורמים בתיקושתבקשו סיכומי הצדדים באשר לשלה

 : נקבע) 9.6.16 (ו"יוון תשעבס' ג בהחלטת בית הדין מיום, זכירנ

יום  באשר  לשלושת   שלושים  צדדים  יגישו  סיכומים  במקביל  בתוךה
כתובה ,  מזונות  עבר(אלו  המצוינים  לעיל  ,  א  הוכרעוהנושאים  האחרונים  של

 . )ודמי שימוש

בגודל  אות  וגופן   )לכלל  הנושאים(עמודים    רבעהאסיכומים  לא  יעלו  על  ה
 . המקובל

ובכך יזכו הצדדים להגעת , בית הדין ישקול הכרעתו,  אחר  קבלת  הסיכומיםל
 . התיק לסיומו לאחר שנות התדיינות רבות

 . יכומי שני הצדדיםאכן הוגשו לבסוף סו

 .ופתיחת ההליך מחדש, תקרבות להגעה להסכם כוללהיאור  ת–אשית נחל מהסוף ר

 נים בתיק מתוך החלטות קודמותיישתלשלות הענה

) 21.3.16(ו  "תשע'  א  באדר  ב"ראשית  נצטט  מתוך  האמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום  י

 : באשר למתווה המוצע לסיום הסכסוך

ן  שוחח  בנפרד  עם  כל  אחד  מהצדדים  בניסיון בית  הדי,  הסכמת  הצדדיםב
 . ברם לא הושגה ההסכמה המיוחלת, לצמצם את המחלוקות

כתובה ,  מזונות  עבר(טרם  פסיקה  בשלושת  הגורמים  האחרונים  האמורים  ,  בכןו
כן ,  בית  הדין  מעלה  הצעתו  כי  הנתבעת  לא  תתבע  כתובה  ופיצוי,  )ודמי  שימוש

ה  התובע  לא  יתבע  תשלום  לדמי ובתמור,  לא  תתבע  השבת  מזונות  למפרע
ח  האקטואר "בדו  ישהאבהמשך  לכך  מוצע  כי  בקיזוז  חלקה  של  ה.  שימוש

, במחצית  החשבון  המשותף  ישהאועוד  חלקה  של  ה,  הייופציה  השנהאלפי  
, כולל איזון מחצית הסך שהתובע משך כפי שהובא לעיל במסגרת החלטה זו
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תמורת  מחצית   )ח"ש  20,000-כבערך  (הנתבעת  תעביר  לתובע  את  ההפרש  
ל עוכל  החשבון  המשותף  יעבור  ,  ישהאה  ל  שםעוכל  הדירה  תעבור  ,  דירתו

  .התובע שם

ם א.  ימים  הוששל  ית  הדין  ממליץ  כי  הצדדים  יאשרו  הסכמה  זו  בתוךב
, ואף בלא כל נימוק, ל"הצדדים כי לא הושגה הסכמה כנמי מתקבל הודעת ת

 . ל"הנ )יעותהתב(בית הדין ישקול הכרעתו בשלושת הגורמים 

משהו בהחורגות    )או  מותנות(ין  להגיש  טענות  חדשות  או  הצעות  אחרות  א
 . ל"ההצעה הנמ

ובכך  להביא  את ,  ממליץ  לצדדים  להגיע  להסכם  המוצעין  בית  הד,  כללכ
אשר  עלולות ,  ולא  להסתכן  בהחלטות  שיפוטיות  נוספות,  התיק  לסיומו

  .לגרום לאי נוחות בקרב צד זה או אחר

בית  הדין ,  ומתוך  אמונה  כי  כל  הסכמה  עדיפה  על  החלטה  שיפוטית,  רת  הדיןפנים  משול
 : בה נאמר כי) 11.5.16 (ו"ייר תשעבא' ג הוציא החלטתו מיום

 .הוקראה ישהאכ ה"גובת בת

כ  לא  הגיעו  להסכמות  בהמשך  לאמור "ית  הדין  מצר  על  כך  שהצדדים  ובב
ואף  מביע   )21.3.2016(ו  "תשע'  א  באדר  ב"יבהחלטת  בית  הדין  מיום  

 . על כך פליאתו

 . ית הדין עדיין מעוניין כי תושג הסכמה בשלושת הגורמים האחרוניםב

ככל שלא , מ"שם  כך  יקבע  דיון  גישור  לאחד  מימי  רביעי בפני דיין יחיד החל
 .תתקבל התנגדות הצדדים לכך

התקיים אור  הדיון  של)  1.6.16  (ו"ייר  תשעבאד  "כ  יוםמן  נזכיר  האמור  בהחלטת  בית  הדין  כ
 : ישהאלאחר שהוחלף הייצוג של ה

מבקשת  דחיית  דיון  בשל  חוסר  התארגנות   ישהאכ  ה"כיום  מתברר  כי  ב,  רםב
ית  הדין  לא  יוכל  לאפשר  דחייה בך  א,  בתיק  לאור  קבלת  הייצוג  לאחרונה

אין  זה  במחיר ,  אף  שבית  הדין  ביקש  להביא  את  הצדדים  להסכמה.  נוספת
ואין  כל ,  ההליך  נמשך  כבר  שנים  רבות,  נזכיר.  דחיית  ההליך  פעם  נוספת

הצדקה  להטיל  על  התובע  הוצאות  נוספות  בדמות  דיון  נוסף  או  הימשכות 
 . כאשר התיק כבר מוכן להכרעה, ההליך

ויכריע בסוגיות , בית הדין דוחה את הבקשה לקביעת דיון נוסף, אור האמורל
 . הפתוחות שבתיק

ולאפשר ,    לקראת  הנתבעתבית  הדין  מוכן  לצעוד,  לפנים  משורת  הדין,  ךא
ימים  לשם  הגעה  להסכמות   שבעה  כ  הצדדים  חלון  הזדמנויות  אחרון  בן"לב

 . בתיק

תהא  הסיבה ,  תקבל  הודעת  אחד  מהצדדים  כי  לא  הושגה  הסכמהתם  א,  רםב
 . בית הדין ישקול הכרעתו בתיק, אשר תהא

סבור  כי  הן  תוכלנה  לעמוד ,  כ  שני  הצדדים"בהכירו  את  ב,  ית  הדיןב
 . הבמשימ

בית  הדין  ממליץ  לצדדים  להגיע  להסכם  המוצע ,  אמור  בהחלטה  קודמתכ
ולא  להסתכן  בהחלטות ,  ובכך  להביא  את  התיק  לסיומו,  ל"בהחלטה  הנ

  .אשר עלולות לגרום לאי נוחות בקרב צד זה או אחר, שיפוטיות נוספות
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 : נקבע) 9.6.16 (ו"יוון תשעבס' ג ובהחלטת בית הדין מיום, הסכמה לא הושגה עד כה, רםב

י  היא כו,  כ  הנתבעת  כי  לא  הושגה  הסכמה"התקבלה  הודעת  ב,  רםב[...]  
 . בקשת דיון הוכחותמ

נים  שעדיין  נותרו ייוה  דעתו  באשר  לעניובית  הדין  כבר  ח,  למעשה,  בכןו
תיק  זה .  וה  דעתו  באשר  לכך  אף  בהחלטות  המצוטטות  מעלהיווח,  להכרעה

מכלול  הסוגיות  כבר  נשמעו וכל  ,  2011משנת  ,  מתנהל  כבר  שנים  רבות
עד .  צדדים  בהרחבה  והבאת  ראיות  רבותהענות  טכולל  שמיעת  ,  בהרחבה

בהן  אף  נאמר  שבית  הדין  יכריע ,  נויתחרף  ההחלטות  שנ,  לעת  האחרונה
לא  הוגשה  כל  השגה  באשר  לכך ,  בסוגיות  הפתוחות  ככל  שלא  תושג  הסכמה

הדבר .  ן  חלוטותומשכך  החלטות  אלו  ה  'בדמות  ערעור  לערכאה  עליונה  וכד
ובאת  כוחה ,  היחיד  שהשתנה  הוא  שעתה  הנתבעת  החליפה  ייצוג  משפטי

שכבר  הודיע ,  ית  הדיןבך  א,  החדשה  מבקשת  להתחיל  לנהל  את  התיק  מחדש
לא ,  לצדדים  בהחלטות  אחרונות  שהגענו  לישורת  האחרונה  טרם  הכרעה

 . יפתח את התיק לדיונים מחודשים

 . סוגיות שנשארו פתוחות בכרעתוהת אית הדין ביתן עתה י, אור האמורל

 : נאמר) 21.3.16 (ו"תשע' א אדר ב"י במסגרת החלטת בית הדין מיום, זכירנ

מזונות (טרם  פסיקה  בשלושת  הגורמים  האחרונים  האמורים  ,  בכןו[...]  
בית  הדין  מעלה  הצעתו  כי  הנתבעת  לא  תתבע ,  )כתובה  ודמי  שימוש,  עבר

ובתמורה  לכך ,  מזונות  למפרעכן  לא  תתבע  השבת  ,  כתובה  ופיצוי
בהמשך  לכך  מוצע  כי  בקיזוז .  התובע  לא  יתבע  תשלום  לדמי  שימוש

ועוד ,  יהופציה  השניהאח  האקטואר  לפי  "בדו  ישהאחלקה  של  ה
כולל  איזון  מחצית ,  במחצית  החשבון  המשותף  ישהאחלקה  של  ה

הנתבעת ,  הסך  שהתובע  משך  כפי  שהובא  לעיל  במסגרת  החלטה  זו
, תמורת  מחצית  דירתו  )ח"ש  20,000כ־בערך  (ת  ההפרש  תעביר  לתובע  א

ל עהחשבון  המשותף  יעבור  ל  וכ,  ישהאה  ל  שםעוכל  הדירה  תעבור  
  .התובע שם

מים  באשר  לשלושת ילושה  שצדדים  יגישו  סיכומים  במקביל  בתוך  ה
כתובה ,  מזונות  עבר(אלו  המצוינים  לעיל  ,  הנושאים  האחרונים  שלא  הוכרעו

 . )ודמי שימוש

בגודל  אות  וגופן   )לכלל  הנושאים(מודים  עארבעה    ים  לא  יעלו  עלסיכומה
 . המקובל

ובכך יזכו הצדדים להגעת , בית הדין ישקול הכרעתו,  אחר  קבלת  הסיכומיםל
 . התיק לסיומו לאחר שנות התדיינות רבות

ובהחלטת ,  מבקשת  הגישה  בקשה  לעיכוב  ביצוע  החלטת  בית  הדין  בגין  ערעור  שהוגשה
 :וכך נאמר שם, נדחתה בקשתה) 30.6.16 (ו"יוון תשעבסד "כ בית הדין מיום

 )8.6.2016(ו  "תשעון  בסיו'  בקשה  לעיכוב  ביצוע  החלטת  בית  הדין  מיום  ב
 . הוקראה

 . ית הדין לא נעתר למבוקשב

כולל  עשרות ,  נה  לאחר  שנות  התדיינות  רבותיתל  נ"חלטת  בית  הדין  הנה
והיא  מושכלת  ואף  מנומקת ,  רבות  של  החלטות  שכבר  נתנו  בתיקים  השונים

 . מתוכה
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 ל  ידיעכבר  מוסכמת    ייתההל  "נקודת  הסיום  המתוארת  בהחלטה  הנ,  מעשהל
א "ישלא  ערערו  או  הלינו  על  כך  מעת  ההחלטה  מיום  ,  הצדדים  ובאות  כוחם

כ  הנתבעת  התפטרה  מייצוג "עד  שב,  ועד  היום  )21.3.2016(ו  "תשע'  באדר  ב
 . ייצג אותה מעתהד אחרת שת"חרה עובוהנתבעת , הנתבעת

ולא ,  ף  לצדדים  מגיע  לסיים  ההליכים  ביניהם  בשלב  מסוים  בחייהםא
 . על כל המשתמע מכך, להתכתש במשך שנים כה רבות

 . בסוף הוגשו אף סיכומי הנתבעתל

ולאחר  כמה  דחיות )  11.7.16  (ו"מוז  תשעבת'  ה  בהמשך  להחלטת  בית  הדין  מיום,  יוםכ
כולל  אי  קבלת  החלטה  לעיכוב  ביצוע  מאת  בית  הדין ,  הנתבעת  בהגשת  הסיכומים  דצמועד  מ

 . בית הדין החליט להוציא החלטתו לאלתר, הגדול עד היום

הסיכומים  התבקשו  באשר  לשלוש  מחלוקות  שלא  נפתרו  עד ,  אמור  בהחלטות  קודמותכ
בית  הדין  לא  יתייחס  לאמור  בסיכומי  הצדדים .  כתובה  ודמי  שימוש,  מזונות  עבר:  בנושאים  היום
 . לא יוציא החלטות באשר לנושאים העודפים, יזכירם ואף אם, ל"רג מעבר לנושאים הנשחו

 טענות התובעם יכוס

 :המתייחסות לנושאים שהתבקשו להכרעה, ואלו תמצית טענות התובע העולות בסיכומיו

יש  למנות  את  באי  כוח  הצדדים  ככונסים  או  למנות  כונס  חיצוני .  יש  לפרק  את  השיתוף.  1

 . רהלמכירת הדי

 . האישה תישא בעלות תשלומי ההוצאות השייכים לדירה. 2

4מחלקה  של האישה יושבו לתובע כספים על פי החלטות בית הדין כמתואר שם בסעיף .  3

 .ח'' ש82,000כ "סה, 

' מיום  עזיבת  הבעל  את  הבית  ביום  א,  יש  לחייב  את  האישה  בדמי  שימוש  כמפורט  שם.  4

בכסלו '  נקבע  מועד  גט  ליום  ה.  ם  הוחלט  על  גירושיןאז  ג).  15.11.2012(ג  "בכסלו  תשע

 ).19.11.2012(ג "תשע

לא  משנה  מי  האשם ,  כשאחד  מבני  הזוג  גר  בבית  והשני  לא,  באשר  לתשלום  דמי  שימוש.  5

  .מי שגר בדירה צריך לשלם לשני דמי שימוש, באי־המגורים בבית

  .רה בבית ללא תמורהוהאישה ג, שכירות,  הבעל משלם משכנתא2011מחודש אוגוסט . 6

 .מתאר את הפן המשפטי בתביעה זו. 7

(ג  "בכסלו  תשע'  למעשה  תובע  הבעל  דמי  שימוש  מעת  שעזב  את  הבית  ביום  א.  8

15.11.2012.( 

זאת ,    כי  הבעל  פטור  ממזונות  אשתו)המתוארות  שם(בית  הדין  כבר  קבע  בשלוש  החלטות  .  9

שילם  הבעל  והכנסותיו  לחשבון ויש  לקבוע  כי  מה  ש.  למרות  החלטת  בית  הדין  הגדול

  .המשותף הם כמזונות
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התובע  לא  ניהל  כל  מערכת  יחסים  עם ,  בעת  הגשת  תביעת  הגירושין,  באשר  לכתובה.  10

ח  החקירה  עולה  שמערכת "אף  מדו.  אישה  אחרת  וביקש  להתגרש  מסיבות  שמחמת  אשתו

  .לאחר עזיבת הבעל את הבית היחסים הייתה

  .באיזון משאבים וגם בכתובהלא ניתן לחייב , כמו כן. 11

  .האישה הפסידה כתובתה מחמת היותה מורדת מאישות וממלאכות הבית, כמו כן. 12

 תבענתיכום טענות הס

 :המתייחסות לנושאים שהתבקשו להכרעה, ואלו תמצית טענות הנתבעת העולות בסיכומיה

  .בית הדין קבע שהכתובה תידון לאחר הגט. 1

חות  של "הוגשו  בעניין  שני  דו.    הבעל  אכן  בגד  באשתו–  הוא  מכחישאף  על  פי  ש.  2

  .חוקרים

  .אין משמעות לתחילת ביצוע המעקב על ידי החוקרים. 3

  .לכן על הבעל לשלם כתובה ופיצוי לאישה. 4

יש  לפסוק  לאישה  את  כתובתה  ותוספת  כתובה  מלבד  מחצית  זכויות ,  לנוכח  הבגידה.  5

  .איזון המשאביםהבעל שקיבלה על פי חוק יחסי ממון ו

  .בניגוד לרצון האישה, הבעל הוא שרצה בגירושין. 6

  .'נטו'ח " ש9,000התובע מרוויח . 7

  .2005האישה לא עובדת משנת . 8

  . הפסיק הבעל לכלכל את הבית ושילם רק חלק מהוצאות הבית2012בחודש אוקטובר . 9

  .שר למזונות היא שגויהבא) 1.9.2013(ג "ו באלול תשע"החלטת בית הדין מיום כ. 10

, הבעל  חשמלאי  ראשי  בתחום  המתח  הגבוה.  בין  הצדדים  פערי  השתכרות  משמעותיים.  11

  .את הידע רכש בעת הנישואין. חוקר תאונות עבודה ועוד

מיום  המועד  הקובע  ועד ,  ח  לכל  חודש"  ש4,000לכן  יש  לפסוק  לאישה  לפחות  סך  .  12

 ).30.6.2015(ה "ג בתמוז תשע"מעבודתו ביום יגט ועד לפרישת הבעל מהוכן . ליום הגט

) 19.5.2015(ה  "בסיוון  תשע'    ראו  תגובת  האישה  מיום  א–באשר  לדמי  שימוש  .  13

כן נדחתה בקשת הבעל לדמי שימוש ). 20.3.2016(ו "תשע' באדר ב' והאמור בדיון מיום י

 ). 6.4.2013(ג "ו בניסן תשע"בהחלטת בית הדין מיום כ

 .תף גר עם האישה בדירהאף הבן המשו. 14

  .יש לפסוק לאישה גם פיצויים בנוסף למזונות ואיזון משאבים וכתובה. 15

 . סיקת הדיןפגש לניתה וע, ד כאן מתוך סיכומי הצדדיםע
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 זונות עברמ

עוד .  וכפי  האמור  בתביעתה  ובסיכומיה,  עד  יום  עריכת  הגט,  הנתבעת  דורשת  מזונות  עבר

 .טוענת הנתבעת כי הבעל בגד בה

 . ת פתיחת ההליךמעחל בבחינת הטענות ההדדיות של הצדדים נ

הדיון  רחנה לאיתנש)  1.1.12  (ב"בת  תשעבט'  ו  יוםמשם  כך  נצטט  מתוך  החלטת  בית  הדין  ל
 : הראשון שהתקיים בין הצדדים

 .פנינו תביעת גירושין של הבעלב

 .מגיבה כי היא רוצה שלום בית ישההא

 .הם וחיים יחד באותו ביתצדדים עדיין אינם פרודים במגוריה

הוציאה  אותו  מחדר   ישהאה,  הוא  חש  מושפל  בבית:  בעל  מפרט  תביעתוה
. ישן  בסלון  כבר  שמונה  חודשים  על  הרצפה.  מרמה  אותו  בכספים,  השינה

אין  יחסי  אישות .  הפסיקה  לכבס  ולבשל  ישהאה.  סובל  מבעיות  גב  חמורות
. ני  חברים  ומשפחהמכה  אותו  ומשחירה  את  פניו  בפ  ישהאה.  כבר  כמה  שנים

הוא  נאלץ  לקנות .  היא  מעלימה  את  הרכב.  לא  מאפשרת  לו  לנהוג  ברכב
 .כך זה נמשך שנים. לעצמו קטנוע קטן

כולל  התדרדרות  יחסים  מתמשכת  הכוללת  העדר  יחסי ,  בעל  טען  טענות  קשות  כלפי  אשתוה
 . אישות במשך שנים

 : נמשיך לצטט משםו

. הוא  משפיל  אותי.  ל  היכה  אותיהבע.  יש  פה  הרבה  שקרים:  מגיבה  ישההא
עובדת "הבעל  מכנה  אותי  .  הבעל  לא  בבית  בכלל.  אלו  גירושין  שניים  לבעל

  .גוש בשר״", רומניה״

גיעה  רווקה  לנישואין  והבעל  ריסק  אותה ה כי  היא  ישהאוד  טוענת  הע
 . כלכלית

ומדגישה  כי ,  טוענת  כי  כדי  להתגרש  היא  דורשת  כתובה  ותוספת  ישההא
 . לפנסיהאינה זכאית 

 . ורשת כתובתה תמורת קבלת הגטדיא האך , טענות קשות כלפי הבעל ישהאאף ל, היינוד

 : ישהאנמשיך ונצטט משם באשר להמשך טענות הבעל כלפי הו

זאת  כדי .  לכספי  ירושת  אביו  ישהאהבעל  הכניס  את  ה:  כ  הבעל  מוסיפה"ב
ר ברו.  השפילה  אותו  ישהאלאחר  מכן  ה.  לבנות  אמון  וליצור  שיתוף

נועלת  את  חדר  השינה   ישהא  ה2008משנת  .  לא  רוצה  שלום  בית  ישהאשה
שניהם  אך  נקנתה  מכספי  הבעל  מגירושיו   ל  שםעהדירה  רשומה  .  בפניו

 .הראשונים

 . כבר כמה שנים מרחיקה את בעל מחדר השינה המשותף ישהאה, טענתהל

ן וכמבעל  ה.  תאך  עד  כה  ללא  תוצאו,  הצדדים  ניהלו  משא  ומתן:  כ  הבעל"  בעוד  מוסיפהו
מאשרת .  ח  לחודש''ש  6,500הבעל  משתכר  .  שני  חשבונות  בנק  ישהאיש  ל.  לחלוקה  שווה  בכל

כ הבעל טוענת כי הם מוכנים לשקול חלוקה לא "ב. לא עובדת ישהאכי אכן בתקופה האחרונה ה
הירושה  נמצאת .  תצא  מירושת  האב  לגמרי  ישהאאך  רק  בתנאי  שה,  ישהאשווה  בדירה  כפיצוי  ל
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אכן  כבר  נוהל  משא  ומתן  בין ,  טענתהל.  שני  הצדדים  ל  שםעאך  חשבון  זה  הוא  ,  ן  נפרדבחשבו
 . הצדדים לשם הגעה להסכמה כוללת

  :ישהאומעלה שוב את תביעת מזונות , מגיבה בפן הכלכלי ישהאכ ה"ב

. לקחה  הלוואה  מהבנק  ישהאבחודשים  האחרונים  ה:  מגיבה  ישהאכ  ה"ב
ל עהחשבון  .  שםוח  כת  יה  והיא  מיופהכספים  בחשבונות  הבנק  הם  של  אב

וסברה  שהכסף ,  נכנסה  לירושת  הבעל  מאביו  ישהאה.  ואביה  ישהאה  שם
 . ח'' ש120,000הבעל לקח משם כבר . ח'' ש550,000יש שם . יהיה משותף

כן  המשכנתא .  יש  לה  התראה  לניתוק  מים.  מזונות  זמניים  ישהאן  תובעת  הכ
ן  זה  הוא ייענ  ישהא  לטענת  ה.יש  פיגור  של  ארבעה  חודשים.  לא  משולמת

 .בדחיפות עליונה

 : אחר הדיוןלל שנתנה "מסגרת החלטה הנבית הדין הביע התרשמותו ב

ולא  התרשם ,  בית  הדין  סבור  כי  פני  שני  הצדדים  לגירושין,  נייןעגופו  של  ל
 .באמת חפצה בשלום בית ישהאכי ה

, תוחיםנים  הכספיים  הפייבין  הצדדים  אין  הסכמות  באשר  לשאר  הענ,  רםב
 .כאמור לעיל

ית  הדין  פונה  לצדדים  לנהל  משא  ומתן  רציני  ומכובד  לגירושין  ולגבש ב
זאת  בהתאם  לנתונים  ולעובדות ,  וםילושים  שבתוך  ,  הסכם  גירושין  כולל

 .שהוזכרו לעיל

 :ל נמצאנו למדים שני דברים"מכל הנו

באשר  לבגידת כל  טענה  ,  ברגע  האמת  ובדיון  הראשון  שהתקיים,  לא  העלתה  אז  ישההא  .א
לא  הזכירה  זאת  משום  שבאמת   ישההאסיבה  שהכי  ,  הטענה  שעלתה  בשלב  מאוחר  יותר.  הבעל

 . אינה משכנעת את בית הדין, רצתה להגיע לשלום

ל עך  שנים  רבות  ושעל  העדר  יחסי  אישות  במ  ישהאבעל  היו  טענות  קשות  כלפי  הל  .ב
הצדדים  כבר  החלו  לנהל  משא .  היו  טענות  קשות  כלפי  הבעל  ישהאאף  ל  .ילוקו  מחדר  השינהס

 –אלא  נהפוך  הוא  ,  חפצה  בבעלה  ישהאובית  הדין  לא  התרשם  כי  באמת  ה,  ומתן  להסדר  כולל
כולל  תשלום  כתובתה ,  רוצה  להגיע  להסדר  כלכלי  נוח  מבחינתה  ישהאהרושם  שנוצר  הוא  שה

 . כתנאי להסכמתה להתגרש

 . לכתובתה ישהאל לא מעלה עילה לזכאות "ל הנכ

 . לשלום בית אף בהתאם לאמור בהחלטות הבאות שנתנו ישהאוונת הכת אנבחן נוסיף וו

, נה ביום זהיתבר בפתח ההחלטה שנוכ, )30.4.12 (ב"ייר תשעבא' ח יון  נוסף התקיים ביוםד
 :נצטט מתוך האמור בהחלטהו, לשלום בית ישהאהתייחסות ישירה לבקשה ה שי

שבה   ישהאה  של  הדיון  הית  הדין  מוצא  מקום  לציין  כי  אמנם  אף  בשלב  זב
מעלה  טענות  קשות   אותה  שעה  היאבאך  ,  וטוענת  כי  היא  חפצה  בשלום  בית

א ליכר  שהיא  נך  שכ,  באופן  בוטה  ובטון  של  ניכור  עמוק,  הבעל  גדנמאוד  
 . חפצה בשובו של הבעל לתוך חייה לחיי שלום

 : אשר לכךבל "ראו אף האמור בסיומה של החלטה הנו

 .דין לבחון את האפשרות לשלום ביתמבקש מבית ה ישהאכ ה"ב
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בת בט'  וית  הדין  העיר  כבר  בדיון  כי  לאור  האמור  בהחלטת  בית  הדין  מיום  ב
ובהתאם  לרושם  שנוצר ,  האפשרות  לשלום  בית  ל  אודותע)  1.1.12  (ב"תשע

יהיה  קשה  לבית  הדין  לאשר ,  כפי  האמור  לעיל,  אצל  בית  הדין  אף  היום
 . בקשה זו

כאשר  שאר  הנושאים  ידונו  לאחר ,  תגרש  לאלתרית  הדין  הציע  לצדדים  להב
 . ל"ביקש שהות לחשוב על ההצעה הנ ישהאכ ה"ב. הבעל הסכים לכך. הגט

 . בית לשלום ישהאך ששוב בית הדין הדגיש כי אינו מתרשם בכנות טענתה של הכ

עלו  שוב  טענות  הצדדים  באשר  להעדר   )30.4.12(ב  "ייר  תשעבא'  חמסגרת  החלטה  מיום  ב
 : ונצטט טענות שניהם מהאמור שם, םות כבר כמה שנייחסי איש

. חפיסות  סיגריות  ליום  וחציים  תישמעשנת    ישהאה:  כ  הבעל  מגיבה"ב
אין  יחסי .  ת  דלקמנממ  ישהאה.  מוציאה  אלפי  שקלים  על  חוקרים  פרטיים

. הבעל  חי  בחדר  קטן  בבית.  הודתה  בכך  ישהאה.  אישות  כבר  שנים  ארוכות
  . יותראין ביכולתו של הבעל לשלם

טוענת   ישהאה.  כמה  זמן  אין  יחסי  אישות  ביניהם  ישהאית  הדין  בירר  עם  הב
שנים   שרעהבעל  טוען  כי  לפחות  .  צונו  של  הבעל־רבגלל  אי,  נתייםש-שנה

. שנים  מחוץ  לחדר  השינה  משחלטענתו  הוא  כבר  .  אין  ביניהם  יחסי  אישות
  .לדבריה, אחרת ישהאכיר האז מ, הוא מחוץ לחדר שנתיים, ישהאלטענת ה

, הנתק  ההדדי  ביניהם  נמשך  כבר  זמן  רב  טרם  תביעת  הגירושין,  ך  שלעמדת  שני  הצדדיםכ
, כי  היא  אכן  חפצה  בשלום  בית  ישהאשה  על  בית  הדין  להשתכנע  מטענת  הקובדה  זו  מעואף  

 . ן לעילימצוכ, צדדים לגירושיןהני שבית הדין השתכנע שפני , דרבהאו

בית  הדין  הורה ,  )4.6.12  (ב"יוון  תשעבסד  "י    הדין  מיוםנזכיר  כי  כבר  בהחלטת  בית,  נוסףב
נה  הוראה  לפתיחת יתנ)  19.6.12  (ב"יוון  תשעבסט  "כ  אף  בהחלטה  מיום.  על  גירושי  הצדדים

 . לא זכאית למזונותיה ישהאה, כך שוודאי שמאז. תיק לסידור גט

ייר   בא'חבהחלטת  בית  הדין  מיום  ר  ראו  האמו,  אשר  למזונות  כל  עוד  הבעל  חי  בביתב
 :)30.4.12(ב "תשע

צ  הם  יחתמו  על  הוראות  קבע "מעשה  הצדדים  מסכימים  כי  היום  אחהל
בית  הדין .  שכנתאמה  וארנונהה,  זהג,  יםהמ,  שמלחתפות  לתשלומי  הומש

 . נותן תוקף של פסק דין להסכמה זו

כ  הבעל  כי  אם  החשבונות "מקובלת  על  הצדדים  עמדת  ב,  זה  נייןבע
, ממוצע  החודשי  כפי  שהיה  מקובל  בעברל  יעברו  את  ה"השוטפים  הנ

שהרי ,  עמדה  זו  מקובלת  אף  על  דעת  בית  הדין.  תישא  בהפרש  לבדה  ישהאה
בגין  העובדה  כי  התשלומים  מבוצעים  מהכנסתו  של  הבעל ,  הגיון  רב  בצידה

 .המועברת לחשבון המשותף אשר ממנו מתבצע התשלום

שלב  זה  קובע ב,  אשר  לחובות  העבר  להוצאות  השוטפות  לרשויות  השונותב
בית  הדין  כי  לאותם  גופים  שלא  ימשיכו  את  מתן  השירותים  טרם  פירעון  חוב 

ההסדר   פיל  שהרי  ע,  ל"ישולם  אף  חוב  זה  מהחשבון  המשותף  הנ,  קודם
 . ל אף בעבר"מחשבון זה היו אמורים להשתלם החשבונות הנ, שהיה נהוג

על ל  באשר  לחובות  העבר  אינה  תלויה  בהימצאותו  של  הב"הוראה  הנה
החובות  המוגדרים  לעיל  ישולמו  מהחשבון ,  ואף  אם  יחליט  לעזוב,  בבית

 . המשותף
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בית  הדין  סיכם  את  התנהלות  התיק ,  )4.6.12  (ב"יוון  תשעבסד  "יהחלטת  בית  הדין  מיום  ב
לשלום  בית  ואף  באשר  למשא  ומתן הרכושי שכבר   ישהאבעיקר  באשר  לאי  כנות  טענת  ה,  עד  כה
 :קנת הדבריםוכך כתב במס, ביניהםל התנה

התנהלות  שתאמה  והצדיקה ,  לקראת  גירושין  ייתההרי  שהתנהלות  הצדדים  ה
 ישהאכי  אכן  ה,  את  התרשמות  בית  הדין  המצוטטת  לעיל  בכמה  הזדמנויות

בית  הדין  מציין  כי .  אינה  חפצה  באמת  בבעלה  ופני  הצדדים  הם  לגירושין
נה  או כוו,  לשלום  בית  נובעת  מתוך  רצון  ישהאתעקשותה  של  ההיתכן  שי

 . מטרה להשגת הישגים כלכליים מסוימים

נוסף  לכך  נציין  את  עמדת  שני  הצדדים  האמורה  בהחלטת  בית  הדין  מיום ב
כאשר ,  העדר  יחסי  אישות  ביניהם  ל  אודותע  )30.4.2012(ב  "באייר  תשע'  ח

לטענת .  ללא  יחסי  אישות"  נתייםש-שנה"הצדדים  כבר  ,  ישהאה  ברידאף  ל
 משחכאשר  הוא  כבר  ,  אין  ביניהם  יחסי  אישותשנים  ש  שרעלפחות  ,  הבעל

אז מ,  הוא  מחוץ  לחדר  שנתיים,  ישהאלטענת  ה.  שנים  מחוץ  לחדר  השינה
  .כך שהנתק אכן עמוק ביותר. כיר אחרתה

, בית  הדין  התרשם  כי  אין  סיכוי  לשלום  בית  בין  הצדדים,  אור  כל  האמורל
קה בהשגת  יתרונות  לקראת  החלו,  ושניהם  כבר  נמצאים  במקום  אחר

 . הרכושית

 .על הצדדים להתגרש כי בית הדין קובע כאמור, אור האמורל

זאת  לשם  שמירת  כבודה  של ,  שלב  זה  בית  הדין  אינו  הולך  רחוק  יותרב
תקיים  את   ישהאה,  שומרת  חוק  והלכה  ישהאמתוך  תקווה  כי  כ,  ישהאה

 . ל"החלטת בית הדין הנ

  .ש לפתוח תיק לסידור גטי

את  זכותה  לנסות  ולשכנע  את  בעלה  לחזור   ישהאחלטה  זו  אינה  שוללת  מהה
 .אם היא אכן מאמינה בכך והבעל יתרצה לכך, לשלום

בית  הדין  אף  אינו  קובע  מזונות  זמניים ,  אור  ההחלטה  כי  עליהם  להתגרשל
 .ישהאל

 : רי שבית הדין קבע מפורשות כיה

התנהלות  שתאמה  והצדיקה  את ,  לקראת  גירושין  ייתההתנהלות  הצדדים  ה
אינה   ישהאכי  אכן  ה,  ת  בית  הדין  המצוטטת  לעיל  בכמה  הזדמנויותהתרשמו

 . חפצה באמת בבעלה ופני הצדדים הם לגירושין

 : כיו

לשלום  בית  נובעת  מתוך   ישהאתעקשותה  של  ההיתכן  שיית  הדין  מציין  כי  ב
 . כוונה או מטרה להשגת הישגים כלכליים מסוימים, רצון

 : כיו

  .נתק אכן עמוק ביותרה

 : כיו

, בית  הדין  התרשם  כי  אין  סיכוי  לשלום  בית  בין  הצדדים,  אור  כל  האמורל
בהשגת  יתרונות  לקראת  החלוקה ,  ושניהם  כבר  נמצאים  במקום  אחר

 . הרכושית
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 :הסיק לאור כל האמור לעיל כי, לאחר שהורה על גירושיןו

 .ישהאית הדין אף אינו קובע מזונות זמניים לב

, קתדובית  הדין  סבור  כי  החלטה  זו  מוצ,  סתר  החלטה  זוא  נמצא  בתיק  כי  בית  הדין  הגדול  ל
 ישהאי  כ)  עיף  יב  סבן  העזר  סימן  עא(א  "לאור  האמור  ברמ,  נעדרת  זכאות  לדמי  מזונות  ישהאוה

 . אינה זכאית למזונותיה, שאינה חפצה בבעלה

 :נאמר כי) 23.5.13 (ג"יוון תשעבסד "י ציין כי אף בהחלטת בית הדין הגדול מיוםנ

המתווה  שקבע  בית  הדין  האזורי  שיש  להתגרש  ולאחר  מכן   פיל    עש  לפעולי
זו  הדרך  הנכונה  והיעילה  ביותר .  תידון  תביעת  הכתובה  וחלוקת  הרכוש

 . לסיום חיי נישואין כאשר הסכסוך קשה בין הצדדים

 . ישהאית של ההבענת שלום טית הדין הגדול התרשם בצורה דומה מבך שגם כ

 : ית הדין הגדול שםמהאמור בהחלטת בין וד נציע

מערערת  משתמשת  בעיכוב  הגט  כקלף  מיקוח  להשגת  הישגים  מעבר ה
 .החוק פיל ין או עדל פי העלפסיקה אובייקטיבית 

 . בתיק זה עד להסכמתה להתגרש ישהאדבריהם מדברים בעד עצמם באשר להתנהלות הו

 . נדחית –הדרישה לפסיקת מזונות עבר : אור כל האמורל

 תובה ופיצויכ. ב

 . נמשיך בפסיקה בשאלת הכתובה

 .ים מתוך האמור בהחלטות קודמותינשם כך נתאר מהלך הענילף א

 ): 1.1.12 (ב"בת תשעבט' ווב נצטט מתוך האמור בהחלטה מיום ש

 .פנינו תביעת גירושין של הבעלב

 .מגיבה כי היא רוצה שלום בית ישההא

 .ביתצדדים עדיין אינם פרודים במגוריהם וחיים יחד באותו ה

הוציאה  אותו  מחדר   ישהאה,  הוא  חש  מושפל  בבית:  בעל  מפרט  תביעתוה
. ישן  בסלון  כבר  שמונה  חודשים  על  הרצפה.  מרמה  אותו  בכספים,  השינה

אין  יחסי  אישות .  הפסיקה  לכבס  ולבשל  ישהאה.  סובל  מבעיות  גב  חמורות
. מכה  אותו  ומשחירה  את  פניו  בפני  חברים  ומשפחה  ישהאה.  כבר  כמה  שנים

הוא  נאלץ  לקנות .  היא  מעלימה  את  הרכב.    מאפשרת  לו  לנהוג  ברכבלא
 .כך זה נמשך שנים. לעצמו קטנוע קטן

. הוא  משפיל  אותי.  הבעל  היכה  אותי.  יש  פה  הרבה  שקרים:  מגיבה  ישההא
עובדת "הבעל  מכנה  אותי  .  הבעל  לא  בבית  בכלל.  אלו  גירושין  שניים  לבעל

  .גוש בשר״", רומניה״

גיעה  רווקה  לנישואין  והבעל  ריסק  אותה ה כי  היא  ישהאוד  טוענת  הע
 . כלכלית

ומדגישה  כי ,  טוענת  כי  כדי  להתגרש  היא  דורשת  כתובה  ותוספת  ישההא
 . אינה זכאית לפנסיה

 . 83משנת , יון שקל ישןילהכתובה על סך מ. ית הדין עיין בכתובהב
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הבעל  לא  משלם  את ,    לאוגוסט  שנה  זו16כי  מאז    ישהאוד  טוענת  הע
 .בונות הביתחש

זאת  כדי .  לכספי  ירושת  אביו  ישהאהבעל  הכניס  את  ה:  כ  הבעל  מוסיפה"ב
ברור .  השפילה  אותו  ישהאלאחר  מכן  ה.  לבנות  אמון  וליצור  שיתוף

נועלת  את  חדר  השינה   ישהא  ה2008משנת  .  לא  רוצה  שלום  בית  ישהאשה
שניהם  אך  נקנתה  מכספי  הבעל  מגירושיו   ל  שםעהדירה  רשומה  .  בפניו
 .שוניםהרא

. אך  עד  כה  ללא  תוצאות,  כ  הבעל  טוענת  כי  הצדדים  ניהלו  משא  ומתן"ב
הבעל .  שני  חשבונות  בנק  ישהאטוענת  כי  יש  ל.  מוכנה  לחלוקה  שווה  בכל

לא   ישהאמאשרת  כי  אכן  בתקופה  האחרונה  ה.  ח  לחודש''ש  6,500משתכר  
כ  הבעל  טוענת  כי  הם  מוכנים  לשקול  חלוקה  לא  שווה  בדירה "ב.  עובדת

הירושה .  תצא  מירושת  האב  לגמרי  ישהאאך  רק  בתנאי  שה,  ישהאיצוי  לכפ
 . שני הצדדים ל שםעאך חשבון זה הוא , נמצאת בחשבון נפרד

. לקחה  הלוואה  מהבנק  ישהאבחודשים  האחרונים  ה:  מגיבה  ישהאכ  ה"ב
ל עהחשבון  .  שםוח  כת  הכספים  בחשבונות  הבנק  הם  של  אביה  והיא  מיופ

וסברה  שהכסף ,  נכנסה  לירושת  הבעל  מאביו  ישהאה.  ואביה  ישהאה  שם
 . ח'' ש120,000הבעל לקח משם כבר . ח'' ש550,000יש שם . יהיה משותף

כן  המשכנתא .  יש  לה  התראה  לניתוק  מים.  מזונות  זמניים  ישהאן  תובעת  הכ
ן  זה  הוא ייענ  ישהאלטענת  ה.  יש  פיגור  של  ארבעה  חודשים.  לא  משולמת

 .בדחיפות עליונה

לקחה   ישהאוה,  ח  לחודש''ש  6500-כמשתכרת    ישהאה:  בהכ  הבעל  משי"ב
באשר  לחשבון .  אביה  לשלם  את  המשכנתא  ל  שםעכספים  מהחשבון  שהיה  

תצא  בחתימה  שני ,  כי  כל  הוצאה  שתצא  ישהאבקשנו  מה:  הבנק  טוענת
 .הצדדים

 .ד כאן הטענות והעובדות הנצרכות לשם קידום הליך בתיק זהע

ולא  התרשם ,  ר  כי  פני  שני  הצדדים  לגירושיןבית  הדין  סבו,  ןייגופו  של  ענל
 .באמת חפצה בשלום בית ישהאכי ה

, ים  הכספיים  הפתוחיםינבין  הצדדים  אין  הסכמות  באשר  לשאר  העני,  רםב
 .כאמור לעיל

ית  הדין  פונה  לצדדים  לנהל  משא  ומתן  רציני  ומכובד  לגירושין  ולגבש ב
תונים  ולעובדות זאת  בהתאם  לנ,  יום  שלושים  בתוך,  הסכם  גירושין  כולל

 .שהוזכרו לעיל

סבור  כי  הצדדים  יצליחו  לקדם  את ,  כ  שני  הצדדים"בהכירו  את  ב,  ית  הדיןב
 .ומתוך רצון טוב ולב פתוח, ני ומכובדייענ, התיק מתוך משא ומתן הוגן

הם  רשאים  להופיע  לאישורו  או  לאישור ,  צדדים  ישכילו  לגבש  הסכםהם  א
 .ללא צורך בזימון נוסף ,8.45בכל בוקר בשעה , התגרשלהסכמתם 

על הצדדים לעדכן את בית הדין בתוך פרק זמן , א יושג ההסכם המיוחללם א
ומהי  עמדתם ,  ולציין  מהן  הנקודות  שעדיין  שנויות  במחלוקת  מבחינתם,  זה

 .בהן

 . יליון שקל ישןמל הוא שסך הכתובה הוא "עולה מהנה

 : ן נזכיר האמור שם כיכ
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ולא  התרשם ,  בור  כי  פני  שני  הצדדים  לגירושיןבית  הדין  ס,  נייןעגופו  של  ל
 .באמת חפצה בשלום בית ישהאכי ה

וכפי ,  אף  שהוא  פתח  את  תביעת  הגירושין,  לא  רצתה  בבעל  ישהאאף  ה,  מעשהלך  שכ
 . התרשמות בית הדין המתוארת לעיל

ונצטט  מתוך  ההחלטה  שנתנה  ביום ,  )30.4.12(ב  "ייר  תשעבא'  חיון  נוסף  התקיים  ביום  ד
 :לשלום בית ישהאועוד התייחסות ישירה לבקשה הל "הנ

שבה   ישהאית  הדין  מוצא  מקום  לציין  כי  אמנם  אף  בשלב  זה  של  הדיון  הב
מעלה  טענות  קשות   אותה  שעהבאך  ,  וטוענת  כי  היא  חפצה  בשלום  בית

א  ניכר  שהיא לך  שכ,  באופן  בוטה  ובטון  של  ניכור  עמוק,  הבעל  גדנמאוד  
 .  חייה לחיי שלוםאכן חפצה בשובו של הבעל לתוך

 ):4.6.12 (ב"יוון תשעבסד "ימיום  כן נצטט אף מתוך החלטת בית הדיןו

התנהלות  שתאמה  והצדיקה ,  לקראת  גירושין  ייתההרי  שהתנהלות  הצדדים  ה
 ישהאכי  אכן  ה,  את  התרשמות  בית  הדין  המצוטטת  לעיל  בכמה  הזדמנויות

  הדין  מציין  כי בית.  אינה  חפצה  באמת  בבעלה  ופני  הצדדים  הם  לגירושין
כוונה  או ,  לשלום  בית  נובעת  מתוך  רצון  ישהאתעקשותה  של  ההיתכן  שי

 . מטרה להשגת הישגים כלכליים מסוימים

נוסף  לכך  נציין  את  עמדת  שני  הצדדים  האמורה  בהחלטת  בית  הדין  מיום ב
, ישהאכאשר  אף  לשיטת  ה,  העדר  יחסי  אישות  ביניהם  ל  אודותע  30.4.12

 שרעלפחות  ,  לטענת  הבעל.  ללא  יחסי  אישות"  נתייםש-שנה"הצדדים  כבר  
שנים  מחוץ  לחדר   משחכאשר  הוא  כבר  ,  שנים  שאין  ביניהם  יחסי  אישות

כך .  כיר  אחרתהאז  מ,  הוא  מחוץ  לחדר  שנתיים,  ישהאלטענת  ה.  השינה
  .שהנתק אכן עמוק ביותר

, בית  הדין  התרשם  כי  אין  סיכוי  לשלום  בית  בין  הצדדים,  אור  כל  האמורל
בהשגת  יתרונות  לקראת  החלוקה ,  ניהם  כבר  נמצאים  במקום  אחרוש

 . הרכושית

ולכך השלכה אף לתביעת , בהתאם לכל המתואר, לא רצתה בבעל ישהאאף ה, מעשהלך שכ
מה  שאינו  שייך ,  וכאמור  בפוסקים,  להתגרש  ישהאכדי  לשכנע  ,  תיםעשנפסקים  ל,  םייהפיצו

 . לא רצתה בבעלה ישהאשאף ה, בנידון דנן

שיקול   פיל  ית  הדין  יפסוק  הכתובה  עב,  פן  העקרוניב,  ר  העובדה  כי  הכתובה  בשקל  ישןאול
 . כדרכו של בית בדין זה, נסיבות התיק פיל דעתו מדין פשרה וע

בית  הדין  הורה  על ,  )4.6.12  (ב"יוון  תשעבסד  "יוד  נציין  כי  כבר  בהחלטת  בית  הדין  מיום  ע
נתנה  הוראה  לפתיחת  תיק )  19.6.12  (ב"ן  תשעיוובסט  "כ  אף  בהחלטה  מיום.    הצדדיםגירושי

 . לסידור גט

בכסלו '  דובהחלטת  בית  הדין  מיום  ,  שה  לדחות  את  מועד  סידור  הגט  שנקבעיקב  ישההא
 : נקבע )18.11.2012(ג "תשע

 .כ הבעל הוקראה"גובת בת

 .ית הדין עבר על הבקשה והתגובהב

(ב  "בטבת  תשע'  ואחר  הפעלת  שיקול  הדעת  ולאור  החלטות  קודמות  מיום  ל
(ב  "בתמוז  תשע'  המיום  ,  )30.4.2012(ב  "באייר  תשע'  חמיום  ,  )1.1.2012

והאמור  בסיומה  של   )4.6.2012(ב  "ן  תשעווד  בסי"יומיום    )25.6.2012
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וסידור  הגט ,  לא  נעתר  למבוקש  לדחיית  סידור  הגט  הקבוע  למחר,  החלטה  זו
 .יתקיים במועדו

בכפוף  לבקשה ,  ל"החלטה  הנכאמור  ב,  וגיית  הכתובה  תידון  לאחר  הגטס
 .מתאימה

אף  בדיון .  לא  הופיעה  לסידור  גט  ישהאה,  )19.11.12  (ג"סלו  תשעבכ'  ה  ביום,  מעשהל
 . סירבה להתגרש ישהאה, )3.1.13 (ג"בת תשעבטא "כ לסידור גט מיום

 ). 3.7.13 (ג"מוז תשעבתה "כ הסכימה להתגרש רק ביום ישההא

  העשויות  לסייע  לה  בתביעת  פיצוי  מעבר  לסך "מזכה  אותה  בנקודות"ף  האמור  אינו  א
 . אלא נהפוך הוא, כתובה

ייר באז  "י  ח  האקטואר  מיום"לאור  האמור  בדו  –  לוונטי  פחותרל  "ולם  למעשה  כל  הנא
 650,000כ־  ישהאעל  הבעל  לשעבר  להעביר  ל,  כי  בהתאם  לאופציה  הראשונה,  )25.5.16  (ו"תשע

ולאור  המקובל ;  בדרך  זו  או  אחרת  ישהאא  יעביר  להו  היקף  זכויותיו  העודפות  שהוזכך  ו,  ח''ש
בית  הדין  לא   –תשלום  זכויותיו  הכספיות  של  הבעל    פסיקת  םעכי  בית  הדין  לא  פוסק  כתובה  

  .יפסוק תשלום כתובה או פיצוי בתיק זה

ובמקרה  כעין ,  ל  מצטרפת  העובדה  האמורה  כי  סך  הכתובה  הוא  מיליון  שקל  ישן"כל  הנל
כדרכו  של  בית ,  נסיבות  התיק  פיל  שיקול  דעתו  מדין  פשרה  וע  פיל  ובה  עתכוסק  פית  הדין  ב,  זה

ח  שעליו ''ש  650,000כ־סך  הזכויות  העודפות  של  הבעל  שהם  ,  ך  שבנסיבות  דנןכ.  בדין  זה
ואף  כל ,  שיקול  דעת  בית  הדין  פיל  בהחלט  מכסים  אף  כל  פסיקת  כתובה  ע,  ישהאלהעביר  ל

 . המתואר לעיל פי לוע, חבות לכך הייתהשככל , תביעת פיצוי

 . נדחית, התביעה לתשלום דמי כתובה, אור כל האמורל

 דמי שימוש. ג

 . התובע דורש תשלום עבור השימוש הבלעדי של האישה בדירת הצדדים כבר כמה שנים

זאת  בהתאם  להחלטת  בית ,  הנתבעת  פטורה  מדמי  שימוש,  ראה  כי  עד  הגירושין  בפועלנ
 ):8.4.14 (ד"יסן תשעבנ' ח הדין מיום

החלטת  בית  הדין  שחייבה .  בשלב  זה  בית  הדין  לא  יחייב  בדמי  שימוש,  בכןו
ב  בדמי יישה  לא  תחואאכן  משמעותה  כי  ה,  אותו  בתשלומי  אחזקת  הבית

 .שימוש

עד  הגירושין  הבעל  שילם  את  הוצאות  הבית  בהתאם  להחלטה ,  כאמור  בהחלטה  קודמתו
 ):1.9.13 (ג" תשעלולבאו "כ ור בהחלטת בית הדין מיוםמוכפי הא, קודמת

, אור  העובדה  שהצדדים  התגרשו  והתובע  פטור  ממזונות  אשתו  לשעברל
למעט ,  נפטר  התובע  מהוצאות  הבית  השוטפות  מיום  הגירושין  ואילך

 . משכנתא

בית  הדין  קובע  כי  הנתבעת  פטורה  מתשלום  דמי  שימוש  בגין ,  ך  שעד  הגירושין  בפועלכ
  .מגוריה בדירת הצדדים

, כי  בגין  התקופה  שמהגירושין  ואילך,  החלטה  המצוטטת  לעילעולה  מהאמור  ומהה
 . כל עוד היא גרה בדירה, הנתבעת חייבת לשלם דמי שימוש
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 . ואין סיבה שהיא לא תשלמו, תובע דרש כל העת תשלום זהה

 : לשונוה וו )וסימן שסג סעיף  ושן משפטח( מופיע בשולחן ערוךהאת בהתאם לדין ז

חייב  ליתן  לו  כל ,  ולא  יצא,  "אצ"שאמר  לו  ,  דר  בחצר  חבירו  שלא  מדעתוה
אינו  צריך ,  לשכרה  אם  אותה  חצר  אינה  עשוי,  "אצ"ואם  לא  אמר  לו  .  שכרו

 . להעלות לו שכר

אף  על  פי  שהוציא  את ו":  "צא"שיש  לפטור  אם  לא  אמר  לו  ,  א  בשם  המרדכי"הוסיף  הרמו
 ." ית בעל כרחו מן הבית והוא דר בובבעל ה

, ביד  למיגרערק  שעכשיו  לא  ,  אפילו  היה  רגיל  להשכירו":  וקי  יוסףעוד  הוסיף  בשם  הנימו
 ." בתר האי שעתא אזלינן

ואף  על  גב  דעדיין ,  סתם  בתים  בזמן  הזה  קיימי  לאגראו":  א  הלכה  חשובה"עוד  הוסיף  הרמו
 " .לא השכירו מעולם

לשלם  דמי  שימוש  לבעלה  לשעבר   ישהאהמקורות  שהובאו  לעיל  חייבת  ה  פיל  ע,  כאורהל
 : שני דיניםוח מכ

ייב  הדר חאופן  זה  ב,  המובא  לעיל  פיל  וע,  )עתהתבע  דמי  שימוש  כל  ("  צאי"בעל  אמר  לה  ה  .א
 .להעלות שכר לבעל הבית

גוריה  בבית  שאינו  שלה מבור  עחייבת  לשלם    ייתהה,  "צאי"ם  אילולא  היה  אומר  לה  ג  .ב
א "דברי  הרמ  על  פישכן  ל  וכ,  משום  שבית  זה  הוא  חצר  העשויה  להשכיר,  )בחלק  שאינו  שלה(

 .)אין נהוג שיש לאדם דירה פנויה ואינו משכירה לאחרים(שסתם בתים כיום עומדים להשכיר 

ונראה  להוסיף  ולומר  שבנידון .  המשותף  גר  עמה  בדירהם  הנתבעת  טוענת  כי  אף  בנ,  רםב
. לחייב  אותה  בדמי  שימוש  אף  אם  לא  היה  הבית  עומד  להשכרהה  יש  בה  סבר,  עובדה  זו,  דידן

שהסיבה שהדר בחצר חברו פטור להעלות לו שכר  )א"כא  ע(המובא במסכת בבא קמא  פיל ת עזא
או  משום  שלא  באים (שטוב  הוא  לבית  שישבו  בו  אנשים    סברההיא  משום  ה)  בחצר  דלא  קיימא  לאגרא(

 ישהאוהרי  בנידון  שלפנינו  גרה  ה,  )או  משום  שדיירי  הבית  מטפלים  בבית  בעת  שהותם  בו,  לשם  מזיקים
לומר  שהבית  היה  נשמר  אף  אם  לא   פשראו,  )במשך  חלק  מהתקופה  גרה  רק  עם  בתה(ילדיה    םע  בבית

אידך  גיסא  היה  מקום מ.  ומעתה  אין  לה  טענה  להפטר  מתשלומים  היא  עצמה  מתגוררת  בו  ייתהה
ם או,  שהרי  סמוכים  על  שולחנה,  גם  ילדיה  לא  היו  גרים  שם,  גרה  שם  ייתההא  ליא  הלומר  שאם  

  .ע בזה"עדיין צו,  שאף בלעדיה היה הבית שמורכן אי אפשר לומר

בדמי   ישהאין  לחייב  את  האיתכן  שי,  ר  בדירהגם  בנם  המשותף  גאחר  שמ,  אידך  גיסאמ
  .שימוש על כל חלקו של הבעל

סימן  קעא  סוף   פטמשן  שוח(א  "רמביחס  לחיוב  הנתבעת  בדמי  שימוש  יש  להדגיש  כי  אמנם  ב

 : וקה בין שותפיםחל ל אודותעא "שם הרשבבמובא  )סעיף ח

האחר   כךר  לא  יוכל  אח,  והשתמש  בו  אחד  מן  השותפין  כמה  שנים,  א  חלקול
כל  אחד  בשלו ,  דכל  זמן  שלא  חלקו,  לומר  אשתמש  גם  כן  זמן  שנשתמשת

 . הוא משתמש

לטעון   ישהאורשאית  ה,  רי  גם  בנידון  שלפנינו  מדובר  בדירה  המשותפת  בין  שניהםה
 . כר עבור כךואין לתבוע ממנה ש, שהשתמשה בשלה
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והיה  הבעל ,  לא  פינתה  את  הדירה  ישהאיש  לומר  שעצם  העובדה  שה,  מאידך  גיסא,  רםב
הוי  כאילו  מנעה  ממנו  את  המגורים ,  לשעבר  מנוע  מלגור  שם  משום  האיסור  לגור  עם  גרושתו

 . שם

 .נרחיב את הנימוקים ממקורות הדיןו

חויב  לשלם  לו  עבור מאם    וברחדנה  בסוגיה  של  אדם  שגר  בבית    )א"ע  כ(  א  קמאבגמרא  בבה
 : ההשתמשות

 ין  או  אכר  שו  להעלות  לריךצ,  דעתו  מלא  שבירו  חחצר  בדרה:  "מר  ליהא
 ביד  עלא  דגברא  ואגרא  ליימא  קלא  דחצר  בילימאא?  מי  דיכיה"  ?ריךצ
 קיימא  דחצר  בלאא?  )פשוט  שפטורו(=  סר  חא  לזה  והנה  נא  לה  ז–  מיגרל
, ריכא  צאל?  )פשוט  שחייבו(=  סר  חזה  והנה  נה  ז–  מיגר  לעביד  דגברא  ואגראל
 אימ  "יה  למר  אצימ?  אי  מ–  מיגר  לעביד  דגברא  ואגרא  ליימא  קלא  דחצרב
 –"  יא  התניתיןמ:  "ר  ליהאמ?  "יתהנית  אאה"מר    אצי  מלמא  דוא"  ?סרתיךח
ר אמ,  יה  לרך  כודריה  סקלש."  י  לשמש  תכיל:  "ר  ליהאמ"  ?תניתין  מיה"

 לא  ולי  חא  למהכ:  "בא  רמרא."  נהנית  שה  משלמת  מ–  הנית  נםא:  "ליה
. יניה  מבלהק,  מתניתין  למי  דלא  דעל  גבף  אד!  ייעיה  סמריה  דברא  גרגישמ
 ".ואה' סר חא לזה והנה נהז '– האיו', סר חזה והנה נהז '– איה

  :מסיקה הגמרא שםו

 ו  להעלות  לריך  צ–  דעתו  מלא  שבירו  חחצר  בדרה:  "ונא  הרב  מיניה  מעיב
 כיה:  "ונא  הב  רר  בבה  רר  ליהאמ,  ונא  הרבד  פשיה  נח  נדהכיא"  ?א  לו  אכרש
 ית  בהשוכרו,  כר  שו  להעלות  לריך  צינוא':  רב  דשמיה  מרי  מבא  אמרא
 מצאנ:  אמר  קכיה?  בידתיה  עאי  ממעוןש"  '.שמעון  לכר  שעלה  מ–  ראובןמ
 לא  ד–  אה,  אגרא  לקיימא  ד–  אה?  רתית.  כר  שו  לעלה  מ–  מעון  של  שביתה
 מר  אה  לאמרי  ו–  ב  רמר  אבין  אר  בייא  חר  רביאמ:  מי  נתמרא.  אגרא  ליימאק

 ינו  א–  דעתו  מלא  שבירו  חחצר  בדרה:  "ונא  הב  רמר  אבין  אר  בייא  חירב
 ."כר שו להעלות לריךצ

כלומר  זה  לא  נהנה  וזה ,  "ימא  לאגרא  וגברא  דלא  עביד  למיגרילא  קדבחצר  "ש  יוצא,  ם  כןא
. ודאי חייב –  נהנה  וזה חסר כלומר  זה,  "קיימא  לאגרא  ועביד  למיגר"ואם  ,  ודאי  פטור  –  לא  חסר

הסיקה  הגמרא ,  זה  נהנה  וזה  לא  חסר  כלומר,  "בלא  קיימא  לאגרא  וגברא  דעביד  למיגר"אך  
 .שפטור

 דר בחצר חברו חייב מדין נהנה מהשני או מדין שהחסיר לשניה

 : וטעם הפטור ביאר הפני יהושע בהתייחסו לדברי הגמרא

 ריך  צ–  דעתו  מלא  שבירו  חחצר  בדר  הה  זףא':  ומר  אהודה  יביר:  שמעתא  
, תם  האניש.  ייב  ח–  סר  חא  לזה  והנה  נה  זע  מינהשמ'  .כר  שו  להעלותל
 –אשייתא  דחרוריתא ששוםמ

שבמקום  שנגרם  לבעלים  אפילו  הפסד  מועט  כהשחרת  הכתלים  חייב  לשלם  ואין ,  כלומר

וסתם  נהנה ,  והטעם  הוא  שהחיוב  הוא  רק  משום  שנהנה.  כאן  את  הפטור  של  מידת  סדום

ובמקום  של  חיסרון ,  משום  שכופין  על  מידת  סדום,  טור  מלשלם  כשאין  חיסרון  לשניפ

, כבר  אין  את  טעם  הפטור  של  מידת  סדום,  "שחרוריתא  דאשייתא"אפילו  במשהו  כמו  

 .'נהנה'הואיל ווממילא נשאר הטעם לחייב אותו 
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  כאשר ורק,  שכל  החיוב  הוא  רק  משום  שנהנה  מממון  חברו,  על  פי  זה  מבאר  הפני  יהושעו
ובמקום ,  שהרי  כופין  על  מידת  סדום,  כי  אם  לא  היה  לו  הפסד  אין  לחייבו,  יש  לחברו  הפסד  מכך

שמשום  ההפסד  שיש  לחברו  אי ,  אלא  משום  ההנאה,  שיש  הפסד  החיוב  אינו  משום  ההפסד
אך  ודאי  שהחיוב  הוא  רק  משום ,  שהרי  יש  לו  הפסד,  אפשר  לומר  לו  נכפה  אותך  על  מידת  סדום

 .תשלום אינו לפי ההפסד אלא לפי ההנאההכך ו, ר שלא מדעתוההנאה שיש לד

 ה לא נהנה וזה חסרז

כי ,  הדין  הוא  שיהיה  פטור'  זה  לא  נהנה  וזה  חסר'במקרה  שש,  ועל  פי  זה  מסיק  הפני  יהושע

 . הרי החיוב מבוסס על ההנאה ואם אין הנאה אין חיוב

 :הפני יהושע וןלשזו ו

 ין  אחסר  שה  משום  מודאי  דיא  התוספות  הסברת  דידי  משיא  קלא  דנראהו
 דר  שבירו  חמון  מגוף  בה  זנהנה  שיון  כלא  אניזקין  ברמא  גהוי  דיון  כחייבול
 סר  חא  לזה  והנה  נזה  בם  שיה  למספקא  דהאו,  חייבו  לגי  סחוד  לזה  בביתוב
 ינו  אהלה  שיון  כדום  סידת  מל  עופיןג  כ"כה  במימר  לאיכא  דשום  מיינוה
 צי  מכתחילה  לאפילוה  ד"אבי  רשם  במרדכי  התב  כזו  מגדולהו,  לל  כפסידמ
 רוב  דב  גל  עאף  ואגרא  ליימא  קלא  דחצר  ברחו  כעל  בדור  לכופו  ללהה
 ספקא  מפיר  שדעתו  מלא  שבר  כדר  שדיעבדמ  ב"  מליו  עולקים  חפוסקיםה
 עביד  דגברא  ואגרא  לקיימא  דחצר  בגון  כסר  חזה  והנה  נזה  בבלא,  ס"השל
 פיר שיזק הו למגיע שיון כוםד סידת מלל כאן כהזכיר לייך שלא דיון כמיגרל
ס "ש  הלשון  מראה  נכןו,  חוד  לנאתו  השום  מחייבוס  ל"הש  ליה  לשיטאפ
 מרינן  אלא  ושכירות  המי  דל  כשלם  מאשיתא  דחרירותא  שמשום  דסמוךב
 נהנה  ששביל  בוא  החיוב  העיקר  שדאי  ולא  אהפסידו  שפי  כלא  אשלם  ילאש
 ראה  נןכ,  דום  סדת  מהיא  שלומר  מהצילו  ללא  אא  בינו  אחרירותא  שהטעםו
 .ק"דו וזה בתוספות הל עאמת בפליגף ד"הרי בעיין ווספות תעת דפרש ליל

 .אין לחייבו –' הנהנ'שאין כאן ון כיו –לכן במקרה שזה לא נהנה וזה חסר ו

ולא ,  שבזה  לא  נהנה  וזה  חסר  חייב,  ש"ם  וכן  הסכים  הרא"והרמב,  ף"נה  דעת  הריוה
 ם  א–וספק  הגמרא  הוא  כשאין  חסר  ,  הוא  על  החסרשהחיוב  ,  לשיטתם  ריך  לומרוצ.  כתוספות

 .בלבד' הנהנ'חייב על ה

 וודאיבו,  הלששונה  דינו  מגזלן  שמשלם  כשעת  הגז  –'  סרח'ף  לחייב  ב"יריטת  השהטעם  לו
  :שתירץ זאת וזו לשונו טה מקובצתיעוין בשי – כול לומר הרי שלך לפניךי

 יה  לפשיטאד,  מרמי  לצי  מא  לאיפכאו.  אגרא  ליימא  קלא  דחצר  בריכא  צאל
 זלה  גם  אהוי  דידי  מחייב  מא  לחסריה  דשום  מאי  ופטור  דהנה  נלא  וואילה
 הנה  נה  זי  כן  כאם  דהירא  נלאו.  כר  ששלם  מאינו  וגזל  שעין  כמשיב  דמנומ
 זרת  גהתם  דדמויי  לצי  מא  לגזלן  לדאי  ולאא?  זלן  גטעם  מפטריה  נסר  חזהו
 כא  הבל  אחזיר  ילגז  שעין  כזל  גשר  אגזלה  הת  אהשיב  וכתיב  דוא  הכתובה
 יפכא  אמימר  לצי  מא  ללהכי  וזלן  גצמו  עעשות  לוצה  ראינו  שאדם  ביירימ

 . זלן געשה יא לם אייב חחסריה דיווןדכ

על  כן  לא  חל  עליו  דיני ,  ן  שאינו  מחשיב  עצמו  לגזלן  אלא  דר  בחצר  חברוווכי  :לומרכ
ין אף  על  פי  שא  ,ף  על  החיסרון"ועל  כן  יש  לחייבו  לפי  הרי,  "והשיב  את  הגזלה  אשר  גזל"

 .אפשרות לחייבו על ההנאה
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שום שעל כל נהנה מוא  הםא –בטעם  שזה  נהנה  וזה לא חסר פטור ם  וצא  שנחלקו  הראשוניי
 ן שלא חיסר דברושכיו או משום, ינו יכול לתובעואחייב  ורק  משום שכופין אותו על מידת סדום 

 .אי אפשר לחייבו

 זיקדר בחצר חברו כשחייב מדין חוב או מדין מה

אם  זה  משום  דיני  מזיק  או  משום  דיני ,  ולפי  זה  נחלקו  בגדר  החיוב  בנהנה  כשהחסיר  מחברו

ף  זה  מדיני  מזיק  ולתוספות "שלרי,  חוב  ומכר  שחייב  ליתן  כתמורה  עבור  קבלת  דבר  מהשני

 .זה מדיני חוב' ולפני יהושע

 : ונולשוזו  )ק ב"א סצ שימןס( החושןת ן בקצויעיו

א בב( מיטב משלמין מזיקין נאבותף על גב דא דנראהו. נהנית שה מל כשלםמ
 ינו  דחובל  ע  בהאד,  זיבורית  מלא  אשלם  מינו  אזה  בבלא,  )א"ע  ה  קמא

 בינונית  בתקנו  דוא  החכמים  ומעותיו  מלוה  הנהנה  דב  גל  עף  אזיבוריתב
 אינו  ונהנה  דוא  העלים  בדעת  מלא  שהכאו,  )א"ע  נ  יטיןג(  לת  דעילת  נשוםמ
 . זיבורית בלא אשלםמ

ולכן  דין  גבייתו  יהיה  מקרקע ,  חובל  שדין  נהנה  חיובו  כדין  בע  צות  החושןקפורש  במ
 .בינונית

שאין  את  הטעם   יווןכ,  שיהיה  דינו  לגבות  את  חובו  מזיבורית,  צות  החושןקמנם  מכריע  הא
 .דינו מבינונית ל שבעל חוב"שבגללה תיקנו חז, "לא תנעול דלת בפני לווין"של 

, וסובר  צות  החושןקולק  על  הכרעת  דינו  של  הח)  חק  י"מן  יא  סיסא  קמא  בב(  אישן  ולם  החזוא
 .שוב דינו יהיה בבינונית, חובל ן שהוגדר חיוב נהנה כדין בעווכי, שמשום לא פלוג רבנן

אם ש)  ב"ל  ע(הוכיח  מהדין  המובא  בכתובות  ש)  סימן  ז  א  בתראבב(בברכת  שמואל  ן  ולם  יעויא
טור  מדמי פ',  ם  ליה  בדרבה  מינהקי'שיש  דין  של    יווןכ,  לתוך  בית  הבליעה  תרומה  ברוחתחב  לו  

אם  כן  מדוע  יפטר  משום  הדין ,  הוא  כדין  חוב'  הנהנ'ולכאורה  הרי  אם  נאמר  שדין  ,  התרומה  שלו
 ."ממוני גבך"הרי לא נאמר דין זה בטענה של ', ם ליה בדרבה מיניהקי'של 

אלא  כדין  מזיק ,  והמלואינו  דין  של  חוב  כ'  הנהנ'שחיוב  ,  מוכח  מדין  זה  כורחךל  לא  עא
והתשלום  פוטרו  מדין ,  שנהנה  מממון  חברו  כל  עוד  אינו  משלם  זאת  דינו  כדין  גזלן  יווןכ,  וגזלן
 .'ים ליה בדרבה מיניהק'ותשלומי גזלן נפטרים מדין , גזלן

 שאם חברו נהנה הוא משום, ל שבזה נהנה וזה לא חסר שהסיקה הגמרא שפטור"יוצא  מהנה
ו שהרי יבאו משום שאין לחי, לא יתבע ממנו מה שנהנה שמידת סדום לן עופיכ, בלי שהוא נחסר

 .לא חיסרו

 '?דעתומ'או אפילו כשזה ' דעתומ'החיוב הוא רק משום שלא היה  אםה

 : ה נהנה וזה לא חסר פטורזיחס לדין ב, טה מקובצתיהקשה בשו

 )ב"יב  ע(  תרא  בבבא  דמא  קרק  פדאמרינן  כפטור  דיה  לשיט  פא  למאי  אקשהו
 . יצרא מחד איה ליהבינן ודום סדת מל עכופיןד

 :תירץו

, ביתו  לנכנס  ששעה  בו  באינו  רם  אהכא  דודו  מא  קהאד,  מי  דלא  דלומרש  יו
 יה  לחתינן  מהתםו,  חייבו  לש  יו  בר  די  כילכך  היכנס  ליה  לבקינן  שאל
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ר "  ה–כ  "ע.  ינהו  נעמא  טדא  חאו  ללמאא,  יגרא  נחד  איה  ליהבינן  וכתחילהל
 .ל" זשעיהי

הוא  רק  באופן  שאם  היה ,  סוגיה  בדין  זה  נהנה  וזה  לא  חסרבשכל  הנידון  ,  צא  מדבריויוה
 אופןבורק  אז  יש  לדון  ,  ממנו  את  הכניסה  לדור  מנועליה  בעל  הבית  הכול  ירוצה  להיכנס  לביתו  

ותר לו להכנס אף בלי הסכמת מאך  באופן  שבו  מלכתחילה ,  חייב  לשלם  או  לא  םאבר  דר  שם  שכ
 .זה נהנה וזה לא חסר פטור י עלמאולדאי לכווזה בב, בעל הבית

אם  הסוגיה  מדברת  בדר  שלא  מדעת ,  י  ותוספות"שדבר  זה  תלוי  במחלוקת  רש  נראהו
 .הבעלים או גם בדר מדעת הבעלים

 כינה שדעתד, דעת מלא שמימר ליכאל: "ונולשוזו  )ה  בהקדש"ד  א"עכ  בא  קמא  ב(י  "ברשין  עוי
 ." מי דדעת מהדיוט כלכךה, יכאא

אך  אם  הוא ,  י  מדברת  כשהדר  דר  ונהנה  שלא  מדעת  הבעלים"כל  הסוגיה  לדעת  רש  :רלומכ
 .אי פטור מחיוב תשלוםודובו, על זה הסוגיה לא מדברת, מדעת הבעלים וברשות

 : לשונםו י וז"על רש םיחולק )ה כהדיוט"ד א"א עכם ש( ותפמנם תוסא

 לא  אאוק  דאו  לדעתו  משלאד,  קשהו.  יכא  אכינה  שדעת  דרש  הקונטרספי
 –'  מי  דדעת  מהדיוטכ  'ראה  נלאא?  דעתו  מא  הדיןוה  וקט  נמילתא  דורחיהא
 .עילה מלא בדם אהנה ילא שיכא אכינה שדעת דלומרכ

דיני  הנהנה  מחברו  בין  אם  זה   נייןעשאין  הבדל  ל,  םיי  וסובר"ל  רשעולק    חרי  שתוספותה
 .היה מדעת חברו לבין אם זה שלא מדעת חברו

 : ישעיה וזו לשונו' שם רכתב ב מקובצתיטה כן בשו

, מחאתו  בלא  אילתא  מליא  תידיעה  באו  להא  דקשהו.  'כו  וקונטרס  הרשפי
 לא שקדש הירושו פכי הלאא. קט נמילתא דורחא א- קאמרד" דעתו מלאש"ו
 .הקדש הן מהנו ילא שכתוב היחה מכברש, מי דמחאה בהדיוט כמחאהב

י "גם  רש'  ה  נהנה  וזה  חסרז'רה  של  שבמק  סובר  )זלק  א  סימן  שיח(ת  תרומת  הדשן  "מנם  בשוא
 : וכך כתב .יודה שאין הבדל אם הדר דר בתחילת כניסתו ברשות ומדעת הבעלים או לא

 לא  שבירו  חחצר  בדר  הלא  אקיט  נא  למעתא  שהיא  הבכולהו  דב  גל  עאףו
 הדיוט  כדעת  מלא  שהקדשי  א"רש  פהכיו.  טור  פדעתו  מא  השמעמ,  דעתומ
ל "יו.  י"רש  כלא  דאיה  רלא  בף  אשיטותפ  בתבו  כתם  הותפתוסה.  מי  דדעתמ
, סר חא לזה והנה נה זבי גלאא, דעת  משלא  לדעת  מין  בחלק  מא  למיי  נ"רשד
 בלא,  נהנה  הטור  פדאיו,  דעת  ממי  נהוי  וסר  חלא  דכיון  דתם  האמר  קעלהד
 .סרונו חל עוחל מינו אמי נדעת מולפי א- סר חזה והנה נזה דיכאה

 :ונולשוזו , י יודה בזה נהנה וזה חסר"רששפסק  )סימן פט, ת"שו( ע מפאנו"כן הרמו

י לכו  דלמיגר  לעביד  דגברא  ואגר  לקיימא  דחצר  לדמוייה  לסלקא  דעתךא  קו
 חצר  העל  בדעת  ללא  שתם  התימאי  כ  ו–  סר  חזה  והנה  נזהד  [...]  ייב  חעלמא

 לאש  "נקט  דב  גל  עף  אהתםד,  כי  המימר  לצינן  מאל,  פטור  ודעת  להכאו
 בני  רליו  עלקו  חברכ,  טור  פדעתו  מאילוי  ד"ש  ריבר  דתוך  ממשמעו"  דעתומ
 כיוןד,  סקו  פמיגר  לעביד  דגברא  ואגרא  ליימא  קלא  דחצר  בואפילו,  רפתצ
 שלם  לצריךד,  אשיתא  דחרירותא  ששוםמ,  בית  העל  בבי  געט  מסרון  חאיכאד
 ה  זוי  ליהוה  וחסורו  מי  דותו  אזן  שובא  טחסר  דכא  השכןכל  ,  נאותיו  הל  כול
, וכן  הוא  במהדורת  ישמח  לב  [אפשר  ויך  להיות  צרוליא('  אפיו,  יגמר  לסר  חזה  והנהנ

 –"  'אפיו  ",כנראה  בטעות,  ודפוסים  שאחריו  כתבו"  'ואפ"בדפוס  ראשון  ;  ז"תשס
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 ין  בחלק  מינוי  א"ש  רגם  ש)תרומת  הדשןממובא    בב  יות  אעיל  לןיעיו"].  אפילוו"
 סר  חינו  ארוב  העלד,  אגרא  ליימא  קלא  דצר  חבי  גלא  אדעת  ללא  שין  בדעתל
, זקו  נוחל  מינו  אדאיו,  סר  חזה  והנה  נזה  דאגרא  לקיימא  דחצר  בבל  אללכ
 על ו למר אא לם אחייב דסותי כת ארעק, די כת אבור שאומר  לומה  די  זהרהו

 .פטור למנת

אם  המחייב ,  במחלוקת  של  הראשונים  המובאת  לעיל  נחלקו  ותפי  ותוס"תכן  לומר  שרשויי
אם  החיוב  הוא  חיוב  ממון  כמו ,  בדבר  או  החיסרון  של  השניהוא  ההנאה  ש'  ה  נהנה  וזה  חסרז'ב

 .חוב או החיוב הוא חיוב כדין מזיק

אם  זה  שלא   ווקאדולכן  ,  שהחיוב  הוא  חיוב  של  מזיק  ומדין  חיסרון  של  השני  י  סבר"שר
ובחצר ,  רצונו  גדנשהרי  נכנס  שלא  מדעתו  ו,  אז  שייך  לחייב  את  הדר  בתשלומים,  מדעת  הבעלים

שכל ,  י"ולכן  סבר  רש,  אף  הפסידו  את  דמי  השכירות  שיכל  לקבל  אם  היה  משכירדקיימא  לאגרא  
כי  אם  זה  היה  מדעת  הבעלים  אי  אפשר ,  שדר  שלא  מדעת  הבעלים  ווקאדהנידון  בסוגיה  הוא  

כאשר ,  שצריך  לשלם  על  כך  לבעלים,  להחשיב  את  כניסתו  לדור  בחצר  שאינה  שלו  למעשה  נזק
אם  מדורו '  ה  נהנה  וזה  חסרז'שאפילו  ב,  ולכן  אפשר,  ךהבעלים  ידעו  מזה  ואפשר  שמחלו  על  כ

אם  הבעלים  ידעו  ולא  מיחו י  שהר,  מלשלם  מאותו  טעם  פטרולגם  אפשר  ,  היה  מדעת  הבעלים
 .ואין כאן מעשה נזק, חלומאפשר ש

שהרי  החיוב  לדעת ,  הוא  פטור'  ה  לא  נהנה  וזה  חסרז'שב,  ולם  תוספות  לשיטתם  סובריםא
, כשאין  נהנה  אין  חיוב  תשלום  וכשיש  נהנה  יש  חיוב  תשלום  ,אם  כן  .'הנהנ'הוא  מדין    ותפתוס

אם  כן  אין  זה  משנה  אם  הדר  דר ,  שלא  לתבוע  ההנאה  ידת  סדוםמאם  אינו  חסר  כופים  על  שאלא  
אלא ,  שהרי  החיוב  והפטור  לא  נגזרים  מהסכמת  הבעלים  או  לא,  מדעת  הבעלים  או  שלא  מדעתם

 . ווקאדשמדעתו הוא לאו  םיסובר ולכן תוספות, הנאה או לא ייתההק אם ר

ן ולשו,  שחייב  זה  לא  נהנה  וזה  חסר  בפסק  )חושן  משפט  סימן  שסג  סעיף  ו(שולחן  ערוך  ה
ל ע,  שמע  שהחיוב  הוא  מדין  נזק  לשני  ולא  מדין  נהנהמ,  "שהרי  חיסרו  ממון"א  חן  ערוך  הילהשו

שאפשר  יהיה ,  אין  במעשה  זה  פעולת  נזק  והפסד,  דרה  בבית  שהוא  שלה  ישהאשאם  ה  יתכןי  כן
, שבמקרה  דנן  לא  צריך  את  דעתו  בשביל  לפטור,  "הדר  בחצר  חברו  שלא  מדעתו"לחייבה  מדין  

 .שהרי בשלה היא דרה ומדעתה הוא

דר  בחצר  חברו  שלא ה'ומדין  '  הנהנ'ין  לחייבה  מדין  א,  ל"אור  הדיון  הנליתכן  שיל  כן  ע
 . 'מדעתו

כשאמר ',  הנהנ'ין  דש  לחייב  מיש,  תלומר  כאמור  בתחילה  וכדרך  המקובל  יתכןיעדיין  ,  רםב
שהרי "לנמק  החיוב    חן  ערוךלומה  שכתב  השו',  הנהנ'כן  יש  לומר  שהחיוב  מדין  ו".  צאי"לה  

שהרי  חיסרו  רק  שחרוריתא  דאשייתא  ומשלם  לו  כל '  זיקמ'ודאי  שאין  זה  מדין    –"  חיסרו  ממון
) הפסד  השחרוריתאה  שמשלם  לו  רק  "כך  דעת  רוב  הראשונים  ודלא  כשיטת  הרמ(דמי  השכירות  

כמו שכתב הפני , כדי להעמיד לו זכות תביעה שאין כאן מידת סדום – ומה שצריך שיחסרו ממון
מקום   שי.  ון  רבי  שמעון  שקאּפאכמו  שייסד  הג,  או  כדי  לייחס  את  ההנאה  לבעל  הבית,  יהושע

, דון  דנןלדינא  בני  נהמיאין  נפקא  ,  אך  לאור  האמור  להלן,  ךכלליבון  הדברים  ולא  נכריע  עתה  ב
  .החיוב במקומו עומד, שהרי בכל מקרה

כפי שהובא לעיל וכפי ו הרי  התבטלה  השותפות  שביניהםש',  ותפיןש'ין  כדנראה  לחייבה    ןכ
 . שיובא דלקמן
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 ותף יכול להשתמש בשל חברוש

 :  וזו לשונו)חושן משפט סימן קעא סעיף ח(א "הנה כתב הרמ

 אחר  הך  כחר  אוכל  יאל,  נים  שמה  כשותפין  הן  מחד  או  בוהשתמש,  לקו  חאל
 שלו  בחד  אל  כלקו  חלא  שמן  זכלד,  נשתמשת  שמן  זכן  גם  שתמש  אומרל
 .שתמש מואה

 :לשונוו וז )אמ קימן ב סלקח(א "רשבת ה"מקור דבריו הוא משוו

 אינו  שרורים  בברים  די  לראיןנ,  נים  ששלש  ותים  שאחד  הו  בישב  שירע  אאםו
 חצר  באפילוו.  שתמש  מואה  שלו  בלקו  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

, היא  טענת  פטור,  "שתמש  מוא  השלו  בחד  אכל"א  "א  והרמ"ה  שכותבים  הרשבטענהרי  ה
ואף  לא  נהנה  מרכושו  של ,  שהרי  לא  עשה  השותף  שום  מעשה  היזק  בכניסתו  לדירה  לדור  שם

ועל  כן  אין  לשותף  שום ,  שהרי  בהיותו  שותף  הוא  נהנה  מרכושו  ובשלו  הוא  משתמש,  השני
 .תביעה עליו

שטעם זה , "היה משתמש בו, אם רצה חברו ":והוא,  לפטורא  הוסיף  עוד  טעם  "שברמנם  הא
, זוג  שהתגרש  כגון,  "שלו  הוא  משתמשב"במקרים  מסוימים  יכול  לסתור  את  הטעם  הראשון  של  

דירה   בישהאלטעון  שבגלל  מגורי  הל  ואם  כן  יוכ,  גרושתו  בדירה  םעוחל  על  הבעל  איסור  לדור  
או ,  ו  להיכנס  לדירה  ועל  כן  שתשלם  לווהיא  זו  שבמגוריה  מונעת  ממנ,  אינו  יכול  לגור  שם

לא  שייך   ש,צו  הרחקה  או  צו  מניעה  המונע  ממנו  להיכנס  לביתםו  גדניא  הוציאה  המקרה  שב
אילו  לפי  הטעם  הראשון  בכל  מקרה  בשלה  היא  גרה ו"  אם  רצה  חברו  היה  משתמש"לומר  

 .ומשתמשת ועל כן אין לחייבה

אלא  רק  את  הטעם  של ,  נישטעם  הלא  הביא  כלל  את  ה,  א"א  שהעתיק  את  הרשב"ך  הרמא
ועל  כן  אין  לחייב  את  השותף  כל  עוד  לא  החסיר  לשני  ולא  עשה  שום ,  "בשלו  הוא  משתמש"

 ".בשלו הוא משתמש"מעשה נזק ולא נהנה מהשני אלא רק 

ומדברי ,  ת"א  בשו"הסיק  מעיון  בדברי  הרשב  )חלק  א  סימן  ח(ם  "ת  מהרש"בשו,  נםאמ
 ". אם רצה חברו היה משתמש בו"כי עיקר הסברה היא , םא בריש פרק השותפין שבנדרי"הרשב

 ש להבחין בין דירה העומדת למגורים לבין העומדת להשכרה ולרווחיםי

יש  אומדנא  שבשעה  שחיי ,  אף  שעדיין  שני  הצדדים  הם  שותפים  בבעלות  על  הדירה,  בנוסף

שמטרתה ואם  עד  עתה  היו  שותפים  בדירה  ,  משתנה  אופי  השותפות,  השיתוף  הגיעו  לקיצם

  הדירה  עומדת  להשכרה -הרי  מעתה  הדירה  עומדת  למכירה  ועד  שתימכר  ,  למגורי  בני  הזוג

ובאופן  זה  אם  האחד  גר  בדירה  ומונע  את  האפשרות ,  ולחלוקת  דמי  השכירות  בין  הצדדים

בשלי  אני "ואינו  יכול  לומר  ,    יצטרך  המונע  לשלם  לשותפו  דמי  שימושבוודאי,  להשכירה

 ".משתמש

 :לשונוו זו )ק ה"סא ימן קעס(ער משפט ך מצינו בשכ
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 ו  בדורל,  דירה  לק  רהואש,  ותפים  של  שבית  בלא  אייך  שא  לה  זדין  דנראהו
, כירות  ששלם  מם  שנתאכסן  שי  מכל  שכסניא  אל  שית  בוא  הם  אבלא,  יחדב
 ני  אשליב  "ומר  לכול  ילאו,  שותפין  השני  לשכירות  הייך  שוונא  גכהאיב
 ותפין  ששניה  ד"הג  ב'יף  יג  סע"סשן  מסי  דההוא  לומה  דזהד,  "שתמשמ
 שוכר  הריךצ,  ותפו  שדעת  מלא  שבית  הל  כשותפין  הן  מחד  אהשכיר  וביתב
 שכיר  מאינו  שפירוש  בו  למר  אהמשכיר  שא  לםא,  לקו  חשני  השותף  ליתןל
 .ה"ק כ"ע ס"סמ בין שםיעו, לקו חלא אול

כך  מצינו   –נפרדו  דרכם  גם  כן  הדין  הוא  כן  כך  אף  אם  השתתפו  על  דעת  לגור  ואחר  ו
, ל"ת  הטעם  לחילוק  הנאיאר  בו,  )אסימן  קע  פטמשחושן    וךערהגהותיו  על  השולחן  ב(בחכמת  שלמה  

 :לשונוו וז

, סתפקתי  אם  הוא דוקא בדירה אשר אין עומדין להשכיר לאחרים רק לעצמןנ
הניח  להם  אביהם   אםבלעיל    כיון  שאינו  עומד  להשכיר  כמו  דקיימא  לן  ולכך

תחילה  אם  אי  אפשר  להשני  להשתמש  שם  לא דאף  לכ,  ומרחץ  בית  הבד
אף  שניהם  עשירים  אם   א  נמיכה'  איכפת  ליה  ואומר  העשיר  להעני  קח  לך  וכו

ן ילא  חלקו  ושתק  האחד  והניח  להשני  להשתמש  בו  הוי  כגילה  דעתו  שא
אבל  בדבר  אשר ,  ולכך  יכול  השני  להשתמש  שם  לבדו,  כשיו  לכךעצריך  

אז דינו כמו דלעיל , ן בעשאן לשכרכגו, עומד  להשכיר  לאחרים  ולהשתכר בו
, כיון  שהיה  עומד  לשכר  א  נמיככן  ה,  דיכול  העני  לכוף  את  העשיר  להשכירו

אם  השתמש  בו  השותף  עצמו  הוי  כאילו  הותנה  בפירוש  שהוא  יתן  השכר 
ואף  אם  הוא  לא  נחית  לבד  אפשר  דמעצמו ,  ואדעתא  דשכר  נחית,  כמו  אחר

מש  בו  הוא  היה  משכירו מחויב  לשלם  לחברו  כיון  דאם  לא  היה  משת
להזיקו  לדור  בחלקו  חנם   ולכך  אינו  יכול,  ח  השותף  בזהוילאחרים  והיה  מרו

 .וןעיוצריך . ווצריך לשלם ל

 הדר בה יש בדעתו לשלם –דירה שנועדה לרווחים ב

 דיכאך  נראה  שבמקרה  שבו  השתתפו  ,  וןעיהחכמת  שלמה  מסתפק  בזה  ונשאר  בצריך  ם  מנא
ובע  ממנו  לצאת  ובכך  תובע  לסיים  את  השותפות  ולהגדיר  את  הדירה לגור  יחדיו  וכעת  השותף  ת

ומונע  ממנו  דמי  שכירות   ,לצאת  מהדירה  וחברו  ממאן,  כעסק  למטרת  רווח  ולא  למטרת  מגורים
לא  רק  מהטעם  של  החכמת  שלמה  שדירה  אשר ,  ויביש  לחי  וודאיב,  ומיצוי  הרווחים  מהנכס

ואין ,  יווחהרי  היא  כעומדת  לעסק  ולר,  רהאיננה  אמורה  לשמש  למדור  של  השותפים  אלא  להשכ
שהרי  הוא  כמי  שמוחל  ומסכים  לכך  שיפצה וישלם   יווןכ,  "בשלי  אני  משתמש"שותף  יכול  לומר  

 יווןכאלא  ,  כאמור  בדבריו  לעיל,  לחברו  את  דמי  השכירות  שאותם  הוא  מונע  ממנו  לקבל
יש ,  לים  לגור  יחדיש  סיבה  שאינם  יכושוכעת  ,  לגור  בדירה  יחדיו  דיכשהשותפין  השתתפו  

בשלי  אני "ומר  להמשיך  לגור  לבדו  ולואין  אחד  יכול  ,  שלא  השתתפו  כיהדעתא  דאאומדנא  ד
ואם  המשיך  לגור ,  ייב  לפנות  את  הדירהחדאי  שוו,  "בשלי"כי  כבר  אין  כאן  גדר  של    "משתמש

 .שלם לו את הרווחים שהיו יכולים להרוויחלייב ח, בה

ואיל העבור  שימושה  בחלק  של  בעלה  לשעבר    ישהאיש  לחייב  את  ה,  בהתאמה  לנידוננוו
 .השכרת הדירה העומדת לרווחים יא מונעת אתהובמגורים בדירה 
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 כדי להפסיק את השותפות" צא"י באמירת ד

אמנם  כל  האפשרות  של  השותף  לסיים  את  השותפות  היא  באחת  מהאפשרויות  הבאות 

כאשר ,  תקופת  זמן  השותפותכאשר  נגמרה  :  )חושן  משפט  סימן  קעו(המפורטות  בשולחן  ערוך  

 .מת אחד מהשותפין ובעוד מקרים המפורטים שם

השותפים  היו  זוג  נשוי  אשר  השתתפו  בדירה  על  דעת  מגוריהם ,  הנה  במקרה  דנןו
שכל  השותפות  היא  על  דעת  כך  שהם  חיים  כזוג  נשוי ,  באומדנא  דמוכח,  וברור,  המשותפים

אי ודובו,  יניהם  ואינה  עודבראשונה  הוכאשר  הם  יתגרשו  מתבטלת  השותפות  ,  החיים  יחדיו
, הראשונה  בכך  הוא  מודיע  על  הפסקת  השותפות,  כי  תצא  מהדירה  ישהאכאשר  האיש  מבקש  מה

ועל  כך  שמרגע  זה  הדירה  הופכת  להיות  מדירה  המיועדת  למגורים  לדירה  המיועדת  לרווח 
עתה מר  גויהצדדים  מואם  אחד  ,  "בשלי  אני  משתמשת"ועל  כן  אינה  יכולה  לומר  ,  ולהשכרה

 .לשלם לשני את חלקו ייב חוודאיבבדירה 

ותבע  זאת  בבית "  צאי"מר  לה  אאלא  רק    ,א  פירק  את  השותפות  בפועללאיש  הף  על  פי  שאו
, ם  גרושיםההשותפות  תישאר  על  כנה  כשששלא  השתתפו  על  דעת    יווןכ,  ראה  דדי  בזהנ,  הדין

 .כדי שיחשב להפסקת השותפות" צאי"ולכן די בזה שהוא אומר לה 

או  להפסיק ,  שבשביל  להפסיק  את  השותפות  ולא  לחדשה  כשהגיע  הזמן,  מצינו  פוסקיםו
כך  מבואר ,  די  בהודעה  על  כך  לשותף  שאין  לו  רצון  להמשיך  להשתתף  עוד,  שותפות  הקיימת

 : לשונוו וז )ימן קעזס(ם "ת מהרשד"בשו

 ותר  ישוט  פהדברו,  שואל  לקום  מצאתי  מא  לצדדים  הל  כל  עזרתי  חאשרכ
 שתא  המבעיאא  לד,  שותפים  הל  עביעה  תום  שלוי  לאין  שכותחאב  אתביעמ
 יוןכ,  תם  סותפותם  שהיה  שולפי  אלאא,  שותפות  בבוע  קמן  זהם  להיהש
 שה  עכןו,  לקו  חוי  לוליטי  ויבא  שלא  אותפות  שהם  להיה  ילא  שעתם  דוילגש
  .לוי לה פשאר נאל, זה ברכנז כשאלה בבא שה מפיכ

ראשונה  של השהרי  השותפות  ,  ימוש  בחלקו  של  הבעלבדמי  ש  ישהאעל  כן  יש  לחייב  את  הו
מונעת  את ווביושבה  בבית  ,  דירה  עומדת  לשכרהעתה  מו,  סתיימהה,  מגורים  משותפים  בדירה

ת  דמי  השכירות  שיכל  לקבל  אם  היה אחייבת  לשלם  לבעל  ,  האפשרות  להשכיר  את  הדירה
 .משכיר את הדירה

ר  המוכיח  שהבעל  לא  רצה  להשכיר דב,  כי  גם  בנם  המשותף  דר  בבית  ישהאלא  שטוענת  הא
 .וטענתו על הפסקת השותפות ביניהם היא מהשפה ולחוץ, את הדירה

בגיר  ואין  הבעל  חייב   יוון  שהואכאך  ,  שאמנם  בנם  המשותף  גר  בדירה,  באופן  זהשראה  נ
ושימושה  ישהאואין זה מגדיר את מגורי ה,  והרי  הוא  כמי  שמשכירו  לו  את  חלקו  בדירה,  במדורו

 ישהאיש  לחייב  את  ה,  ולכן,  ניהם  משתמשים  בחלקו  של  הבעלשחשב  שנאלא  ,  בדבחלקה  בל
 .בחצי שכר מחלקו של הבעל והיינו רבע ממחיר שווי שכירות הדירה

ר ועב,  ברבע  ממחיר  השכרת  הדירה  הנהוג  ישהאש  לחייב  את  היכן  נראה  מכל  האמור  של
משה  בחלק  של  בעלה השת  ישהאאחר  שהומ',  הנהנ'מדין  )  לשעבר(שימוש  בחלקו  של  הבעל  

  .והיינו רבע, הרי חלקה בתשלום הוא חצי ממחצית חלקו בדירה, בנם במשותף םע) שעברל(

בית  הדין  מכריע  כי  הנתבעת  תשלם  לתובע  רבע  משכר  דירה  ריאלי  לדירה ,  אור  כל  האמורל
  .דירהברה גמעת הגירושין וכל עוד היא , זו
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 !אה  שבעים  ושבע  החלטותמנו  כבר  ית  נמערכת  המחשוב  מציינת  כי  בתיק  זה  :סיום  נעירל
בית .  דשאינו  סבוך  במיוח,  בית  הדין  סבור  כי  אין  הצדקה  למתן  החלטות  כה  רבות  בתיק  כגון  זה

ולנסות ,  "להניח  את  כלי  המלחמה"להפנים  כי  העת    הדין  שב  וממליץ  לצדדים  ולבאי  כוחם
בית  הדין  שב .  אלונו  בתיקים  יתלאור  מכלול  ההחלטות  שכבר  נ,  לצאת  סוף  סוף  לדרך  חדשה

ובכך  להקשות  על ,  ייפתח  התיק  מחדש,  ומדגיש  כי  אין  צורך  שבכל  פעם  שמחליפים  ייצוג
אף  לצדדים  עצמם  מגיע  קצת  שקט  ושלווה  לאחר  שנות .  הצדדים  שוב  ושוב  לסיים  את  התיק

  .ומבוקש כי הם ובאי כוחם יפעלו לשם כך, נות כה רבותייהתד

 . תחת הכותרת המתאימה, יה במקומהכל הכרעה בפסק דין זה מצו :צייןנ

 .יתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהיםנ

 ).4.9.2016 (ו"באלול התשע' איתן ביום נ
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