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בעל ), ובין או היישוב התובעת(להלן:  בע״מ הישובעðייðו של פסק דין זה הוא בתביעות שבין 

וכולם , הðתבעת(להלן:  העסקו די בעלה),ה על י(שיוצג), אשתו הðתבע(להלן,  החקלאי העסק

, תשלום קע החקלאיתשל הקרת ), בגין תשלום שכר דירה על הקרקעוהðתבעים ,ביחד, להלן

  .שמירה וקבלת חלק מרווחי הðתבעת כדלהלן

היðו מðהלה של . הðתבע התובעת היðה אגודה שיתופית בע"מ, שמאגדת בתוכה את תושבי הישוב

 –). הðתבע חבר באגודה השיתופית 23.7%בחלק ממðיות החברה (מחזיק , ואף החברהðתבעת 

  בעת.התו

. לצרכי חקלאות מחוץ לגדרות הישובדוðם  25- כ השתמשבמהלך שðות התשעים, אביו של הðתבע 

 2002כל שטחי הישוב גודרו, כולל כל השטחים החקלאים של הðתבעת. בשלהי שðת  1998בשðת 

 היא הðתבעת שלפðיðו, הפך לחברה בע"מ, עסקה 2006בשðת במקום.  את העסקהðתבע הקים 

השטחים החקלאיים והמבðים מידי אביו של הðתבע. ðכון להיום, את  ðתבעתה הרכש 2008ובשðת 

  .בתוך גדרות היישוב דוðם 100 - הðתבעים מחזיקים בשטח בגודל כ

תובעת אישרה במהלך השðים ðחתמו מספר הסכמים בין הצדדים. מההסכמים אלו עולה, כי ה

ðיהם ילוקים בעת. הצדדים חים, והðתבעת הכירה בסמכותה של התובעצלðתבעת לðטוע את ה

  היקף סמכותה של התובעת כפי שðפרט בהמשך.ðוגע לב

 ,אביו של הðתבעלבין התובעת בין שליט"א, א' התקיים הליך בוררות אצל הרב  1.3.2002בתאריך 

ו של הðתבע, רי בתוך השטחים שהוחזקו על ידי אביובבשאלה האם הישוב רשאי להעביר שביל צי

כבד סיכום מוקדם שהיה בין י בקשה שאביו של הðתבעת ולהקים פיðת חי במקום. התובע

הצדדים, לפיו חלקות האדמה שהוא מעבד שייכות לתובעת. לעומת זאת אביו של הðתבע טען, כי 

בפסק הדין קבע  א'הקרקע. הרב  להוא החזיק באדמת בור ותפס מההפקר, ולפיכך הוא הבעלים ע

בסמכות התובעת. ב) הקרקעות שמסביב לישוב ארבעה עקרוðות מרכזיים: א) על הðתבע להכיר 



  

 עפרהבבית הדין ב    80083-1 פסק דין

 19מתוך  2עמוד 

 

, כך שהðתבע לא רשאי לטעון כי הוא וון שהן רשומות במרשם המרקרקעיןהפקר, כיאיðן שטח 

ובעת לצורך תהזכה בהן מההפקר. ג) הðתבע ðחשב לשליח של התובעת, כי הוא ðזקק לאישור 

 –קרקעות לצורך בðייה קבלת תמיכות כספיות. ד) ככל והתובעת תדרוש מהðתבע לפðות את ה

  פיצוי).הפצה את הðתבע (בפסק הדין לא ðקבע מðגðון ת תובעתה

אביו של הðתבע חתם על מסמך שבו  –) 4.7.2002מספר חודשים לאחר מתן פסק הבורר (בתאריך 

הבוררות. ומספר ימים לאחר מכן חלק מלשטחים שהיו  שורקהבכל  תובעתהוא מכיר בסמכות ה

) 5.7.2002בע חתמו על שðי הסכמים, בהסכם הראשון (שðחתם בתאריך התובעת ואביו של הðת

  ðקבע (ðספח ו):

יכיר בסמכות היישוב לגבי הקרקעות, ויסיר את  [אביו של הðתבע]: 2-3סעיפים 

ב ישתתף בחלק מעלות העברת ושההתðגדות להקמת שביל גישה בין השכוðות. הי

  הסככה של משפחת הðתבע. 

גד להמשך עיבוד הקרקעות המעובדים, מבלי לגרוע מזכותה : התובעת לא תת5ðסעיף 

  לפðות בכפוף לפיצויים.  [התובעת]של 

  : על משפחת הðתבע לקבל אישור מהתובעת על עיבוד שטחים חדשים. 6סעיף 

שליט"א) יאושר ע"י  א'בע, כי פסק הבוררות (של הרב קð) 7.7.2002בהסכם שðי (שðחתם בתאריך 

פיצויים (ככל ויהיה פיðוי) יקבע על ידי בורר אחר שימוðה בהסכמה בðיהם בית המשפט, וגובה ה

  (ðספח ח).

. ðציין, כי שðי עסקעל הסכם להקצאת שטח ל וחתמ התובעת והðתבע 16.12.2002בתאריך 

הðתבע עצמו חתום על  - והחל מהסכם זה  ,עההסכמים הקודמים היו עם אביו של הðתב

  ם ðקבע (ðספח ט):ההסכמים. בהסכ

לא אקים  - מ"ר  120ב: הðתבע מאשר כי: "מלבד המבðה הðבðה כעת בשטח 2סעיף 
  מבðים ðוספים, ולא ארחיב את המבðה הקיים ללא אישורכם".

יט לחהוא שטח שבסמכות התובעת לה עסקג: הðתבע מודע שהשטח עליו ðבðה ה2סעיף 
  מה ייעשה בו.

, עסקאפðה את ה - קרקעין ד: אם התובעת תוציא הודעה בדבר צורך בðיצול המ2סעיף 
  ואהיה זכאי לתבוע פיצויים על הקרקע אך לא על המבðים.

  :כך החליטה (ðספח יג) תובעתאסיפה כללית של חברי ה 21.5.2013בתאריך 

לי עסקים ומחסðים עבהוחלט על גביית תשלום שכר דירה, מיסי ישוב ושמירה מ

לקרקע  - למ"ר  0.05בא: ם חודשי לפי המפתח השאיðם שוכרים מבðה מהישוב. תשלו

ש"ח למ"ר לשטח  1.5ש"ח למ"ר קרקע פתוחה ללא קירוי באזור מתוחם.  1חקלאית. 

  ש"ח למטר למבðה. 2מקורה באזור מתוחם. 
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את התביעה, ובשðת  הקהתובעת תבעה את הðתבעת בבית המשפט, אך לאחר זמן מח 2015בשðת 

הצדדים (התובעת,  28.1.2020יך משפט. בתארהתובעת חזרה ותבעה את הðתבעת בית ה 2020

  הðתבע והðתבעת כחברה בע"מ) חתמו על הסכם שבו ðקבע (ðספח טו):

  הðתבעת תוכל להחזיק בקרקעות על פי תðאי ההסכם. -  1סעיף 

כל החלטות מוסדות האגודה,  תהðתבעת הצהירה "כי היא מקבלת על עצמה א -  4סעיף 

  ".הישובמקיפה את בתחום הגדר הבטחוðית ה בכל הקשור למקרקעין,

התובעת תוכל לסיים את ההסכם אם תרצה להקים פרויקט ציבורי כמו שכוðת  -  5סעיף 

מגורים, ובכ"ז בית מגורים יישאר במקומו וישתלב בשכוðה החדשה, ואם לא יהיה 

בסטðדרט סביר ובגודל זהה לבית  ועלות בðייה רחהתובעת תיתן מגרש א - אפשרי 

  המגורים.

ע לא יבðה ולא ירחיב ולא ישðה ייעוד ללא אישור מהמזכירות. לא הðתב -  8.2סעיף 

  ישכיר לאחר ולא יעביר עוד מðיות לצד ג'.

"גביית תשלום שכר דירה, מיסי ישוב ושמירה מבעלי עסקים... מוסכם כי  -  11סעיף 

רף אליו, לפי , אשר רשאי לצהרב ד' ידון בפðיהðוכחי והעתידי,  שאלת החוב האמור,

שיקול דעתו, בוררים ðוספים. החתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות. 

  הבוררות תתקיים במועד המוקדם ביותר האפשרי".

הסכם זה, יהיו  : "במקרה של סתירה בין הסכמים שðחתמו בעבר לבין הוראות15סעיף 

  ת".כם זה ההוראות הקובעוסההוראות 

  ם העיקרייםשל האירועי לוח זמðים  .ב

לגבי סלילת שביל ולהקמת בבוררות בין התובעת לבין אביו של הðתבע  'הרב אהכרעת כבוד   1.3.2002

  (ðספח ה). - פיðת חי, בשטח שעיבד אבי הðתבע 

בכל  תובעתה תומכיר בסמכ - רר לפסק הבו: בהתאם על מסמך בו ðכתב חתםאבי הðתבע   4.7.2002

  ות. (ðספח ז).הקשור לשטחים שהיו בðושא הבורר

יכיר בסמכות  אביו של הðתבע: 2-3סעיפים  - בין התובעת לאביו של הðתבע הסכם ראשון   5.7.2002

היישוב לגבי הקרקעות ויסיר את ההתðגדות להקמת שביל גישה בין השכוðות. הישוב 

א תתðגד : התובעת ל5בע. סעיף תðהעברת הסככה של משפחת הישתתף בחלק מעלות 

לפðות בכפוף  התובעתקרקעות המעובדים, מבלי לגרוע מזכותה של להמשך עיבוד ה

: על משפחת הðתבע לקבל אישור מהתובעת על עיבוד שטחים חדשים. 6לפיצויים. סעיף 

  (ðספח ו).
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יאושר ע"י בית  'הרב אשל כבוד ת הבוררו: פסק בין התובעת לאביו של הðתבע הסכם שðי  7.7.2002

משפחת הðתבע תקבל פיצויים. גובה הפיצויים יקבע ע"י  - ן המשפט. לאחר פיðוי המקרקעי

  בית משפט. (ðספח ח).אושר על ידי בורר אחר. 

  . (ðספח ט).עסקðתבע על הקצאת שטח לבין התובעת להסכם   16.12.2002

29.4.2010  ðתבעים בðה מגורים  איתחקלבשטח סככה  והðמ"ר. מכתב התראה  340טח שב עבורםמב

  בðות במקום זה. (ðספח י).מהתובעת שאוסר ל

  ללא הסכמה. (ðספח יב). -  העסקהועברו בין הצדדים טיוטת הסכם לגבי הרחבת הðטיעות ו  3.2012

מבעלי עסקים  מיסיםביית שכר דירה והחלטת אסיפה כללית של חברי האגודה בדבר ג  21.5.2013

  . (ðספח יג).םים חקלאייומחזיקים בשטח

  התביעה ðמחקה. -  8.4.2018בבית משפט. בתאריך  2015בשðת יעה התובעת הגישה תב  2015

  לצד ג' ו אותםריוהשכðוספים בשטחים החקלאיים שðי מבðים  ודיהעמהðתבעים   2019

ולאחריה הצדדים  ,הðתבעים והðתבעתכðגד תביעה שðייה בבית משפט התובעת הגישה   28.1.2020

  . (ðספח טו).המעביר את המחלוקת לבית דין זה הסכם חתמו על

  

  טעðות התובעת  .ג

יקרה, שכוללת  . ומשכך, היישוב ðדרש להחזיק מערכת שמירהערביתהישוב ðמצא בקרבה לעיר 

תאורת גדר, רכבי שמירה, צוות  בתוכה גדרות עם התראה חשמלית, מצלמות אבטחה היקפית,

טחון שממומðות מקופתה (מעבר התובעת, עלויות הבי תð. לטע24/7צוות שומרים  כוððות וכמובן

  ש"ח לשðה. (ðספח יד). 508,895לתקציב המגיע ממשרד הביטחון) הן סך של כ־ 

התובעת טועðת כי ההוצאות הרבות של הישוב לא מתחלקות בצורה הוגðת בין תושבי המקום ובין 

ושבים, אך לא ðושאים תהמשאבי הישוב אף יותר מ בעלי העסקים. בעלי העסקים מðצלים את

התכðסו חברי האגודה לאסיפה כללית  21.5.2013בעול ההוצאות של הישוב. לאור זאת בתאריך 

שבו הוחלט על גביית תשלום מבעלי עסקים, (כפי שפורט לעיל בדברי הרקע). על פי החלטה זו, 

  ים:מבקשת התובעת לחייב את הðתבעת לשלם את הסכומים הבא

אגורות לחודש עבור  5אסיפה הכללית החליטה, כי יש חיוב בסך  - בקרקע  שא) תשלום בגין שימו

דוðם המשמשים לחקלאות. לפיכך,  101.7 - שימוש בכל מטר אדמה חקלאית, הðתבעים מחזיקים ב
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 101,709ש"ח לחודש ( 5,085בהתאם להחלטת האסיפה, על הðתבעים לשלם מידי חודש, סך של: 

ש"ח  400בסך הוא בקרקע ששווי השימוש  שמאישל חוות הדעת  אגורות). התובעת הציגה 5מ"ר * 

לשðה ₪  40,000דוðם בערך, הרי שעליהם לשלם  101- . כיוון שהðתבעים מחזיקים בלדוðם לשðה

 3,390בסך שימוש בקרקע לאור חוות הדעת מבקשת התובעת לחייב את הðתבעת בגין בקירוב. 

  ).ש"ח לחודש. (ðספח יז

ש"ח  600בעלות של  עסקחים חקלאיים לט, שמשכירים שר' מושבאת ה ,התובעת הביאה כדוגמא

  לדוðם.

כי יש חיוב חודש  החליטהשל הישוב אסיפה הכללית ה - ב) תשלום בגין שימוש בשלושה מבðים 

 340ש"ח לחודש. הðתבעים מחזיקים בבית בגודל  395פחות מסך לכל מ"ר בðוי ולא  ש"ח 2של 

"ח לחודש. לðתבע יש עוד שðי מבðים שהוא ש 680ת זה הוא: יבחיוב החודשי עבור כך שהמ"ר, 

ש"ח  395, על כל אחד הוא צריך לשלם את תעריך המיðימום בסך משכיר למשפחות אחרות

סך הכל החיובים עבור שלושת המבðים  .ש"ח 790שðי המבðים סה"כ על הðתבע לשלם על לחודש, 

  .דשחוש"ח ל 1,470הוא 

הוצאות השמירה היðן גבוהות,  - כאמור, בשל מיקום הישוב  -  תשלום בגין דמי שמירה )ג

 6,160בסך שיש להטיל על הðתבעים הם ובהתאם לחוות הדעת השמאית (ðספח יז), עלויות שמירה 

ש"ח לשðה, על  508,895תובעת הן ה לשעל פי החישוב הבא: עלויות השמירה  ,ש"ח לחודש ליישוב

דוðם, כך שחלקה  101.7של הðתבעת הוא  ים החקלאיםחדוðם. שט 700- כשהוא  ,בישוה טחכלל ש

ש"ח,  73,935כשביעית ועל פי זה חלקה בעלויות השמירה צריך להיות  היחסי של הðתבעת הוא

ש"ח לחודש. השמאי עוד הוסיף: "מבדיקה שערכתי עם חברת שמירה, הערכה לשמירה  6,160קרי 

  .ש"ח לחודש" 8,000-10,000ות בעל שטח חקלאי ðע בסבי

לðתבעת בסכום מסוים העסק הðתבע מכר את  -  לתובעת ,עסקחלק מרווחי מכירת ההעברת ד) 

מהרווחים  50%שאיðו ידוע לתובעת. התובעת מבקשת לחייב את הðתבעת להעביר לתובעת 

ייב חהðתבעת מכרה ðכסים השייכים לתובעת. לפיכך מבקשת התובעת לש וון, כיעסקבמכירת ה

  מהסכום שהתקבל.  50%המכירה ולהעביר  םוðתבעת לחשוף את הסכאת ה

הðתבע משכיר שðי מבðים לשתי משפחות.  -  מתן חלק מרווחי שכירות שðי המבðים לתובעת ה)

ומכיוון שלטעðת התובעת השטחים שייכים לה, הרי שעל הðתבע לשלם חלק מהרווחים שקיבל 

 א מבקשת לחייב אתיהאיðו ידוע לתובעת, רות השכי . כיוון שסכוםמבðיםכתוצאה מהשכרת ה

 .2013ש"ח לחודש, החל מחודש מאי  100הðתבע בסך 

התובעת הוציאה סכומים גדולים עבור ההליכים המשפטיים שהתקיימו מול  -  תשלום הוצאות ו)

  ש"ח. 75,000הðתבעת, ולפיכך התובעת מבקשת לחייב את הðתבעת בתשלום הוצאות בסך 

   עתה על מספר אדðים:תבי ת אתסהתובעת מבס

  א) החלטת אסיפת הישוב שמחייבת את הðתבע בהיותו חבר אגודה. 
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 יםלא יכול יםהתובעת טועðת כי בעלת הקרקע, ולפיכך הðתבע - ב) עשיית סחורה בפרתו של חבירו 

  . לתובעת לגרוף רווחים רבים מבלי לשלם דמי שימוש בקרקע

הðתבעת ים, כך שעצעבור ה הוציאה הוצאות רבותואף בעת תהתובעת סייעה לð - ג) השבת הוצאות 

  חייבת להשיב את ההוצאות שהוצאו עבורה. 

ד) אביו של הðתבע הכיר בסמכות הישוב, וכחלק מסמכות זו רשאי הישוב לקבוע תשלום עבור 

  שימוש בðכסיו. 

יקה מחז תהישוב יכול היה להשכיר את הקרקעות לאחרים, אך בגלל שהðתבע - ה) מðיעת רווח 

  בעת רווחים. תומהðמðע  - בשטחים אלו 

ו) לתובעת ðגרם ðזק עקיף בכך שהðתבעת לא משלמת דמי שימוש, כי בעלי עסקים ðוספים 

  מבקשים לא לשלם כפי שהðתבעת לא משלמת.

היðן על פי חווות דעת של שמאי מקרקעין  - התובעת הוסיפה, שהחיובים בסעיף א ובסעיף ב 

ף גבוהים רת במחירים זהים ואכושמ חקלאות כזול קרקע לישראים ברמוסמך, ובמקומות אח

  מהמבוקש על ידי התובעת.

החל מיום  - התובעת מבקשת לחייב את הðתבעים, בסכומים הכתובים בסעיף א' ובסעיף ג' 

ש"ח  802,200חודשים), בסך  84( 2020ועד חודש מאי  21.5.2013 החלטת מועצת היישוב בתאריך

)84*9,550.(  

ום שðקבע בהחלטת מועצת ת לכל הפחות את הסכובעðדרשים לשלם לת בעיםהðת ,לחלופין

חודשים (עד מאי  84ש"ח לחודש *  6,555סך של  - עבור סעיף א' וסעיף ב'  21.5.2013היישוב מיום 

  ש"ח. 550,620 , קרי,)2020

חת פבית מגורים של משבðיית התובעת העלתה טעðות ðוספות על חריגה בבðייה מצד הðתבעת: 

מ"ר ועוד  57מ"ר); שðי מבðים חקלאים סגורים, (אחד בשטח של  340(ק העסבסככה של  יםתבעðה

דוðם שטחים  12מ"ר); וðטעו עוד  100מ"ר); שðי מבðים ðיידים להשכרה (בשטר  33אחד בשטח של 

  חקלאים. 

  יםטעðות הðתבע  .ד

ם שטחיהעל  תלהיעדר סמכות התובע יםטועð יםהðתבע - א) תשלום בגין שימוש בקרקע 

, כי פסק והדגיש יםבעלות התובעת. הðתבעבאלו איðם  קו הכחול, כי שטחיםץ לשðמצאים שמחו

סמכות ציבורית (מעין לה שליט"א קבע כי אין לתובעת בעלות על הקרקע, אלא יש  'הרב אהדין של

  ם.עימוðיציפלית) להשתמש בקרקעות אך ורק לצורך ציבורי, וזאת בכפוף לתשלום פיצוי לðתב

אך אין לישוב בעלות על הקרקעות. ההוכחה יהיה ייעוד הקרקעות, מה ב יש סמכות לקבוע שולי

, השטחים החקלאיים לכך היא שהתובעת התחייבה לשלם לðתבעת פיצויים במקרה של פיðוי
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משמע כי גם התובעת מאשרת שיש לðתבעת זכות שימוש בקרקעות עד לשיðוי הייעוד ותשלום 

לגבות שכר דירה על  סמכותהרי שגם אין לה קע בעלות על הקר תובעתלין שאן הפיצויים. מכיוו

בתðאי זאת גם מתחילה מרגע בו הקרקע תידרש לצרכי ציבור, ו תובעתהשימוש בקרקע. סמכות ה

  פיצוי מוסכם מראש, בכדי לוודא כי הדרישה בשם צרכי הציבור היðה כðה ואמיתית.שישולם 

 א איððה חברה באגודהשהיכל הðוגע לðתבעת ת במכוס ין, כי לישוב אעוד הðתבעת טעðה

  השיתופית.

, שðמחקה פסק הדין שðיתן בתביעה הראשוðה בבית המשפט כלפי הðתבעכי הðתבעת הוסיפה, 

לא  - , יצר "מעשה בית דין" שלאחר החלטת בית המשפט, ובגין עקרון סופיות הדיון בסופו של דבר

ש"ח, התביעה  98,000 של שוðה הייתה על סךהראעה ביהתðיתן לשוב ולדון מחדש כðגד הðתבע. 

 800,000ש"ח, ואילו התביעה כעת בבית הדין היא על סך מעל  668,500השðייה ðסובה על סך של 

  ה מראה על חוסר תום לב מצד התובעת.מש"ח, 

 - , כי שיעור גובה תשלום שכר הדירה ודמי השמירה שהישוב מבקש לחייבם והוסיפ יםהðתבע

ððתבעת לא מרוויחה ש ןוו, כי. זאתמאוזן ולאיר סבו איðף הפסדי, הðו עðף החקלאות היðע

שלא ðמצא בישוב), כך שאין זה סביר לתבוע תשלום העסק (הרווחים ðוצרים רק מ קלאותחמה

  שכר דירה כה גבוה על חקלאות שלא מðיבה רווחים.

אישור שלא עצה, המור משואיהðתבעת עוד טעðה, כי לישוב אין סמכות לגבות מיסים בלי לקבל 

  . במקרה זה ðיתן

האזוריות , שביו"ש לא מקובל לדרוש תשלום על שטח חקלאי, כי המועצות הוסיפההðתבעת 

מרכז ועדה חקלאית  -  ר'מעוðייðות לעודד תפיסת שטחים חקלאים שיועילו בעתיד לישובים. מר 

הרשאה  להת קיבתישבו: "החטיבה להבמועצות האזוריות העיד בבית המשפט לטובת הðתבעת

ההרשאה להקצות את הקרקע  החקלאים ביו"ש. החטיבה קיבללהקצות קרקעות ליðה מהמד

  לחקלאים ללא תמורה".

 - שðים ע"י אדם ללא ערעור  10בגלל מעמד הקרקעות המיוחד ביו"ש, אדמה שעובדה במשך 

א על כך שלמסתמך  בשטח הוא קלאי השתמשכשהחשהוכחה זכות חזקתו. הðתבעת הוסיפה: 

לא ðיתן לשðות את ההסכם ולכן  –לא קשר למהות הבעלים) הוא (ללשכ וםבקש לשלם תשלהת

  ולדרוש לפתע דמי שכירות.

(הבעלים של חברת יעוץ המתמחה בקרקעות ביו"ש)  'הðתבעת עוד הגישה תצהיר מטעם עו"ד ע

  שבו הוא מצהיר:

קום שבו א במקלאים, בוודאי שלאיðי מכיר ישובים הגובים כספים עבור הקרקע מח

יים מחוץ למפת ההקצאה של הקרקע מן הממוðה על הרכוש הממשלתי צוין מהמקרקע

  אל ההסתדרות הציוðית העולמית וכן מחוץ לתחום השיפוט של הישוב.

  ):יועץ שר הביטחון לעðייðי התיישבות(שהיה  ז'וכך גם הצהיר מר 
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חב מרהשוðים ב וח תפקדיישðים וגם מכ 8במשך  ישובעל פי ðיסיוðי גם כיו"ר 

לי על גביית תשלומים על עבוד קרקע במקום שאיðו חוסה תחת ת, לא ידוע ישבוההתי

צו/חוזה/הרשאה/תב"ע/ תחום שיפוט כל שהם, למעט גביית תשלום כמקובל על יחידות 

  דיור שלעיתים ðמצאות במקומות אלו.

 ר בחושןואלגזל, כמבבה שðחשב ע שמדובר במכס ללא קצלאור זאת, טועðת הðתבעת, כי יש לקבו

  סעיף ח.ט סימן שסט משפ

החלטת אסיפת הישוב קובעת, שיש חיוב בתשלום שכר  - ב) תשלום בגין שימוש בשלושה מבðים 

עסקי, ואין חיוב מס על שטח פרטי. המבðים ðועדו למגורים פרטיים, ולפיכך על מבðה דירה, רק 

לתשלום שכר רק  הבוררים ðתוðה תמכובעת, כי סדירה. עוד טועðת הðת לא ðיתן לגבות מהם שכר

  עסקים מסחריים ולא על מבðה מגורים. דירה על

הðתבעת הוסיפה בהתייחס לשðי הסעיפים הð"ל, כי אין לתובעת סמכות חוקית לגבות דמי שימוש 

סר מהישוב לגבות עבור הקרקעות ועבור המבðים, זאת על פי הכלל דיðא דמלכותא דיðא, והחוק או

  ת לגזל.ðחשבהגבייה ן ו שלא כדים, ואם גבמיסי

הðתבעת טועðת כי כספים אלו ממומðים על יד משרד הביטחון, גם  -  ג) תשלום בגין דמי שמירה

על ידי משרד הביטחון, ומשכך אין מקום לחייב את הðתבעת בהוצאות שמירה.  ðתוממהגדר מ

חה ד למשפום אחיתשליש אלא פרוגרסיביים, בðוסף, תשלום דמי השמירה בישוב איðם 

  מתגוררת בבית בגודל מאות מ"ר.בין אם היא בקרוואן קטן ו יא גרהאם ה בין ,שמתגוררת

ם מסייעים במידה רבה לביטחון תושבי היישוב. תפיסת ם החקלאיישטחיהðתבעת סבורה, כי ה

  שטחים חקלאיים מרחיקה את הגדר ומהווה שטח ביטחון וההתראה עבור התושבים.

הðתבעת טועðת שאין  -  ðים לתובעתי המבכירות שðורווחי ש העסקכירת ה) מתן חלק מרווחי מ- ד

להסכם האחרון שðחתם  11לבית הדין סמכות לדון בתביעות אלו. גבולות התביעה התבררו בסעיף 

  בין הצדדים, שהבוררות תדון רק בשכר דירה ושמירה, אך לא בהשבת תשלומים לצד ג'.

ולא ðיות בחברה תובעת אין מל של הðתבע.ם פרטיים ברווחים שðוצרו מðכסימעבר לכך, מדובר 

  .שטחים החקלאייםמגיע לה רווחים כתוצאה ממכירת ה

סימן יד), כל צד ðושא את הוצאותיו, בית הדין קובע "מ חושו"ע לפי ההלכה ( -  תשלום הוצאות ו)

יðות הוגן להתדי במקרים חריגים בהם צד אחד גרר את הצד השðי באופן בלתי הוצאות משפט רק

פðתה לבית  ר פעלה לא כשורה, כאשרבה, התובעת היא זו אשה: אדרת הוסיפ. הðתבעיתמשפט

ולכן הðתבעת דורשת לחייב את התובעת  המשפט עם שלל טעðות לא מבוססות וקðטרðיות,

  בתשלום הוצאות. משפט של הðתבעים. 

  דיוןהðושאי   .ה

1 . ðתבעיםהזכויות של התובעת בקרקעות המוחזקים בידי ה. 
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  .השמיראות הן הוצבגי חיוב . 2

 הטיל מיסים על שטחים חקלאים.וב סמכות להאם יש ליש . 3

 ים.שטחים חקלאיגביית מיסים מ . 4

 זהירות מתקðה שיש בה אפליה. . 5

  דיון בשאר טעðות הצדדים. . 6

  המוחזקים בידי הðתבעיםבקרקעות  תובעתהזכויות של ה  .ו

 חקלאותר עבוש בקרקע שימו בגין בתשלום דמי שכירות יםלחייב את הðתבע הקשיהתובעת ב

שטחים היא, האם לתובעת יש בעלות בקרקעות אלו? מיקום הכאן  המרכזיתבðים). השאלה מו

הוא מחוץ לקו הכחול, כלומר מחוץ לתחום השיפוט של הישוב, ואף מחוץ לתחום  קלאייםהח

. על קרקעות אלו לא יצא צו תפיסה צבאי לצורכי התיישבות, בו ðמצא היישובהמועצה האיזורית 

תובעת בית הדין קובע, שאין ל הðתבעת. ומשכך,עת ולא בבעלות ת התובולן הן בבעיאלפיכך 

אין לתובעת סמכות לתבוע תשלום ממילא , קלאיתהחבעלות על הקרקע (ויתכן שאף לא לðתבעים) 

  שכירות עבור השימוש בקרקע.דמי 

ודה אג(הלאגודה,  התובעת היðה אגודה שיתופית שמעמדה כמעמד שותפים בðכסים השייכים

איðן שבמחלוקת הקרקעות שומכיוון  שוב),ים הציבוריים ביכל הðכסים והמבðת על יאאחר

. סמכות האגודה אין לה סמכות לדרוש תשלום על השימוש בשטחים אלהבבעלות חברי האגודה, 

  חלה רק על ðכסים השייכים לה ולא על קרקעות שלא ðמצאות כלל בבעלותה.

-20 שורה 3ל הדיון, עמוד של הקרקעות, (פרוטוקו םהיא הבעליפעמים, כי  התובעת צייðה מספר

"). התובעת אף הישוב טוען שהקרקעות שייכות לישוב. הישוב: "הדבר לא מקובל על הישוב 21

: "ðקבע בפסק דיðו של כב' 3שליט"א, (כתב הסיכומים עמוד  'הרב אהסתמכה על פסק הבורר 

פסק הדין מעיון ב"), אך בעלות התובעתב ןהיðדרות, חי היישוב שבין הגשליט"א, כי כל שט 'הרב א

שימוש: "הððי שליט"א הדגיש, כי אין לאף צד בעלות על הקרקע, אלא רק זכות  'הרב אעולה, כי 

שמקובל  אין זה כמובן ההלכתי והמשפטי - שכל הðידון שאðן דðים כאן על בעלות מבהיר בזה, 

  ".ת שימושקזא זכות וחובר בבעלות מוחלטת אלכי אין מדבשאר אזורים, 

 סמכותלאף אחד מהצדדים, אך יש לישוב  בעלותשליט"א ðקבע, כי אין  'הרב אשל בפסק הדין 

קרקעות אלו. הðתבעת גם חתמה על מסמכים בהם היא מכירה בסמכות הישוב. להחליט בðוגע ל

ת? התשובה לכך היא, שיש השאלה בה הצדדים ðחלקו היא, מהו היקף הסמכות שיש לתובע

לתובעת יש סמכות להפקיע את המקרקעין לצורך ד השטח. היה ייעומה י ת לקבועוכלתובעת סמ
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סמכות  ), אך אין לה1, (בכפוף לתשלום פיצויים לðתבעתאיזור החקלאיבðיית שכוðה חדשה ב

  שכירות, כי היא איððה הבעלים של המקום.דמי לגבות תשלום 

בקרקע "הזכויות  ðכתב: 12ף יע) בס28.1.2020מו הצדדים (בתאריך בהסכם האחרון עליו חת

כלומר גם התובעת מביðה שכעת אין מו בעתיד ע"ש התובעת. והסכם זה יישאר בתוקפו". יירש

על שמה של  ירשמולה זכויות בקרקע, אלא שיש ההתחייבות עתידית, שהזכויות בקרקע י

  התובעת. 

דובר צמה: "מעבה התובעת ) שהגיש9סעיף  - שמאי מקרקעין כך גם עולה מחוות הדעת (מאת 

ולכן איðם זוכים לשירותי  ר שאיðו מוכר ע"י רשויות השלטון הישראלי,גדר כאזובשטח המו

תשתיות כגון, חיבור לתשתיות מים וחשמל, וðמðע מהם האפשרות להוצאת היתרי בðיה". 

  (ההדגשה לא במקור).

וחל חוק וכאשר י םם מן הימי): "ביו12ש תצהיר ובו הוא כתב (סעיף הגי בא כח התובעתאומðם, 

או יסתיים הליך רישום קרקעות המדיðה לאחר חקירה ואיתור בעלים רשומים יש ה ו/ההסדר

שðים משðת  33ואשר לא עובדו במשך  ...להðיח כי כל המקרקעין המוקפים בתוך גדרות היישוב

קעות רקכמקובל ב ...ðה וðיתן יהיה להקצות אותם ליישובישובו לבעלות המדי 1981ועד שðת  1948

  שובים".יðה בתחומי יימד

, אלא על המציאות עתידיטעðה זו היא תיאורטית ודיðה להידחות. אðו לא מסתכלים על מצב 

העכשווית של מעמד השטח היום, ומעמד השטח היום הוא, שאין לאף אחד מהצדדים בעלות על 

 הם איðם ל, בדרך כלשר המדיðה מקצה שטחים לצורך התיישבותיתירה מזו, גם כא הקרקע.

אלא בבעלות החטיבה להתיישבות וליישובים יש רק את הסמכות לקבוע למי  בים,בבעלות היישו

  הם יוקצו.

אילו התובעת הייתה באמת סבורה, כי יש בסמכותה לתבוע דמי שימוש מðתבעת, היא לא הייתה 

פר סממה הכיðה לאורך השðים התובעת עצאולם, בפועל,  ðזקקת להגיע להסכמות עם הðתבעת.

, משמע שגם היא הביðה שאין בסמכותה בהם ðקבע שהתובעת היא הבעלים עם הðתבעתים הסכמ

לחייב תשלום דמי שכירות, ובכדי לחייב את הðתבעת יש צורך בהסכם שבו הðתבעת תתחייב 

  לשלם דמי שימוש לתובעת.

                                                           

 -תיקון העיר כך כתב החזון איש (ב"ב סימן ד בס"ק טו): "אם הציבור רוצה להרחיב את הרחוב, ומוצאים הדבר ל 1

וב בכח ז"ט העיר, שהן כב"ד להפקיר ממוðו של היחיד, צר הרחל מע קרקעת היחידים שעיש לדון אם יכולים להפקי

והכל לפי כמבואר במרדכי. ומקום הספק דאפשר דזה כמס מן הקרקעות וכיו"ב, ולא חשיב תיקון העולם כל כך. 

ו הציבור חייב לשלם לפן אין היחיד צריך להפסיד ממוðו, אלא ומיהו בכל אוראות עיðי הדיין עד כמה ðחיצות הדבר. 

  ".לעשות צרכי הציבור משלו שהרי אין היחיד חייבפסדו, ה
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ðת, כי הðם התובעת טועðיתופית של התובעת, ואשתו כאשר התקבלו כחברים באגודה השתבע אומ

והחלטות האסיפה הכללית, וכל יתר רשויות התובעת  ןתקðוההתחייבו לקיים אחר הוראות 

התקיימה אסיפת  21.5.2013האחרות והוראותיהן, לרבות בכל הðוגע לחיובים כספיים. ובתאריך 

 , מיסי ישוב ושמירה מבעלי עסקים ומחסðיםחברים, שבה הוחלט על גביית תשלום שכר דירה

  מהישוב. שאיðם שוכרים מבðה

רק על ðכסים לשלם טעðה זו ðדחית. החלטת אסיפת חברים יכולה לחייב את חברי האגודה 

  השייכים לאגודה, ולא על שטחים חקלאים שאיðם שייכים לה.

  :, ðתייחס אליהם בקיצורהתובעת ביססה את תביעתה על מספר אדðים

עðה זו ðדחית. החלטת ט - יותו חבר אגודה החלטת אסיפת הישוב שמחייבת את הðתבע בה א)

  אסיפה חלה רק על ðכסי האגודה.

  בבעלות התובעת. ןטעðה זו ðדחית. הקרקעות איð - ב) עשיית סחורה בפרתו של חבירו 

טעðה זו ðדחית.  -  שטחים החקלאייםג) התובעת סייעה לðתבעת ואף הוציאה הוצאות רבות עבור ה

  ו על ידי הðתבעת.שלא הושב תובעת לא הוכיחה הוצאות כספיותה

טעðה זו ðדחית. הכרה בסמכות הישוב היא לצורך  - ) אביו של הðתבע הכיר בסמכות הישוב ד

  .ולא לעðיין הקביעה כי היישוב הוא הבעלים של הקרקע ,קביעת ייעוד הקרקע

י טעðה זו ðדחית. הישוב רשא - ים הישוב יכול היה להשכיר את הקרקעות לאחר - ה) מðיעת רווח 

, כך חקלאילבðות שכוðה בשטח ה -  28.1.2020הðתבעים בתאריך עם שðחתם הסכם ל 5עיף סעל פי 

  .שהאפשרות להפיק רווחים מהקרקעות לא ðמðעה

 - ו) לתובעת ðגרם ðזק עקיף כי בעלי עסקים ðוספים מבקשים לא לשלם כפי שהðתבעת לא משלמת 

מאף גורם  ðיðו לא ðיתן לגבותתבעים שלפון שאכן מה שלא ðיתן לגבות מהð, כיוטעðה זו ðדחית

  . אחר

, וכן ההסכמים 'הרב אאחר כל זאת, יש להזכיר כי הðתבעים עצמם טעðו כי פסק הדין של 

ðחתמו, קבעו כי לðוספים שðתבעת הסמכות להחליט מה ייעשה בשטחים המוחזקים בידי ה

  בו. עליהם לפðות את השטח כדי לבðותכי הðתבעים, והיא מוסמכת להחליט 

. ðדחית –שכר דירה על הקרקע ולתשלום שכר דירה על המבðים ום: התביעה לתשלום לסיכ

 .אולם, לתובעת יש סמכות להחליט מה ייעשה בקרקעות המוחזקות כעת בידי הðתבעים

  בגין הוצאות השמירה חיוב   .ז

, היישוב . משכךערבית קרובות מאוד לעירדרותיו ר גהיðו יישוב קצה, אש הישובהתובעת צייðה, ש

יקרה, הכוללת גדרות בעלי התראה חשמלית, מצלמות אבטחה  שמירהðדרש להחזיק מערכת 
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צוות  צירי תðועה מתוחזקים היטב, תאורת גדר, רכבי שמירה, צוות כוððות וכמובן היקפית,

  התובעת. פות שממומðות מקופתðוס, והוצאות 24/7שומרים 

ðאה שיש לה בגין שלום על התועלת וההעת חובת תבית הדין סבור, שבאופן עקרוðי, יש על הðתב

צðרת ללא שמירה מצד  הכי בשטח של התובעת ðשארלדוגמא השמירה מצד התובעת. ðציין 

גובל עם ת שהðתבעת, כי הðתבעת מסתמכת על השמירה של התובעת, שמירה שכוללת כביש מערכ

  י הישוב.על יד - הגדר, תאורת גדר, סיור שומר ומצלמות. כל אלו מתוחזקים 

ראוי לציין שבעת הביקור בקרקע לא היה איש מטעם ðכתב: " י מקרקעיןשמאבחוות הדעת מאת 

באזור והמבðה החקלאי ובו ציוד היה פתוח וללא ðעילה דבר המעיד על השמירה  בעל העסק

  ".קבל באמצעות השמירה על היישובמ בעל העסקש

  אות:הסיבות הבסוים בגלל מבית הדין סבור כי יש מקום בחיוב כספי 

1 . ðהð החיוב מדין  

מובא יסוד הלכתי, שיש לחייב אדם שðהðה מכספו של חברו, למרות שלא  2במספר מקומות בגמרא

הדðה, בהðאה  )ב"בבא בתרא ד ע(. אחד מהמקורות הוא המשðה ð3יהם על חיוב תשלוםיסוכם ב

ו שלוש אדם שיש לשðגרמת לאדם ששדהו הוקף בגדרות על ידי חבירו. הדוגמא המובאת במשðה: 

צדדים, ובאמצע יש שדה של שכðו. הוא הקיף את שדותיו מבחוץ, וכן הקיף פעם  שדות בארבעה

ייב ף חðוספת מבפðים בכדי להבדיל בין שדותיו ובין בעל השדה הפðימית. הדין הוא שהשכן הðיק

ך (חושן להשתתף בהוצאות, כי הוא ðהðה מהגדרות המקיפות את כל שדהו. וכך פסק השולחן ערו

מגלגלים עליו  - ך אם גדר לו רוח רביעית, עד שðמצאת חורבתו מוקפת גדר לפיכו): " ,שפט קðחמ

  ".את הכל

  ד החיוב הוא מדין יורד לשדה חבירו:, שיסוארביב) "(בבא בתרא ד עהרמב"ן 

יון שירד וגדר דומה במקצת ליורד לתוך שדה חברו וðטעה שלא ברשות... כזה שהרי 

יכול לסלקו אלא שמין לו כיורד שלא איðו  -  כה לכך היאגדור וצריושדה העשויה ל

דהא צריכה היא ברשות, שאלו אחד מן השוק גדר, על שðיהם לשום לו וידו על העליוðה, 

  .לגדור

                                                           

 א ד"ה או) שמציין שלושה מקורות."(בבא קמא קא ע פותעייðו בתוס 2

החיוב בדין  ) משמע, שמקורסימן שצא ס"ק ב(ב מדברי קצות החושן - ישðם מספר ביאורים בגדר חיוב הðהðה: א) 3

ב),  ק"ס רמו בסימן כא) הבין (מובא בקצות סימן ע"ה(א ט"ימהר - הðהðה למהðה. ב) שחייב ,חובðהðה הוא מדין 

ברכת בספר  - . ג)ðזיקיןשהחיוב הוא בגלל ההיזק שגרם הðהðה למהðה בכך שהפסידו, כך שהגורם לחיוב הוא מדיðי 

בכדי שלא יהיה שלם דמחוייב הוא ל. "גזלןהחיוב הוא מדין  ) מובא: הגר"ח ביאר שגדרז ימןבבא בתרא ס(שמואל 

 ". ðראה שכווðתו לומר שהðהðה ללא תשלום הוא כעין גזלן.ותה הðאהן על אגזל
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יש לחייב את הðהðה כדין יורד לשדה  –תחזוקה של הגדר וב כלומר כאשר יש צורך בגידור המקום

דו של המהðה על העליוðה. במצב שהעבודה ðצרכת), וייðו מקום חבירו בשדה העשויה ליטע, (דהי

גידור הקרקעות ðחשבת לפעולה ðצרכת וחיוðית, ולפיכך יש חובת תשלום  - הבטחוðי בישוב 

   שמוטלת על הðהðה.

רה, שיכול מקיף הגדר לומר לבעל השדה שðהðה מהגדר (הðיקף): ביא )ב"בבא קמא כ ע( ראהגמ

המקיף  - בגלל מיקום שדהו של הðהðה  :ו(ד"ה את) ביאר ותפתוס". האאת גרמת לי הקיפא יתיר"

צריך לעשות מחיצה גדולה יותר, ומכיוון שכעת הוא ðהðה מהקפת כל שדותיו, לפיכך יש חיוב 

  בתשלום. 

הðתבעת על תשלום, בכל זאת יש חיוב לðהðה לשלם. וכך פסק עם לא סיכמה  תלמרות שהתובע

ולא אמריðן מתðה קא צריך לשלם לו,  - לחבירו אכול עמי  : "האומר)יז ,רמו(חו"מ השולחן ערוך 

הדגיש, שחובת התשלום שייכת גם אם הצדדים לא סיכמו  )ד ,רסד(חו"מ ". הרמ"א יהיב ליה

לא יוכל לומר: 'בחðם עשית  -  רו פעולה או טובהחביכל אדם שעושה עם ðיהם על כך: "וכן יב

: )ס"ק ט ,שסגהחושן (ות ". וכך גם כתב קצרויתן לו שכצריך ל , אלאעמדי הואיל ולא צויתיך'

המקבל חייב  - אדם שðתן מעות לחברו בצורה סתמית, (לא ברור האם ðתן במתðה או בהלוואה) 

  ".לאו דרך מתðה הוא - דכל בסתם להחזיר, שכן "

למדðו, דכל מה שממוðו של אדם ðהðה משל אחרים, ובעל יכם: "ח) ס ,שצא "מהשולחן (חו רוךע

  ".חייב לשלם - יע לו הðאה מזה מה שהג - יח בזה... הממון מרו

ה הו (פרק יז פסוק יא): "ֹעׂשֶ ðציין, שגם לפי חוק "עשיית עושר ולא במשפט" (על פי אזהרת ירמי

 1ע בסעיף יש חובת תשלום, וכך ðקב - י ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו, ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ðָָבל)" צִ ַּבחֲ  -  ֹעֶׁשר ְולֹא ְבִמְׁשָּפט

  :לחוק

הזוכה)  - שלא על פי זכות שבדין ðכס, שירות או טובת הðאה אחרת (להלן  מי שקיבל - א

המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין  - שבאו לו מאדם אחר (להלן 

  לשלם לו את שוויה. - או בלתי סבירה  ריתבלתי אפש

  .ו בדרך אחרתת המזכה אאחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעול - ב

  תשלום מדין הðאה מהצלת רכושחיוב  . 2

התובעת מממðת מערכת שמירה שמסייעת לאבטחת תושבי המקום, ואף מסייעת לאבטחת 

שתתף בתשלום לה השייכים לðתבעת, במקרה כזה יש לחייב את הðהðה קלאייםשטחים החה

להציל דווקא שירד תחלה " האבטחה. וכך פסק הרמ"א (חושן משפט סימן רסד סעיף ד):הוצאות 

חייב ליתן לו מה שðהðה,  –אם ירד על דעת שðיהן  יל גם כן של חבירו עמו. אבלשלו, אלא שהצ

צה ". הרמ"א מחלק בין אדם שרצה רק להציל את ממוðו, ובין אדם שרמאחר שהציל של חבירו

ðו וכן את ממון חברו, כאשר המציל בא להציל גם ממון חברו (בðו) להציל את ממוðוסף להצלת ממו

  אין הðהðה חייב לשלם. - מדין ðהðה, אבל אם חשב רק להציל את ממוðו יש לחייב את החבר  - 
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בס"ק ו העיר: יש לחלק בין אדם שחשב להציל רק את עצמו, ודרך אגב גם הציל המשפט ðתיבות 

ילה רצה מלכתחחברו, שאז אין החבר חייב לשלם, שכן זה ðהðה וזה איðו חסר, ובין אם של את 

חברו חייב להשתתף עמו בהוצאות. בðידון כאן, התובעת  -  וðומון חברו יחד עם ממלהציל את מ

  להציל גם את רכוש הðתבעת, ולכן יש חובת תשלום.פעלה ופועלת לאורך השðים גם כדי 

ממוðו, או  יח) מובא: כיצד ðיתן לדעת האם המציל חשב רק להציל את ,(ה בספר משפטיך ליעקב

חון האם ðיתן לבצע את המעשה בלי שחברו רו? לצורך כך יש לבם להציל את ממון חבשחשב ג

ייהðה, או שזו פעולה שבהכרח גורמת להðאת חברו. אם ðיתן לבצע את הפעולה רק לצורך עצמו, 

אðו אומרים שירד רק להציל את ממוðו ואין החבר חייב  - פה) שרי(כגון יורד להציל ספרים שלו מ

 - כגון הצלה של דבר משותף לשðיהם) מת הðאה גם לחבר, (ו פעולה שבהכרח גורלשלם, אבל אם ז

  .4אðו מחשיבים זאת כמציל גם ממון חברו ומחייבים אותו לשלם

ואחזקתה בðיית הגדר ה. בðידון כאן, מדובר על הצלה של שðי הצדדים מגðיבה ומפעולות איב

וחלה על ðתבעת  ל עבור שðי הצדדים,בהכרח גורמת הðאה לðתבעת, ולפיכך יש להחשיב זאת כמצי

  ת השתתפות בתשלום. חוב

: "שכך הדין בכל מקום כשהדבר צריך לשðיהם, עיקרוןהוסיף המשפט (סימן רסד ס"ק ו) ðתיבות 

זה". כלומר במקום שיש הוצאות את ואי אפשר לאחד לתקן הדבר מבלי חבירו, שכופין זה 

על שðי  יש חובה - ציבורי") למה שמכוðה "מוצר  שמועילות לשðי הצדדים בהכרח (בדומההכרחיות 

הצדדים לשתף פעולה בðיהם ולממן את ההוצאה הðצרכת. בðידוðיðו יש הכרח לבצע פעולות 

את הצד  ייבוגם את הישוב. במצב כזה יכול כל צד לח שטחים החלקאייםשמירה שיכללו גם את ה

  השðי להשתתף בהוצאות. 

בר שהוא כל שיש ד, ן שותפיןואפילו בשðים שאיðעוד: "כתב  )סימן קעח ס"ק גהמשפט (ðתיבות 

ו ... ואין דומה למקיף את חביריכול השðי לכפותו - מוכרח לשðיהן ואין האחד רוצה לעשותו 

שאיðו מוכרח, דסגי להו  דברליה לזה ðהðה וזה לא חסר, דשם הוא (סימן קðח סעיף ו) דמדמין 

  ".באמת כופין זה את זה - ובדבר המוכרח לשðיהן בðטירה בר זוזא. 

                                                           

, יותר גדול החðויות ערך זו ובדרך, החðויות מספר על הגבלה בו שיש מקום בעðין דן) ד ,רסד מ"חו( שלמה ובחכמת" 4

 לאש השר את הקיימים החðויות לימבע חלק ושיחדו, חדשות חðויות עשרים תלבðו השר אצל והשתדל אחד וקם

 וטועðים, זו בהוצאה חלקם את שיפרעו האחרים החðויות מבעלי השר עם שðפגשו החðויות בעלי ותבעו. זאת יאפשר

 את פרועל שחייבים קלוגר ש"הגר ופסק. זו בפעילות מעוðיðים שאיðם) השר אצל בפגישה היו שלא( החðויות בעלי

 החðויות בעלי כירדו חשיב זה דבכגון וðראה. הושההð המ םשמשל ד ,רסד מ"בחו א"הרמ שפסק מה פ"ע וזאת, חלקם

, יהðה שחברו ההכרח מן או העושה עבור רק הפעולה את לבצע ðיתן אם בדבר שהגדר לעיל כ"וכמש, כולם דעת- על

 החðויות בעלי לכ ועל, כולם דעת- על כירדו חשיב כ"וע, זו מפעולה ירויחו החðויות בעלי שכל ההכרח מן זה ובðדון

  ."שהוציאו מה את ועלפר
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צאות איðו רק בשותפים, אלא בכל שðיים שðזקקים לשתף פעולה בכדי ר החיוב להשתתף בהוכלומ

  להגיע לתוצאה הרצויה שהיא הכרחית ובסיסית, כמו שמירה על הרכוש. 

  הישוברת השתתפות בתשלום על שמיחיוב  . 3

י העיר לשלם את הוצאות קבעה, שיש חובה על תושב )ב"דף ז ע(המשðה במסכת בבא בתרא 

  ת תושב העיר) לבðות לעיר חומה ודלתים ובריח, (בכדי להגן על העיר)".ה: "כופין אותו, (אהשמיר

מביאה  ראדðה בשאלה כיצד יש לקבוע את תשלום המס הðדרש עבור הוצאות שמירה. הגמ ראהגמ

שמירה, שת האיום בשלו ðדרקובעת, שיש לבחון מה ה ראסאות. בגרסה הראשוðה הגמגר שתי

יש לחייב את הוצאות  -  סכðת ðפשותע לשמירה הוא . אם הרקוש או לðפשסכðה לרכהאם הוא 

ע"י גðיבה  סכðה לרכושהðפשות שיש בכל משפחה, אך אם הרקע לשמירה הוא מספר השמירה לפי 

. במצב אב הרכוש והכספים שיש בכל בית שיעוברות השמירה לפי וצאיש לחייב את ה - או שוד 

וצאות השמירה ביחס לרכוש הקיים, כך בישוב, ולחלק את ה יש להעריך את גובה הממון שישכזה 

קובעת, שיש  ראשל אחד ישלם לפי גובה ההוצאות השמירה שהוא גרם. בגרסה השðייה הגמ

ם צמודים לחומה, כי הם זקוקים לשמירה יותר תיהלהטיל מס שמירה גבוה יותר על התושבים שב

  .מאשר הבתים הפðימיים

ðיהן, או שהן משלימות יהאם יש מחלוקת בבין שתי הגרסאות,  הראשוðים ðחלקו בשאלת היחס

) הביא רק את הגירסה האחרוðה, כי סבור ששתי ע"א הבבא בתרא ( הרי"ף אחת את השðייה:

כפי הגרסה השðייה, כך שקביעת גודל המס עבור  לכההגרסאות חלוקות בðיהן, ויש לפסוק ה

ית קרוב יותר לגדר, יש לכך הוא, שככל והב לפי הקרבה לגדר הישוב. הטעם היהתהוצאות שמירה 

   ד). הלכה ו פרק שכðים (הלכות ם"הרמב סקפן יותר סיכון לפירצה וגðיבה. וכ

יðן חלוקות אלא ת אכב) כתב בשם ר"י מיגאש: שתי הגרסאובבא בתרא א, ( הרא"שאבל 

שות, כי גובה הרכוש ולא לפי מספר הðפמשלימות. כלומר הבסיס לקביעת גובה המס הוא לפי 

, ואם יש בית ללא רכוש, אין לגðבים מה לקחת. לפיכך בשלב הראשון יש לבחון ðזקמ מדובר בחשש

ותר עבור ה יישלם מס גבו - את שווי הרכוש שיש בכל בית, ובית שיש בו רכוש בשווי כספי גבוה 

ד אור זאת, אם יש שðי בתים, אחהוצאות השמירה. בשלב השðי יש לבחון את הקירבה לגדר. ל

יש  - רחוק מהחומה, ולשðיהם יש רכוש עם ערך כספי זהה פחות או יותר קרוב לחומה ואחד 

להטיל מס גבוה יותר על הבית שקרוב לגדר, (ועל ðקודה זו הגרסה השðייה צייðה את הקרבה 

  ).לגדר

 - אמצעים שקרוב לגדר ד"ה לפי): תושב חסר , ז ע"ב בבא בתרא דף( פותוכך כבר מובא בתוס

ת רכוש זהה (דלה) שגר רחוק מהגדר. כמו כן תושב בעל אמצעים תר מאשר תושב עם רמישלם יו

ישלם יותר מאשר תושב עם רמת רכוש זהה (אמיד) שגר רחוק מהגדר. כי  - (אמיד) שקרוב לגדר 

יש פער  יש לבחון את הקרבה לגדר. אומðם אם - תי קבוצות עם רמת רכוש זהה ן שבהשוואה בי

ðעדיף לבחון את היכולת הכלכלית, לפיכך  - גר רחוק שגר קרוב ובין מי שבמצב הכלכלי בין מי 

  תושב אמיד שגר רחוק מהגדר, ישלם יותר מאשר תושב ללא אמצעים שגר בסמיכות לגדר.



  

 עפרהבבית הדין ב    80083-1 פסק דין

 19מתוך  16עמוד 

 

  הרא"ש הוסיף עוד: 

ין בזמן שיש שלום בעולם ואיכא אימת מלכות ואין לחוש אלא לאותם שבאלו ודברים א

 ,מה והמלכים מתגרים זה עם זהאבל בזמן שיש מלח ,דרך לסטיות ובאקראי בעלמא

דלגבי כרכום שכובש העיר קירוב  ,מסתברא דבכה"ג לא איכפת לן בקירוב בתים כלל

ואם באין על עסקי  ,ח ממוןשב הלכך אין גובין אלא לפי ,בתים וריחוק בתים חדא הוא

  .ðפשות גובין אף לפי ðפשות

הבדל בין מי שסמוך לגדר ומי  אין - ש את כל השטח מע שבזמן מלחמה בה האויב כובמדבריו מש

  שרחוק מהגדר.

   ) פסק כך:סימן קסג סעיף ג(חו"מ שולחן ערוך ה

מוך לחומה הס כשגובין מאðשי העיר לבðות החומה, גובין לפי קירוב הבתים לחומה, כל

  ðותן יותר. 

ה בית קרוב ו לפי הממון גובין גם כן איזשגובין לפי הממון, ואחר שחלק ומריםאש וי

וא פורע יותר. כיצד, ב' בתים שוים בקירוב זה כזה, ויש בהם ממון בשוה, לחומה ה

 פורעים בשוה. ואם יש בית קרוב לחומה ואין בו ממון, ואחד רחוק ויש בו ממון, אין גובין

בשוה, ואחד  ואם שðי בתים יש בהם ממון קרוב כלום, כיון שאין לו על מה לחוש.מה

  רחוק. הקרוב יתן יותר מה רחוק ואחד קרוב,

ודוקא כשיש שלום בארץ ואיכא אימת מלכות, אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים 

באים על אם זה בזה, לא איכפת לן בקירוב בתים כלל, ואין גובין אלא לפי שבח הממון. ו

ן והחצי לפי ðפשות; והאי עסקי ðפשות, גובים אף לפי שבח ðפשות, החצי לפי שבח ממו

  יטלטל.ממון דוקא ממון דמ שבח

כדעה ראשוðה בצורה  בשולחן ערוךדעת הרי"ף שיש ללכת לפי הקרבה לגדר הובאה כלומר, 

  מלחמה.מן דברי הרא"ש על ז והובא, ולבסוף סתמית, ודעת התוס' הובאה כדעה שðייה

אשון, יוב לפי ממון: לפי הביאור הרסימן ד ס"ק ז) הביא שðי ביאורים לח א בתראהחזון איש (בב

, שמוטלת עליו מצווה לממן גם מקצת מחלקו של העðי בהוצאות צדקהותר מדין ישלם י האמיד

, שהרי האמיד לא יוכל לðהל את ðהðההשמירה. ולפי הביאור השðי, האמיד ישלם יותר מדין 

האמיד הרוויח אילו שקולה כיו, ללא שתהיה שמירה מוקפדת על ðכסיו, והשמירה מהפסדים עסק

על פי זה, על הðתבעת לשלם  , שההסבר השðי הוא הðכון להלכה.תה. החזון איש הסיקאותם זה ע

  עבור הðאתה מהוצאות השמירה של היישוב על הרכוש שלה.

יש תועלת  תמתיישב. ומכיוון שלðתבעל ההעיקרון העולה הוא שהחיוב ðעשה לפי התועלת ש

מאלה  ותרדמי שמירה גבוהים ילשלם  ה, לפיכך עליאב ממוצע ביתמרובה יותר מהשמירה מאשר 

  המוטלים על בית אב רגיל. 
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למעשה במקרה זה, ðראה שלא מדובר על זמן מלחמה. בðוסף, אכן ישðו איום גם על הðפש וגם על 

ק שעיקר הדין כדעת הרי"ף שיש לשלם לפי מידת הקרבה פס הרכוש. כאמור ðראה שהשולחן ערוך

את הðתבעת  ליד הגדר שיש לחייבðמצאים  שטחים החקלאייםבמקרה זה, בו הלגדר, ולכן, 

בתשלום משמעותי. גם אם ðפסוק כדעת התוספות יש מקום לחיוב משמעותי, כיוון שהðתבעת 

  מחזיקה רכוש רב שהיישוב מגן עליו.

יגðב. ש"ח שעלול לה 50,000ההגðה) שיש לו ציוד חקלאי בשווי  כתבל 94הðתבע עצמו מודה (סעיף 

  בבא בתרא פרק א סימן כב): ך כתב הרא"ש (מסכת כך שהשמירה מועילה לציוד זה. וכ

דוקא ממון המטלטל, דאיכא למיחש עלה, אבל ממון שאיðו  - והאי שבח ממון דקאמר 

ם יש לחוש לגזילות חצירות וא אין גובין עליו כלל, דליכא למיחש עליו מידי. - מטלטל 

  סקי הכל הן באין.גובין אף לפי כולן, הואיל ועל ע - צתן ולðתי וקרקעות ולשריפת בתים

דוקא ממון דמיטלטל... אבל ממון  - שולחן ערוך בסימן קסג סעיף ג: "והאי שבח ממון ה סקפן כו

ושריפת בתים  עותואם יש לחוש לגזילת חצרות וקרק.. אין גובין עליו כלל. - דלא מיטלטל 

  גובין אף לפי כולם". - וðתיצתם 

פגיעה לרכוש שðיתן הכווðה היא לחשש מ שר הגבייה היא עבור חשש מפגיעה ברכוש,כלומר כא

לגוðבו, ולא חשש מפגיעה בקרקעות, לפיכך יש להעריך את שווי המטלטלים ולא את גודל השטח. 

בחשבון לא רק קחת יש ל - וכדומה)  יפהאומðם במקום שיש חשש לפגיעה בקרקעות או בבתים (שר

  את הקרקעות.את המטלטלים אלא גם 

בגין הוצאות השמירה שלה, המועילים גם ות מהðתבעים תשלום לסיכום, התובעת רשאית לגב

אשר על כן אין צורך לדון בשאלת סמכותה של  "עושר ולא במשפט".כיום שמכוðה מה , להם

ס הקביעה שעל הðתבעים להשתתף בעלויות השמירה בסיהתובעת להטיל מיסים על הðתבעים. על 

דין בעðיין שיעור ל פיהם יכריע בית הת הצדדים יתבקשו להגיש ראיות וטעðות עשל התובע

  התשלום. 

  דיון בשאר טעðות הצדדים  .ח

  על פי האמור לעיל ðתייחס בקיצור לטעðות ðוספות של הצדדים.

לðתבעת בסכום מסוים שאיðו העסק ר את מכ הðתבע -  לתובעתהעסק ) מתן חלק מרווחי מכירת 1

מכירת מהרווחים ב 50%בעת בעת מבקשת לחייב את הðתבעת להעביר לתוידוע לתובעת. התו

 גפðיםהיðם רכושו הפרטי של הðתבע, לתובעת אין כל בעלות בהגפðים . תביעה זו ðדחית. עסקה

ממðיות פרטיים ששייכים ים (וכאמור גם לא בעלות בקרקע), ולפיכך אין היא זכאית לקבל תמלוג

  לðתבע.

 - רה לחב עסקרי שמכירת ה) הוסיפה: מכיוון שהקרקע שייך לה, ה29התובעת (סיכומים בעמוד 

סימן שסג שולחן ערוך (כמוה כעשיית סחורה בפרתו של חבירו. התביעה מתבססת על האמור ב

. גם טעðה זו קרקעה בעללעליו לשלם  –ללא רשות לאחרים קרקע של חברו שאם השכיר  -  )סעיף י
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בפרתו של מדובר בעשיית סחורה לא יכות לתובעת, ודיðה להידחות. כאמור, הקרקעות לא שי

  חבירו.

הðתבע משכיר שðי מבðים לשתי משפחות.  -  מתן חלק מרווחי שכירות שðי המבðים לתובעת )2

שקיבל  חיםומכיוון שלטעðת התובעת השטחים שייכים לה, הרי שעל הðתבע לשלם חלק מהרוו

יðו ידוע לתובעת, לפיכך היא מבקשת כתוצאה מהשכרת היחידות. ומכיוון שסכום השכירות א

תביעה זו ðדחית. המבðים לא  - . 2013ש"ח לחודש, החל מחודש מאי  100יב את הðתבע בסך לחי

ðבðו על ידי התובעת ואף לא מתוחזקות על ידה, כאמור, גם הקרקעות לא שייכות לתובעת, ומשכך 

 .כל בסיס לתביעתה של התובעת לקבלת דמי שכירות מבðים אלו אין

ה בðייה מצד הðתבעת: בית מגורים ðות ðוספות על חריגהתובעת העלתה טע -  ) חריגות בבðייה3

 57מ"ר); שðי מבðים חקלאים סגורים, (אחד בשטח של  340(העסק בסככה של הðתבע של משפחת 

 12מ"ר); וðטעו עוד  100ים ðיידים להשכרה (בשטר מבðמ"ר); שðי  33מ"ר ועוד אחד בשטח של 

  חים חקלאים. דוðם שט

): ð (8.1כתב (סעיף 28.1.2020צדדים (בתאריך האחרון עליו חתמו הטעðות אלו ðדחות. בהסכם 

ת הסכם - "המקרקעין הבðוי מיועד למגורים ולאחסðה על פי השימוש הקיים בהם במועד חתימ

מתה לשימוש במגורים כפי שהיה במועד החתימה על ההסכם, הסכזה". כלומר התובעת ðתðה את 

סמכות בית הדין ðתוðה רק  בבðייה. מעבר לכך, ך שכעת אין היא יכולה לתבוע על חריגותכ

  לקביעת דמי שימוש ולא לדון על חריגות בðייה.

לכתב ההגðה) כתבה:  א93הðתבעת (סעיף  -  ) טעðת הðתבעת שהחברה לא כפופה למזכירות4

ð"אין היא חברה באגודה, לפיכך  , בוודאי ובוודאי אין היא כפופה להחלטות אגודה, שכן3 תתבע

הדין מבהיר כי דברים אלו איðם ðכוðים. על פי ההסכם האחרון  פה להחלטותיה". ביתאיðה כפו

), הðתבעת קיבלה על עצמה את החלטות מוסדות 28.1.2020שðעשה בין הצדדים (בתאריך 

  להסכם: 4סעיף ב בהאגודה. וכך ðכת

ירה כי היא מקבלת על עצמה את כל בע"מ מצה העסק : גםהישובכפיפות למוסדות 

ל הקשור למקרקעין בתחום הגדר הבטחוðית המקיפה את ת מוסדות האגודה בכהחלטו

  .הישוב

ðוסיף, שהðתבע ואביו חתמו על הכרה בסמכות המזכירות בכל הðוגע להחלטה על הקרקע, וכפי 

ובות עוברות שליט"א. הðתבע מכר חלק מזכויותיו לðתבעת, אך גם הח 'הרב אל ן שפסק הדי

 - יעא דף טו עמוד ב: "מה מכר לו ראשון לשðי ר בגמ' מסכת בבא מצבמכירה לðתבעת, וכפי שðאמ

כל זכות שתבא לידו". כך גם כל חובה שתבוא לידו. כלומר הזכויות והחובות עברו מהðתבע 

  מחויבת להחלטות האגודה.ðתבעת לðתבעת, ולכן גם ה

משפט כלפי פסק הדין שðיתן בתביעה הראשוðה בבית ההðתבעת טעðה כי,  -  סופיות הדיון) 5

צר "מעשה בית דין" שלאחר החלטת בית המשפט. טעðה זו ðדחית. שðי הצדדים באו הðתבע, י
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הðתבעת,  ם כðגדמבחירתם לבוררות בבית הדין ארץ חמדה גזית, התביעה היא גם כðגד הðתבע וג

 פט כלל לא דן בðושאים אלו (דמי שימושומשכך יש זכות לבית הדין לדון בכך. מה גם שבית המש

  ).שמירהו

  החלטות  .ט

 איððה הבעלים של הקרקעות המוחזקות בידי הðתבעים, הישוב שהיא ובעתתה . 1

 והðמצאות בשטח המגודר של התובעת.

 התובעת איðה רשאית לגבות מהðתבעים דמי שימוש עבור הקרקעות הð"ל.ממילא,  . 2

  בעלויות השמירה והאבטחה של התובעת.חייבים להשתתף , עסקה הðתבעים, ובכלל זה . 3

ן בעðיין שיעור יחר מכן יכריע בית הדות ולאאסמכתאות וטעðדדים יתבקשו להגיש הצ . 4

 בע"מ.עלויות השמירה שיוטל על חברת 

דין הסופי יוכרע גם עðיין הוצאות המשפט, ולאחריו ðיתן יהיה להגיש בקשת הבפסק  . 5

 רשות ערעור.

  2022ביðואר  2בטבת תשפ"ב,  טכ"ראשון פסק הדין ðיתן ביום 

  על החתום בזאת באðו

_____________________  _____________________  _____________________  

  הרב יאיר וסרטייל  הרב אברהם גיסר, אב"ד  הרב ישועה רטבי

 


