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  רקע  .א

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

), הðתבעים ,וכולם ביחד, להלן, עתהðתב(להלן:  והעסק החקלאי), הðתבע(להלן,  קלאיחהעסק ה

, תשלום שמירה וקבלת חלק מרווחי הðתבעת קלאיותחהבגין תשלום שכר דירה על הקרקעות 

  .כדלהלן

  ðקבע כך: כ"ט בטבת תשפ"בבפסק דין חלקי מתאריך 

  החלטות  .ב

והðמצאות בשטח , איððה הבעלים של הקרקעות המוחזקות בידי הðתבעים ,תובעתה . 1

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

  חייבים להשתתף בעלויות השמירה והאבטחה של התובעת.הðתבעים,  . 3

ן בעðיין שיעור ייכריע בית הדהצדדים יתבקשו להגיש אסמכתאות וטעðות ולאחר מכן  . 4

 .הðתבעיםעלויות השמירה שיוטל על 

חריו ðיתן יהיה להגיש בקשת עðיין הוצאות המשפט, ולא בפסק בדין הסופי יוכרע גם . 5

 רשות ערעור.

  בעקבות פסק הדין שðי הצדדים הגישו את טעðותיהם.

 טעðות התובעת  .ג

צאות השמירה (לאחר קיזוז החזרי משרד הוממוצע רב שðתי של התובעת שלחה טבלה עם 

הגדר, שכר רבש"ץ, בשðה. הוצאות אלו כוללות את הפעלת תאורת  ₪ 651,428הביטחון) של 
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ת, סיירים, תחזוקה והוצאות ðוספות שלא פורטו. התובעת הביאה תפעול רכב ביטחון, מצלמו

  מספר אפשרויות לחייב את הðתבעת:

שמירה שðחסכה מהðתבעים: יש לחשב תשלום של עלות הר תשלום על פי שיעו – אפשרות ראשוðה

שעות ביממה. שמירה כזו  24כפול לשעה,  ₪ 30 סך, בהחקלאייםמאבטח אחד על כל השטחים 

  .חודשל ₪ 21,900), קרי 365*24*30בשðה ( ₪ 262,800 יםהייתה עולה לðתבע

: עבור כל מ"ר של ךסמו ישובתשלום על פי השוואה לסכומים המשולמים ב – אפשרות שðייה

למ"ר בשðה לצורך אבטחת המקום. כך שעל ₪  1.55 ךאדמה חקלאית מחויב המחזיק שם בס

). מעבר לכך יש 101,000*1.55בשðה. ( ₪ 156,550דוðם סך  101ם לשלם בגין השמירה על הðתבעי

השמאי  מ"ר של מבðים חקלאיים, זאת על פי חוו"ד של 90בשðה עבור  ₪ 157,056לשלם עוד 

 חודש.ל ₪ 26,133.8מטעם התובעת. קרי: 

חזק ע"י הðתבעים ־ חלוקה לפי השטח המוחזק. שטח היישוב כולל השטח המו -  אפשרות שלישית

משטח היישוב, ועליהם לשאת  14%וצא, מחזיקים הðתבעים דוðם. כפועל י ð731פרס על פðי כ־ 

  .חודשל₪  7,583.3בשðה. קרי: ש"ח  91,000מעלויות השמירה והאבטחה, שהם  14%בתשלום 

חזיק , ולפיכך היישוב ðדרש להAהתובעת חזרה וצייðה, כי מדובר בישוב הðמצא בסמיכות לשטח 

  יקרה. מערכת שמירה

 טעðות הðתבעים  .ד

כלל אין חיוב בגין "דמי שמירה" על עסקים, אלא רק על  –הðתבעים טועðים, שעל פי צו השמירה 

מ"ר, והן למשפחה  30הן למשפחה המתגוררת בקרוואן בשטח  בתי אב. גובה האגרה בישוב זהה

 2וðתבעת  1ומכיוון וðתבע אב.  לבית ₪ 160המתגוררת בבית מידות של מאות מ"ר ועומד על סך 

משלמים לישוב אגרת שמירה כחלק ממיסיי היישוב החודשיים, לפיכך אין מקום לחייבם 

  בתשלום ðוסף.

ת בðתבעים שלושתם כגוף אחד אשר מחזיק במשותף בכל לאורך הדיוðים התובעת התעקשה לראו

יחס לðתבעים כאל גוף אחד גם לגבי תשלום אגרת השמירה, יש להתילפיכך,  .ללא הפרדההðכסים 

אגרת שמירה, ובכל מקרה אין לחייב את הðתבעת מעבר לסכום הðגבה עבור כל שכבר משלם 

  משפחה.

 57,000ישðו ציוד בשווי  שטחעל שווי הרכוש: ב תחשיב שðי, לחייב עבור השמירהציעו הðתבעים ה

; ₪ 15,000 - בשווי כטרקטורון ; ₪ 12,000 - בשווי כ מרסס; ₪ 20,000 - (טרקטור בשווי כ ₪

לאור זאת הערכה של הðתבעת היא, לשלם ). ₪ 10,000 - מזמרות, כלי חפירה וארגזים בשווי כ

  שðתי. ₪ 570אחוז אחד משווי הרכוש בסך 
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ציטטו מדו"ח מבקר המדיðה, שדן על גביית אגרות בידי רשויות מקומיות. שם ðכתב,  הðתבעים

ם ממצב הביטחון הייחודי שהאגרה ðועדה לממן, ששמירת רכוש איðה מסוג השירותים הðובעי

  אלא יש לממן זאת על ידי הרשות המקומית עצמה מתקציבה השוטף.

רקע חקלאית, כי אין רווחים מהחקלאות, הðתבעים הוסיפו שאין מקום לחייבם בגין הכðסה מק

(שלא ðמצא בישוב) ולא  עסקכפי שהצהיר רואה החשבון של החברה, שהרווחים באים מה

. כך שהעמסת גם דמי שמירה על היבול החקלאי עלולה להגיע עד לכדי היעדר חקלאותמה

  היתכðות כלכלית באחזקה ועיבוד החקלאות.

דוðם, כי החיוב הוא  101דוðם ולא  40יש חיוב שמירה הוא הðתבעים צייðו, כי לדעתם השטח עליו 

  דוðמים. 40- הוא כ על השמירה על השטח הðטוע ולא על השבילים שמסביב, והשטח הðטוע

עוד טעðו הðתבעים, שלא ðיתן לחייבם רטרואקטיבית, כי חיוב עקרוðי שכזה מטיל בחובו סיכוðים 

  ואי וודאות גדולים. 

 ðושאי הדיון  .ה

 התובעת.טעðות לולתחשיבים התייחסות  . 1

 .יםתבעðהטעðות לוהתייחסות לתחשיבים  . 2

 שיקולי בית הדין בקביעת גובה התשלום. . 3

  ðתבעת.יוב התשלום של ההמועד ממðו חל ח . 4

 התובעתטעðות לוהתייחסות לתחשיבים   .ו

שðי הצדדים הגישו תחשיבים שוðים לחיוב השתתפות בהוצאות השמירה, אך תחשיבים אלו איðם 

ðות שהתווה בית הדין בפסק הדין. היסוד המרכזי לחיוב הוא דין עולים בקðה אחד עם העקרו

. זוהי שטחים החקלאיםהעל שמירה גם בגין פות הðוסðהðה, ולצורך כך יש לברר את העלויות 

  הðאה של הðתבעים, ורק על כך יש חיוב, שגם הוא כפוף למספר הסתייגויות כפי שðרחיב בהמשך.

לחודש, אומðם  ₪ 6,160יעה תבעה עבור דמי השמירה סך ðפתח וðאמר, התובעת בכתב התב

, ₪ 21,900כתוב בכתב תביעה, (בסיכומים התובעת הגישה תחשיבים עם סכומים גבוהים יותר מה

בית הדין לא יכול לקבל הרחבת חזית כזו, ולכן בכל מקרה  - ) לחודש₪  7,583.3 - ו ₪, 26,133.8

  הסכום לא יעלה על האמור בכתב התביעה.

  בעת צייðה שלושה סוגי תחשיבים וðתייחס אליהם בקצרה.התו

בסך , אייםקלהחכל השטחים של מאבטח אחד על שכרו תשלום ייב ביש לח – אפשרות ראשוðה

  שעות ביממה.  24לשעה כפול  ₪ 30



  

 עפרהבבית הדין ב    80083-2 פסק דין

 10מתוך  4עמוד 

 

לכאורה היה מקום לחייב בדמי השמירה כטעðת התובעים מדין ðהðה, משום שללא היישוב דיון: 

במקרה  תחשיב זה איðו ðכון מבחיðה הלכתיתלשכור מאבטחים בעצמם, אולם היה על הðתבעים 

, שטחים החקלאייםשעות הðמצאת רק ב 24 משום שהðתבעים איðם מקבלים שמירהשלפðיðו 

שהרי הסיור מפטרל גם בכל היישוב. מרכיבים ðוספים בשמירה, כגון בðיית הגדר, מומðו על ידי 

וטעמים ðהðה גם היישוב. פירוט  לאותחקיב המשרד הביטחון. מעבר לכך, מהרחבת השמירה סב

  ðוספים יובאו בהמשך.

. בית הדין דוחה ישוב סמוךסכומים המשולמים בתשלום על פי השוואה ל – אפשרות שðייה

(אשר הצדדים . בקובץ ישוב אחרולא ל ישוב זההשוואה זו, כי אין סיבה מהותית להשוות דווקא ל

"היטל שירותי שמירה לדירה או  תחת הכותרת 1פורסם באתר הכðסתשהתבקשו להתייחס אליו) 

הסכום הðגבה עבור שמירה כי שיעור  ðיתן לראות –בית מגורים ולבתי עסק ברשויות מקומיות" 

  . איðו אחיד על שטחים חקלאים

שגובה ההיטל היðו ðמוך מהסכום אותו מבקשת  ומרון)ושהודה בי(חלקם ישðם ישובים גם 

  :(מתוך הקובץ הð"ל) ב. להלן דוגמאותהתובעת לחיי

  ש"ח לדוðם. 5 - אבן יהודה  . 1

  ש"ח לדוðם. 1.5 - חוף השרון  . 2

  ם.ש"ח לדוð 6 - פרדסייה  . 3

  למ"ר. 0.6משלמים רק על הדוðם הראשון  - מעלה אפרים  . 4

  ש"ח למ"ר. 0.038 - באר שבע  . 5

 ש"ח למ"ר. 0.04 - הרצליה  . 6

  ש"ח למ"ר. 0.04 - לוד  . 7

התובעת טעðה כי . על ידי הðתבעים לפי השטח המוחזק יותת העלוחלוק – אפשרות שלישית

 מעלויות השמירה 14%עליהם לשאת בתשלום לכן משטח היישוב, ו 14%הðתבעים מחזיקים 

  והאבטחה. 

לכאורה יש מקום לטעðת התובעת לחלק את ðטל השמירה באופן יחסי כדין שðי שותפים או דיון: 

 ,רעב, טו(חושן משפט כפי שמצאðו בשולחן ערוך שכðים הðזקקים יחד להוצאות מסויימות, ו

  רסד ס"ק ו; קעח ס"ק ג):המשפט ויעויין עוד בðתיבות 

                                                           

  .http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_328554.pdfבכתובת:  1
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יס לטרפה, ופסקו עם הגייס ממון, מחשבין לפי בר ועמד עליה גישיירא שחðתה במד

ממוðם ואין מחשבין לפי ðפשות. ואם שכרו תייר לפðיהם להודיעם הדרך, מחשבין לפי 

  ואל ישðו ממðהג החמרים.ממון ולפי ðפשות; 

בהתאם לגודל חלק ההðאה שיש לכל היא ðטל ה תחלוקאופן אולם אם ðעיין בהלכה זו ðראה כי 

הממון שיעור בזיזת הממון יש לשלם לפי הוא רק ממן הצדדים. בהתאם לכך, אם הסיכון  אחד

  שיש לכל אחד מן הצדדים, ואם מדובר על ðפשות יש לחשב לפי מספר הðפשות.

על פי גודל שטחו אלא לפי ðו אי –שיש לכל אחד מן הצדדים הðאה השיעור מקרה שלפðיðו, לכן ב

וכלי העבודה  ותחקלאשביישוב עולה עשרות מוðים על שווי הם בבתיההðאה. שווי הממון שיעור 

אולם הרבה מעבר לכך, השמירה ביישוב היא גם ובעיקר כדי לשמור על הðפשות  .המצויים בשטח

היא רק משום שמירת הרכוש, וכי מה הוא ערכו של רכוש  לאייםשטחים החקואילו שמירת ה

ההðאה איðה רק  החקלאותמר, גם בשמירה על מעבר לכך, כפי שכבר ðא. לעומת ערכם של ðפשות

  עבור הðתבעים אלא גם עבור התובעת. 

ש"ח ללא כל פירוט, זאת  187,699הוכðס לתחשיב סעיף של הוצאות אחרות בסך  עוד יצויין כי

ש"ח שאיðו מפורט דיו. לאור כל האמור, לא ðיתן לחייב את  107,180לסעיף תחזוקה בסך מעבר 

  הוצאות אלו. מכלל 14%- הðתבעים ב

 ðתבעיםהטעðות לוהתייחסות לתחשיבים   .ז

גם הצעות התחשיב שהגישו הðתבעים איðן עומדות בעקרוðות שקבע בית הדין. בתחשיב הראשון 

  ש"ח לחודש.  160מת כל משפחה בסך הðתבעים הציעו לשלם כמו אגרה שמשל

יב ים איðו ðובע מהצו המחי, החיוב המוטל על הðתבעהצעה זו ðדחית על ידי בית הדין. כאמור: דיון

שווי ישוב. יהשמתבצעת על ידי השמירה מהðתבעים הממוðית של ההðאה כל משפחה, אלא מ

בית הדין דוחה גם את ש"ח לחודש. ומאותה סיבה  160- גדול מבוודאי ההðאה שיש לðתבעים 

  הצעת התחשיב השðייה ששלחו הðתבעים, לשלם אחוז אחד משווי הרכוש.

דיðה על גביית אגרות בידי רשויות מקומיות ðקבע, ששמירת שבדו"ח מבקר המ הðתבעים הוסיפו,

רכוש איðה מסוג השירותים הðובעים ממצב הביטחון הייחודי שהאגרה ðועדה לממן, אלא יש 

  די הרשות המקומית עצמה מתקציבה השוטף.לממן זאת על י

לל לא מדובר בהטלת מס, : מבקר המדיðה התייחס להטלת אגרה על התושבים. במקרה כאן כדיון

. מבקר 2לðתבעים ðתðותהתובעת השתתפות בתשלום על שירות ישיר שתביעה אזרחית לאלא ב

                                                           

אין כל זיקה בין התשלום ובין  -  מסלהרחבה עייðו בפסק דין "מועצת עיריית הרצליה ð' שמחה וורדה רשף": "לגבי  2

במשמעותה תמורת' שרות מסויים  איðה משתלמת, אגרה. גם ידואלישרות כלשהו הðיתן למשלם המס האיðדיב
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ðבעו ממצב הביטחון  המדיðה מבקש לוודא שלא ייעשה שימוש בכספי האגרה עבור הוצאות שלא

החריג, ובטח שלא ייעשה שימוש בכספי האגרה לצרכים אחרים שאיðם צרכי ביטחון. הרקע 

, לצורך כך ðיתðה הðחיה 2000להטלת אגרת שמירה על ידי הרשויות היה פיגועי הטרור בשðת 

השמירה בגין המצב המיוחד, מבלי להוסיף את  תוספתחשיב שכולל בתוכו את לרשויות להכין ת

בתקציב השמירה. כל זה איðו שייך לðידון כאן, כי כפי שכתבðו  בעבררכיבי השמירה שכבר ðכללו 

רק  לעיל, אין אðו מחייבים על הוצאות שמירה שכלולות בתקציב הביטחון של הישוב, אלא

  .החקלאות הייעודית שðגזרת כתוצאה מהיקף השמירה על בתוספת

דוðם, כי  101ולא  דוðם 40הוא  –הðתבעים עוד צייðו, כי לדעתם השטח עליו יש חיוב שמירה 

  החיוב הוא על השמירה על השטח הðטוע ולא על השבילים שמסביב. 

ðכתב המשפט הבא: "והואיל  -  28.1.2020: בהסכם האחרון עליו חתמו הצדדים בתאריך דיון

וðם". על משפט זה חתמו הðתבעים, כך שברור ד 10.1... מחזיקים בשטח של כ־ הðתבעיםו

דוðם, ועליהם לשלם את תוספת השמירה הðצרכת עבור שטח  101 שהðתבעים מחזיקים בשטח של

 החקלאימעבר לצורך ðציין כי סכום החיוב שייקבע לוקח בחשבון את טעðת הðתבעים שהשטח  זה.

  קטן יותר.

תשלום על שטח , שלא מקובל לחייב ביישובי יו"ש שום וות הדעתהðתבעת חזרה וצייðה את ח

  חקלאי. 

ðן רלווðטיות, כי כאמור התשלום שðקבע בפסק הדין איðו על דמי שימוש : חוות דעת אלו אידיון

  .על פי שורת הדין בקרקע אלא על הðאה משירות, ועל כך בהחלט יש חובת תשלום

 קולי בית הדין בקביעת גובה התשלוםשי  .ח

ות שמאי שיבצע תחשיב של העלויות של בית הדין שקל האם למðאף שהצדדים לא ביקשו זאת, 

. אך לאחר מחשבה, בית הדין העדיף שלא למðות מומחה בתיק זה, חקלאותמירה על ההש תוספת

  בית הדין.שאיðם מדידים הðתוðים לסמכות כי ישðם שיקולים 

ðתוðה במידה רבה  המיסים תשלוםשיעור  הדשן (סימן שמה) כתב, שקביעת תרומתבשו"ת 

וריין בדין תורה, לפי אשר ðמצא ייðים: "יראה דדברים הללו איðם ðידוðים על בשיקול דעת הדל

ולי : ")ג ,קסג(חו"מ הרמ"א  סקפן ". וכאלא גם צריכים ðדוðים לפי ראות עיðי הדייןבספרים לבד, 

  ".י עðין הðראה לדייðיםðראה, דדðין בזה לפ

                                                                                                                                                                      
הכלכלית של המלה ,תמורה', אם כי יש כאן יחס סיבתי בין הצורך בתשלום ובין מתן השרות המבוקש. בזה ðבדלים 

... המשתלם תמורת שרותים מסויימים, שרשויות ציבוריות ðוהגות לתתם לפעמים. ...ההבדל מחיר'מס ואגרה מן ה,

 דמי השתתפותמקומית רשאית להטילו עתה.... הוא שאין מי השתתפות' בהוצאות... לבין ,ההיטל' שרשות ד בין,ש

 יכול ויממן ההוצאות שייעשו רק לעתיד לבוא". היטל'אלא בהוצאות אשר כבר הוצאו בפועל ממש, ואילו ,
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  :, ובכלל זהבית הדין בחן ושקל מכלול סיבות

מקבלים, אילו היו היו הðתבעים שמרמת השמירה מאוד פחותה  שטחה רמת השמירה על  .א

ðמצאת כל  םבכל היישוב ואיð יםמפטרלהסיירים שהרי  ,שטחמזמיðים שמירה ייעודית ל

 .חקלאותהזמן בשטחי ה

בין הðאת הðתבעים מן השמירה רחוק מאוד מלהיות מתואם היחס בין הðאת היישוב ל  .ב

 שטח הðתבעים, כפי שðתבאר למעלה.    ליחס בין גודל שטח היישוב לגודל

שגם הישוב ðהðה  , מפðיהן לðתבעים הן לתובעתמועילה  חקלאותשמירה על הה הרחבת  .ג

 .מהווה חייץ המגביר את הביטחון ביישוב חקלאותכך ששטח מ

על פי ה ðוספת ומשמעותית מאוד מהרחבת השמירה, וזאת משום שקיימת ליישוב הðא  .ד

בðיית לצורך  לאותחקשאית התובעת בכל עת לפðות את הההסכם שðקבע בין הצדדים ר

וכן השמירה  חקלאותעצם השכוðה חדשה ובכפוף לתשלום פיצויים לðתבעת. ומכאן ש

 .גם לישובמהווה תועלת ואיðטרס חשוב עליהם 

ðבðתה בחלקה הגדול במימון משרד הביטחון. כך גם מרכיבי וב הביטחון של היישגדר   .ה

 על ידי המועצה ומשרד הביטחון.בחלקם ðים מביטחון ðוספים ממו

, וכן לבין השטח ברוטו המוחזק על ידי הðתבעים החקלאיטבעי בין השטח ðטו יש פער   .ו

 .הðתבעים טעðו כי גודל השטח עליו הצהירו איðו מדויק

התובעת הגישה לבית הדין מסמך, ובו פירוט התשלומים הðגבים  8.1.2021בתאריך   .ז

בה עבור קרקע עם חקלאות לא מðיזכר חיוב בתשלום מו 5. בשורה מעסקים ביישוב

עשרה דוðם, בפועל בשטח של לחודש. (לטעðת הðתבעת מדובר  ₪ 10בתשלום חודשי בסך 

ין את הזהירות הðדרשת בקביעת תקðה עצי זית). למותר לצי 15- בולטעðת התובעת מדובר 

  .3שיש בה מראית העין של אפליה כלפי אדם מסוים

דין או לפשרה, לפי שיקול ) לפסוק בסכסוך, על פי 4הסכם הבוררות (סעיף בית הדין הוסמך ב

דעתו ומיטב שפיטתו, עפ"י החומר שבפðיו,  ולאור כל האמור, בית הדין קובע שעל הðתבעים 

 101בחודש לדוðם עבור שירותי השמירה שהם מקבלים מהתובעת, כך שעל  ₪ 10לשלם לתובעת 

                                                           

דין כðגד שום יחיד מן הקהל, שלא כ אמðם אין הקהל יכולין לעשות חק או תקðה"וכך כתב הריב"ש (סימן תעז):  3

עמהם. לפי שאין הקהל יכולין להתðות לגזול אחרים. אבל אם הסכימו כל הקהל בתקðה או בחק אא"כ הסכים הוא 

מועיל למסכימים ולבאים אחריהם, אבל לא לאותן שלא  –ההוא, אז מועיל לכלם. ואם לא הסכימו כל הקהל 

רק מה  –קן תקðות ולכן פשוט הוא שאין כח ביד בðי העיר לת"ג): סימן עוכך גם מובא בשו"ת הרמ"א (. "הסכימו

 ."שבידן מכח הדין, ולא מה שתעלה על רוחם, וזה לא היה ולא יהיה
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ד חצי מסכום זה יוצמד למד בחודש. ₪ 1,010לשלם עליהם  –דוðם שהðתבעים מחזיקים 

  המחירים לצרכן, וחצי ממðו לשכר עובדי האבטחה.

 המועד ממðו חל חיוב התשלום של הðתבעת   .ט

י חיוב עקרוðי שכזה, מטיל בחובו סיכוðים ואי וודאות , כלמפרעהðתבעים טעðו, שלא ðיתן לחייבם 

  גדולים.

 תהשגבקהילה . הוא עסק במס למפרעלא ðיתן להטיל , שפסק הרמ"ע מפאðו (סימן מג)אכן : דיון

שðגðב כסף, ולאחר שðים הכסף מאחד מחברי הקהילה  הðישום.מס לפי היכולת הכלכלית של 

 .לאחר שהתברר שðישום זה הוא בעל הון מפרעðמצא. השאלה הייתה האם ðיתן לגבות מס ל

  הרמ"ע מפאðו השיב כך:

תוך זמן ðוסף על הערך הראשון למי שמוצא אם יש בתקðת הקהל להוסיף עול חדש 

פטור  –למפרע לא, אבל  –, ואי לא מכאן ולהבא בלבדיוסיפו על היחיד הזה  –ה מציא

ואין לחשוב שיחלוק אדם  אליבא דכולי עלמא, בין מדין התורה בין מהלכות מדיðה,

  .בדבר

  חול גם למפרע. ) כתב שðיתן לתקן תקðה שתסימן קט ,שו"ת מהריט"ץ (ישðותלעומת זאת, ב

בדבר גביית שכר דירה  21.5.2013החלטת היישוב מיום בע מאלא שבמקרה זה החיוב איðו ðו

כיוון  אלא החיוב ðובע מדין ðהðה, .ומיסים מבעלי עסקים ומחזיקים בשטחים חקלאיים

  .שהðתבעים ðהðים משירותי שמירה

רגע הראשון בו הם ðהðו מכיוון שהחיוב הוא מדין ðהðה, הרי שיש לחייב את הðתבעים מה

כל עוד הישוב לא קיבל   - עד לאסיפה הכללית של חברי האגודה אולם  .מהשמירה על הקרקעות

מעין ל מðת לדרוש תשלום ויש כאן הרי שהשמירה ðעשתה שלא ע -  החלטה לגבות דמי השמירה

לה מחילה הðתיבות (יב ס"ק ה) דן במקרה דומה למקרה שלפðיðו, לגבי השאלה האם מועי .מחילה

ðם ðראה דדוקא מחילה על הדבר שכבר ðתחייב לו לא אמהðעשית במחשבה בלבד, וכך כותב: "

מהðי מחשבתו, דהוי כðתðו מהðי, אבל בדור עמי או אכול עמי שאומר שהיה בדעתו למחול לו, ודאי 

מרגע שהישוב החליט לגבות תשלום על השמירה, הרי שכבר לא   ."למתðה בשעת מעשה. ופשוט

שגם הðתבעים ישתתפו בתשלום עבור  תן לומר שיש מחילה, והשמירה ðעשתה על דעת כךðי

  הוצאות השמירה, ולכן מרגע זה יש חיוב בתשלום מדין ðהðה.

שיש סיכוי שיידרשו לשלם עבור  ,ם ידעו היטב מיום קבלת ההחלטהלכך יש להוסיף כי הðתבעי

  השמירה, ולכן כלל לא מדובר על חיוב למפרע.

, בית הדין פשט את החישובכדי ל, אך ב21.5.2013האסיפה הכללית הייתה בתאריך החלטת 

  .1.6.2013לחודש החל מהתאריך  ₪ 1,010קובע שהðתבעים מחויבים לשלם דמי שמירה בסך 
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 אות משפטהוצ  .י

מדיðיות בית הדין היא, שכל צד ðושא בהוצאותיו, ושðי הצדדים ðושאים בהוצאות בית הדין 

שðי הצדדים ðהגו , ה זהמקררה בו טעðות אחד מהצדדים היו קðטרðיות. בבשווה, למעט במק

האגרה תתחלק ביðיהם באופן שווה. כך גם קבעו וכל צד יישא בהוצאותיו  באופן סביר, ולכן

להסכם האחרון: "שðי הצדדים יישאו בעלות הבוררות בחלקים שווים".  11בסעיף  הצדדים

  .₪ 2,081.5לפיכך על הðתבעת לשלם לתובעת ש"ח, ו 4,163התובעת שילמה אגרה בסך 

לי פסק הדין, בית הדין קורא לכל הצדדים להתפשר לצורך השלום. ðזכיר את המשðה במסכת בשו

יזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? ...רבי יוסי אומר שכן אבות (פרק ב משðה ט) שמצייðת "א

  טוב", רביðו יוðה ביאר: 

ואחר היותו טוב ואוהב ðאמן.. וðמצא  ו,שיהא בעצמו שכן טוב אל כל שכðי"

  בכל המדות הטובות". מאושר

שליט"א בפסק הבוררות הראשון שכתב על אביו של הðתבע: "הððי  א'את דברי הרב גם ðזכיר 

כאדם אידיאליסט, שחדור את הðושא של גאולת אדמת ארצðו במסירות  הðתבעאה לפðי את רו

כוח  השגת מטרה קדושה זו. על זה מגיע לו ברכת ישרובðאמðות. ופעל מתוך מסירות ðפש למען 

מכל היודעים והמכירים אותו". הðתבע ההתמודד בהצלחה רבה מול הרבה קשיים תוך השקעת 

. לצד זה הðתבע גם ðעשה שירות מאוד גדול להתיישבות בכלל ולישוב בפרטמשאבים רבים, ובכך 

לשðי הצדדים שימשיכו לפעול ביחד למען  ðאחל. ðתמך על ידי היישוב וðהðה מההשקעה של היישוב

  ההתיישבות בארצðו. קידום
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 החלטות  .יא
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