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ושוכר עם , ירושליםל שלומד בישיבה ב" הוא תושב חוראובן
לאחרונה . ריו דירה משותפת בסמוך לישיבהעוד שלושה מחב

יכולים עתה לגור ממילא אין החברים ו, חלה ראובן בקורונה
 מאחר שעצם .והתגלע וויכוח ביניהם מי יעזוב ומי יישאר, יחד

ו שלושת הבחורים פהעדי –וויכוח היה מסוכן עיכוב מחמת הה
. ובמשך שבועיים שכנו בדירה אחרת, מיידיתלעזוב את הדירה 

עתה תובע ראובן מהם שישלמו את חלקם בשכר הדירה של 
 מה הדין. הגם שלא היו בה בשבועיים אלה, מגורים אלה

  ?בעניין העזיבה ובעניין התשלום
   

  ב.................................................................................................מהלך השיעור וחלוקה לנושאים. א

  ב......................................................................................................מזיק ממש או הרחקת נזיקין. ב

  ג.................................................................................................. החולה או הבריאים–מי מרחיק . ג

  ו...................................................................................................אי אפשר לסלק מגורים רגילים. ד

  ו..................................................................................................?ספק גירי דיליה מחייב הרחקה. ה

  ט.......................................................................................................חילוק בין שותפים לשוכרים. ו

  י................................................................ האם אפשר לבטל את השכירות–כשיש מחלה מדבקת . ז

  יג..........................................................................................האם יכולים לתבוע חלוקת שותפות. ח

  יד........................................................................................................דין גוד או אגוד בשותפים. ט

  טו...........................................................................................................דין גוד או אגוד בשכירות. י

  טז................................................................................................אפשרות לגור בחלוקת זמנים. יא

  יח....................................................................................................חלוקת התשלום בתקופה זו. יב

  יט......................................................................................................................סיכום ומסקנות. יג

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  גליון מספר

 542  

  שותפות מגורים עם חולה קורונה
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  לך השיעור וחלוקה לנושאיםמה. א

ושאלה לגבי  , בין החבריםעצם ההרחקהניין שאלה בע:  שאלותתישבעוסק יעורנו ש

  .  בזמן ההרחקהחלוקת התשלום

  

  :כדלקמן, עוסקת בכמה נושאים – שאלת ההרחקה – השאלה הראשונה

   .הרחקת נזיקין או לדיני דיני נזיקיןהאם הנדון שייך ל •

  .ומהי צורת הזקתו, מזיקחשב האם החולה נ •

  .נזק הבא בצורת מחלהיך דנים בא •

  . הדבקה במחלהקספמה הדין ב •

  שכירותהרחקת נזיקין במציאות של  •

  ?בשכירות זומקח טעות האם שייך לדון ב •

חלוקת , גוד או אגוד( מהי צורת החלוקה הנכונה למצב זה – ואם צריך חלוקה •

  .)'זמנים וכו

  

כדי להגיע להכרעה מה ראוי לעשות , ד בנושאים אלו"נדון בסובהמשך השיעור 

  .במקרה שבענייננו

  

   הרחקת נזיקיןמש או מזיק מ. ב

ותר לו האם מ –את השאלה אם כאשר אחד מהבחורים חולה  לפני שמבררים

חשובה ויסודית , ברר שאלה קודמתיש ל –  בחדר המשותף שלהםהתגוררהמשיך לל

הגורמים , שהיא נקודת הצומת בהלכות רבות כאשר דנים בין שכנים ושותפים, ביותר

  .קשיים במגורים זה לזה

  

ולמסכת , אבות נזיקין' השייכים לעולם ד( הלכות נזיקיןעל  – על מה מדברים כאןהשאלה היא 

במסכת בבא " לא יחפור"ולפרק , השייכים להלכות שכנים( הרחקת נזיקיןאו על דיני  )בבא קמא

  .כפי שלמד בהמשך השיעור, מ לשאלה זו"ויש הרבה נפק, )בתרא

  

 ובין דיני דיני נזיקיןהחילוק בין האריך לבאר את  )יח-ה"סימן קנ( ובנתיבות המשפט

  :ועיקר החילוק הוא כך, הרחקת נזיקין
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ולכן צריך לשומרו , ממונו הולך ומזיק את האחר תלויה בכך שנזיקיןפרשת  •

  : אבל. וחייב אם הזיקו, שלא יזיק

שמוכרח להניח , עושה בתוך שלומדובר שהאדם פרשת הרחקת נזיקין  •

ואם היינו , שזהו שימושו הראוי, )ו גפתדוגמת תנור א( בחצירו את החפץ הזה

ובזה , לבטל את תשמישו היה מוטל עליו –מתייחסים אליו בדין מזיק 

להרחיק את תקנת חכמים ורק חכמים אמרו שיש כאן . התורה לא חייבתו

אלא , אלא על הניזק להרחיק את עצמו,  גם זה אינו מחוייב–ולפי רבי יוסי ( נזקיו המותרים

  .)כפי שנלמד בהמשך, נזק ישיר מצד המזיק, "רי דיליהגי"כ יש כאן "א

  

 הפקעת השתמשות בשלוובין  )עולם הנזיקין( דיני מזיקיש הבדל בין : במילים אחרות

באופן שעצם ההשתמשות ,  שכדי לבטל אדם מלהשתמש בשלו,)עולם תקנות השכנים(

רחיק את עצמו או על הניזק אם על המזיק לה( דין זה תלוי במחלוקת רבי יוסי ורבנן –גורם נזק 

  .)להרחיק את עצמו

  

אלא , כאשר אינני חודר לרשותך אלא משתמש בשלי: ובהגדרה כללית יותר

כגון אדם לומד לתופף ( השימוש הנורמלי שלי סותר את השימוש הנורמלי של שכניש

נדון זה שייך  – )אבל חברו רוצה לישון ולא יכול בגלל הדפיקות, ועושה זאת בשעות המקובלות, בביתו

 אוצר העיון ולהעמקה בעניין זה יעויין בספרנו ,הלכות שכנים: או בשם אחר(הרחקת נזיקין הלכות ל

 .)"ם"חנות בשר ליד סופר סת" – ו"למסכת בבא בתרא סימן ט

  

 ולא נדון את החולה דיני נזיקיןשאין כאן , לכאורה, יותר נראה לומר – כ בענייננו"וא

והנדון הוא מי צריך , הרחקת נזיקין יותר שייך לדיני אלא הנדון, אדם המזיקכ

  .להתפנות ומי יוכל להישאר במקומו

  

  החולה או הבריאים – מי מרחיק. ג

 על מי להרחיקיש לדון בסוגיית  – רחקת נזיקיןהפנות לדיני ומאחר שהחלטנו ל

של צורך בהפרדת נזקי מחלוקת התנאים במקרה הדנה ב ):ה"במסכת בבא בתרא דף כ(

אם לא  שרבי יוסידעת ו, על המזיק להרחיק את עצמוהיא ש  חכמיםדעתש, םשכני

   .על הניזק להרחיק את עצמו – נוח לניזק לגור באופן זה
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,  מזיק את השני ישירותכלומר כאשר האחד, גיריה דיליהמודה רבי יוסי ב אמנם

 )ד-ה" קנןבשולחן ערוך סימ( נפסק להלכהו, על המזיק להרחיק את עצמושמודה רבי יוסי 

פרט למזיק בגירי דיליה , הניזק להרחיק את עצמובמצב רגיל צריך ש, כרבי יוסי

  .צריך המזיק להרחיק את עצמושבמקרה זה , ) בחיצים שלו,ישירות(

  

, נחלים הראשונים – נזיקין ממשולא כ הרחקת נזיקיןגירי דיליה נחשבת כומדוע 

" גירי דיליה"שכדי שיהיה  )ה איני"ד. ז"במסכת בבא מציעא דף קי( י"רשוהעיקר הוא כדברי 

אכן  – ואם הזיק, והחיוב להרחיק כדי שלא יזיק שייך לדיני הרחקת נזיקין( צריך שהאדם עצמו יזיק

 )רבנו חננאלבדעת , ה וזה"סוף ד: ב"במסכת בבא בתרא דף כ( ן"הרמבודעת , )חייב לשלם בדיני נזיקין

ודעת , )ובדיני נזיקין הוא רק גרמא( תוממקום הנחשמזיק בגירי דיליה הוא כשמזיק 

שגירי דיליה הוא רק כשהזיק  )בשם מורי הרב, ה לימא"ד: ב"במסכת בבא בתרא דף כ( א"הרשב

ובהגדרה ( בעניין זה ויש עוד אריכות .)וגם זה הוא גרמא בדיני נזיקין( כמו שהיה בזמן הנחתו

  .)"סעודת ברית שלא הצליחה" – ד"תרא סימן נלמסכת בבא באוצר העיון יעויין בספרנו  – גירי דיליהשל 

  

ריו  שמזיק את חבנחשבייתכן לומר ש, כאשר אחד מאומת למחלה, וכן בענייננו

עלול דבר זה גורם ש – עם חברומקום אותו  שבעצם שהייתו ב,גיריה דיליהב

 ת אתשהייתו במקום זה פועליוצא ש ,ציויחמזיקו בוזה דומה כאילו , להדביקו

על המזיק )מודה גם רבי יוסי ש" גירי דיליה"כאשר הנזק הוא מסוג (וממילא , ניההיזק על הש

כדי שלא יזיק ראובן החולה צריך לעזוב ש, לכאורה, ולכן הדין הוא, להרחיק את עצמו

  .ריואת חב

  

  :מקרה הבא שדן ב)ד-א" קעמןסי( משפטשער וכיוצא בזה מצינו בדברי ה

דם  אהאם,  במבוי אחדאסור להם להתגוררו ,גירש את אשתואדם 
עזוב הרי בכך הוא יגרום לראשון ל, רשאי לשאתה אחר מאותו מבוי

  ?את מגוריו במבוי זה
  

  :)הקשורות לענייננו(  את הנקודות הבאותוכתב השער משפט

 .)ח"ף כד מסכת כתובותב( בגמראהמובאת , איש לאשהבין מערכת עדיפויות יש  •

שאם יש צורך לטלטל את  )יא-ט" סימן קישולחן ערוך חלק אבן העזרב( ונפסק להלכה

לכן היא נדחית ו, טלטולו של האיש קשה משל האשה – האיש או את האשה
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היא  – שכאשר אחד מהם צריך לעזוב, משמעות הדבר הואו, מפניו

  .המיטלטלת ולא הוא

שהאשה  –  זהדיןש ,)כז-ט"באבן העזר סימן קי( החלקת מחוקקמדגיש  – אמנם •

כגון (  בין התנאים של שניהםשוויון מוחלט כאשר יש דווקאהוא  – נדחית

רק , ן אפשרות לחלוקות אחרותואי, אינם יכולים לגור יחדהתגלע מצב שו, שהבית הוא של שניהם

 יכולת אבל כאשר יש. רק במקרה כזה מופעל כלל זה – )שאחד יתפנה והשני יישאר

כגון ( אשה לדחות את האיששבהם יש אפשרות ל, הפעיל כללים אחריםל

 בוודאי הכלל דלעיל – )כפי שנלמד בהמשך השיעור, ב"וכיוצ" ודגוד או אג"באמצעות 

ידה של האשה  – ולכן כאשר אחד מהם צריך לעזוב, קשה יותר מהאשהבאופן שהאיש מיטלטל (

  .ואינו יכול להפקיע את זכותה של האשה,  למדיטעם קלושנחשב  )על התחתונה

 אמנם לאחר הגירושין היא נדחית מפניוש )שם( תב החלקת מחוקקועוד כ •

  אם רוָצה להינשא למישהו שיש לו בית באותו מבויולכן, )כדלעיל, בתנאים שווים(

והאשה נדחית מפני , מאחר שאסור לזוג שהתגרש לגור באותו מבוי(הוא מעכב אותה  –

  .)כדלעיל, האיש

, הֶחה תיָדלא ייתכן שהאשש, לחלוק על החלקת מחוקק וכתב השער משפט •

 "שמא יקדמנה אחר"שהרי משום , אולי לא יזדמן לה זיווג הגון כזהכן ש

טעמים אלו ו, )ב-ב"כבשולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ( מארסין אפילו בתשעה באב

ופועל רק כאשר הוא הטעם , כדלעיל, שהוא טעם קלוש(  מקושי טלטולו של הגברעדיפים

  .)היחידי בדיון זה

הבעל  דבריו של החלקת מחוקק נכונים לגבי ,מוסיף השער משפט – אלא •

 שהרי בכך , ולהביאה לביתוכול לישאנהאינו י שמתחדש כאן שהדין, השני

ויעויין (  לעבור לבית אחרצטרךי שהיזק בגיריה דיליה בעל הראשוןהוא גורם ל

 כותש חיטים( כותש ריפותלגבי , ו"ט-ה"בסימן קנ השולחן ערוךבדבריו שהשווה מקרה זה לדברי 

, י חיצים"מזיק עכהרי זה  – ובעת הכאת הכתישה מנדנד את חצר חברו, בתוך שלו )במכתשת

צריך  – וכן אם יש חולי הראש לבעל החצר וקול ההכאה מזיק לו, וחייב להרחיק כדי שלא יזיק

  .)להרחיק את עצמו

  

שווה אולי נ, מוחשי וממשי חשש נחשבחשש הידבקות בקורונה ש, כ גם בענייננו"וא

התגורר המשיך ולקורונה לות לחולה הרשאין ו, "גירי דיליה"מר שיש בזה משום ונא

  .ריוזיק את חבבאופן שעלול לה בבית
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  אי אפשר לסלק מגורים רגילים. ד

סימן , בא בתראב( החזון אישאולי יש לדמות את המקרה שבענייננו לדברי  – ולצד שני

  :קמןכדל, לגבי אנשים המזיקים בשימוש רגיל שכתב )א"י-ג"י

יכול למחות  – שאדם חולה שהרעש מפריע לו לישון ולנוח )ו"בסימן קצ( ש"הריב •

  .בשכנו שלא יעשה רעש בביתו

  .ש"כדעת הריב )ב-ו"טו ובסימן קנ-ה"בסימן קנ( א"ברמוכך נפסק  •

וגם דברי , סובר שחולה אינו יכול למחות )א"י-ג"בבא בתרא סימן י( החזון איש •

הם לגבי אנשים שעושים דבר שאינו  )גד רעש השכניםשחולה יכול למחות נ( ש"הריב

כגון עוללים ויונקים , אבל אם עושה רעש שרוב בני אדם עושים, עיקר דירה

  .אינו חייב לצאת מדירתושהרי , אין החולה יכול לעכב עליו – שצועקים בלילה

  

 את שארו,  כדרכו בביתגרכאדם שחולה הקורונה אם נעמיד את  – כ גם בענייננו"וא

אין יכולים אפילו הכי  – וחוששים לנזק היוצא ממנו, הדיירים כסובלים מחמתו

  . ממגוריו הרגיליםחייבו לצאתהאחרים ל

  

שכן אצלנו מחלת ,  את דברי החזון איש מהמציאות שבענייננויש לחלקלא שא

המנהג הוא שכאשר  – ואדרבה( ל כל אדם שדר בביתו שדרך השימוש הרגילאינה הקורונה 

מוציאים דווקא את החולה קורונה למלוניות או למקומות ריכוז שהוכשרו לקליטת  – ים נוספים בביתיש אנש

 של כל אחד אינו מעיקרי השימושדבר שובוודאי שהחזון איש לא דיבר על , )חולי קורונה

ובמגוריו יחד עם , הוא שונה בכך שהוא נעשה חולהאילו  ו,שלא כולם חולים, בבית

  זכות לעכב עליושיש לחברו, כגיריה דיליהזה מוגדר  הרי – ביקוהשני הוא עלול להד

  .)כפי שלמדנו לעיל בדברי השער משפט(

  

  ?ספק גירי דיליה מחייב הרחקה. ה

 – החולה ידביק את הבריא באופן ישירידוע שאכן היה אם ש, בוודאות הנזקויש לדון 

  . כמזיק בגיריה דיליהדונואם יש ל )כדלעיל( הסתפקהיה מקום ל

  

האמת היא שהבלבול בעניין זה גדול (ו, וודאות ההדבקה בעניין תאמיתיאלא שאין לנו ידיעה 

מפני שלא כל החולים , לא נמצאה חוקיות מובהקת בעניין ההדבקה – כי כפי מה שידוע בימים אלו, ביותר
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 חלק מבני ובמקרים רבים, ופעמים רבות גם מי שמתגורר יחד עם החולה אינו בהכרח נדבק ממנו, מדביקים

וכל הריחוק הוא  ,שהחולה כלל לא ידביק אותו צד גדול יש)הבית נדבקים וחלק אינם נדבקים

  .יידבק ממנושמא רק בגלל החשש 

  

סיבה לומר עדיין הוא ספק גירי דיליה הנדון כאן הוא אם : ונתרגם לשפה לימודית

גירי דיליה לאו שכל עוד לא הגענו , שעל המזיק להרחיק את עצמויודה שרבי יוסי 

ואין על המזיק , ויישאר הדין שעל הניזק להרחיק את עצמו, לא יודה רבי יוסי –וודאי 

  .חובת הרחקה

  

ה תמצית  שכתב וז)א"תקנ-חלק א( ז"הרדבשאלה זו מדברי תשובה ל יש ללמוד רהולכאו

, דן ושמעון שהיו דרים בבית אחראובאודיעך דעתי בו ,שאלת ממני: לשונו
ויש , לבנומסויימת  רוצה לתת תרופה ושמעון, כל אחד בחדר אחר

למי שמריח את ריח התרופה ואינו זקוק , ואיולתרופה זו תופעות ל
, )ז שתופעה זו היא מנוסה ובדוקה"ומעיד הרדב(נה בוא לידי סכשעלול ל, לה
מחשש , לתת תרופה זו לבנואם יוכל ראובן למנוע את שמעון מה
 ועל מי להרחיק את ,אובןזיק לבנו של ר עלול להריח התרופהש

   ?הנזק

  

  :כדלקמן )השייכות לענייננו( את הנקודות הבאות ז" הרדבעונה

ניזק להרחיק המוטל על ש , יוסינפסק כרביבעניין הרחקת נזיקין כזכור  •

כפי (  להרחיק את עצמו צריךשאז המזיק,  מדובר בגירי דיליהכ"אלא א, עצמו

   .)שלמדנו לעיל

 מגיע הריח גם ,ןשמעו של ובזמן נתינת התרופה לבנ אם – גם בנדון זההילכך  •

שלא יזיק את , להרחיק את עצמוהמזיק ן שמעוצריך  –ן ומזיקו בנו של ראובל

  .או שיצא מן הבית, חברו

 רק ברמה של רוחאלא , חברוואפילו שלא יגיע הריח בכל זמן למקום בנו של  •

  . סיבה למזיק להרחיק את עצמוכבר  זו – מצויה

 צריך – בספק אם יגיע הריחפילו אש )קטע זה שייך ביותר לענייננוו( ז"דבמוסיף הר •

ספק נפשות וראוי לאדם שיתרחק  כי מדובר בראשית,  להרחיק עצמוהמזיק

, )...חייב או לאאין בה כדי להכריע אם " ראוי "אמנם המילה(  מספק ספיקא דידיהלואפי
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 ענייןלכל נאמרו לא שדברי רבי יוסי  ,א"ריצבהקר הדין כתב שבעי – ועוד

בדברים שהם עיקר רק דבריו נאמרו  אלא ,)ה מוטלת על הניזקקשתמיד ההרח(

שאין לו למזיק להניח ישובו ודירתו או מאחר , תשמישהדירה או הישוב או ה

הוא כלומר שהנזק ש( ישובהלא היה מעשה של המזיק עיקר אבל אם , תשמישו

על המזיק ש יוסי מודה בי רלויאפבמקרים אלו  – ) אינו מחמת מגוריומייצר

  . )הביא לזה ראיה מן התוספתאש, יעויין בדבריוו( להרחיק עצמו

דבר של לא שייך ל )נטילת תרופה( מאחר שהנדון בעניינו, הילכך שז"מסכם הרדב •

  . על המזיק להרחיק עצמוממילא הדין הוא ש – ישוב ולא של דירה

, כגון תרופה זו( ו של תינוקשדברים השייכים לחיותם תקשה שא ז"מוסיף הרדב •

למדנו לעיל שיד המזיק על כבר ובישוב (עדיפים מיישוב הם  )הנצרכת להחלמתו של הילד

צריך להתיר היה י דברי רבי יוסי "עפולכן  ,)ורשאי להמשיך את חייו כרגיל, העליונה

וצא , אין לומר כן – על הניזק להרחיק את עצמוו, למזיק לתת את התרופה

אין בזה מגורים רגילים אלא שדהיינו ( תרופה זוינוקות גדלים וחיים בלי כמה תוראה 

לבנו של ראובן אם וודאית סכנה החשש של  בהצטרפות ל שכןוכ, )משהו יוצא דופן

על המזיק להרחיק עצמו שלא יזיק את שפשיטא לכן ו, הריח ההואאת יריח 

  .חברו

  

 י הדיוק מדבריו"עז "דברי הרדבת אונלמד , בעניין ספק גירי דיליה, נחזור לענייננוו

באופן כללי ספק מדוייק מדבריו שש, ספק נזקעניין ל )"מכלל הן אתה שומע לאו"בדרך של (

ניזק התוצאה היתה אמורה להיות שוה, של המזיק גירי דיליהכ נחשב אינוכבר  נזק

רעת המזיק היה בגלל דווקא לומה שהכריע לבסוף , ויצטרך להרחיק את עצמ

אלא המזיק צריך לחשוש מפני , ומשמעות הדברים שאין זה מתביעת הניזק( ספק נפשותשמדובר ב

  . אין כאן שימושים רגילים של ביתובגלל ש, )חשש רציחה שעלול להרוג אחרים

  

, הבסיס לספקעצמן הן שתי נקודות אלו  – )מגורים עם חולה קורונה( ענייננוובהשוואה ל

  :שכן

, ות גדולה מה עלולה להיות תוצאת ההדבקה יש בזה התלבט:לגבי ספק נפשות •

 כבר תלינו ספק זה שיעורים קודמים בעניין הקורונהוב(האם נקרא לזה חשש נפשות או לא 

ואם ,  הרי חשש ההידבקות נחשב כספק נפשות–אם חולה הקורונה נחשב רודף : דהיינו, בדיני רודף

  .") נפשותספק" אזי קשה להגדיר את החשש לנדבק כ–לא נחשיבהו כרודף 
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עיקר שביתו הוא אדם חולה נחשב  יש מקום להסתפק אם :לגבי שימושי בית •

, ולכן אין לו את הדין של מגורים רגילים,  או שחולה מיקומו בבית חולים,ויישוב

שלא  – מצורעאולי יש לדמות חולה קורונה ל – שמצד אחד .ואין זה עיקר דירתו

קשה לדמות חולה קורונה לדבר  – שניומצד . נאמר לגביו שביתו הוא עיקר דירתו

כל הסיבה כ "וא, חשש ההדבקהשכן עיקר הבעיה במחלה זו הוא , כל כך קיצוני

נם בגלל שישאלא , חומרת המחלהלא בגלל שאינו רשאי להישאר בבית הוא 

בוודאי שהיה  –  אבל אילו לא היו כאן חברים.שעלולים להידבקחברים  חדרב

ן אולי יש בזה משום המשך מגורים ועל כ, א חולהיכול להישאר בבית גם אם הו

  .נורמלי בביתו

  

י "ולכן עפ, )ובתוכו כמה ספיקות אולי אין בזה גירי דיליה( ספק גירי דיליה יש כאן כ"ובסה

לא  ו,על הניזק להרחיק את עצמונאמר שו, יחזור דינו המקורי של רבי יוסיז "הרדב

  .פות את החולה לצאת מביתו לכיוכלו החברים

  

  חילוק בין שותפים לשוכרים. ו

 כל הדיירים הינםעסקה במקרה ש, שעל הניזק להרחיק את עצמו, מסקנתנו לעיל

 צריך נו שמותר לחולה לשהות שם ואיובזה המסקנה היא ,שותפים בגוף הבית

   .להתרחק

  

 – ביתה שותפים בשכירותבמקרה שאין מדובר על קונים אלא על אלא שיש הבדל 

 )ג-ז" שטמןבסי( נתיבות המשפטה בדברי המובאכחילוק , תנותכול הדין להשכאן י

  :כדלקמןשכתב 

והאחד רוצה למכור את חלקו , שני שותפים בשכירות  כאשר ישנםמה הדין •

הושיב אחר הוא יכול לאין הדין הוא ש – ?ללא הסכמת שותפו, לאדם אחר

  .  ללא הסכמת שותפובמקומו

יכול כל אחד ו, הדין משתנה – שני שותפים בבעלותכאשר מדובר ב – מאידך •

  .למוכרו למי שירצה

שבבעלות אפשר להחליף שותף ללא קבלת רשות חברו ובשכירות אי ( הטעם לחילוק זה •

 אף ,בשלו מה שירצהיכול לעשות אדם הכלל הוא ש – בבעלותש, הוא )אפשר

, פי שלמדנו לעילכ( כל שאינו מזיק ממש בגירי דיליה ,רורם היזק לחבשעל ידו גו
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יש כלל  – אבל בשוכר, )ב"א ול"ל-ה"סימן קנבשולחן ערוך במבואר בהלכות נזקי שכנים וכ

מאחר ,  שאין בו שום דבר המזיק אם לא,אין השוכר רשאי להשכירש, נוסף

 ם כךומשו, רושל חבואין לו שום יכולת להזיק בדירתו , שלא קנה את המקום

   .' וכולהשכירהשוכר אינו יכול הדין הוא ש – כאשר המשכיר דר עימו

אינו יכול כל אחד ש, כרים שושניבשהוא הדין מוסיף הנתיבות המשפט ו •

כל מקבל את כל שוכר שכן ,  כמו שאינו יכול להזיק למשכיררולהזיק לחב

שיכול , שלא כמו בבעלות, במקום המשכירוהרי הוא עומד , זכות המשכיר

  . לעשות בשלו מה שירצה

  

החולה בקורונה שרוצה לדחות את ( שגם בענייננו פטבות המשדברי הנתימולכאורה משמע 

שהרי באמת , צד זה הוא רק לרווחא דמילתא( אפילו אם נלמד שקורונה אינו גירי דיליה )שותפיו

, שוכרמהחברים הוא  שכל אחד כל מקום מאחרמ – )"גירי דיליה"נראה שקורונה הוא כן 

 יםבריאחברים ה היםיכול  לכן–  להזיק את חברורשאיים למדנו שאין האחד ובשוכר

עצם המציאות ההיזק הוא ש ויש לדייק במקרה שבענייננו( זיקם שלא י הקורונהחולהת לעכב א

  . אלא יצא למקום מגורים מבודד, )החולים להתרחק מכים צרייםהבריאו, ששוהים יחד

  

שדברי , ולומר שאין ראיה מהנתיבות המשפט לענייננו, אלא שאולי אפשר לדחות

ובזה יכול ,  לשותפותאדם אחרהמשפט הם במקרה ששותף רוצה להכניס הנתיבות 

כגון (  אדם אחר"הפך להיות"השותף הראשון  שאבל מה הדין, השותף השני לעכב

 גם שם יכול השותף השני האם – )חלה בקורונה...שעבר תאונה קשה או חלה במחלה קשה או ש

 כבר אין דברים מפורשים לזה? שלא יהיה שותפו אלא ילך לו לדרכו, לעכב עליו

, הפך להיות חולההבריא  כשהאדם :ובקצרה(ולכן אין בדבריו ראיה לענייננו , בנתיבות המשפט

אלא , כ נאמר שאדם שנהיה חולה הוא כאילו אדם אחר"אלא א,  המשפטאין ראיה מהנתיבות – כבענייננו

  .)...שזה בעצמו חידוש הדורש ראיה

  

  בטל את השכירותהאם אפשר ל – כשיש מחלה מדבקת. ז

דירת מגוריו תוך שכר חדר בבחור ש: כלומר,  לשני הצדדיםשייכת ה שבכותרתהשאל

או האם ,  יכול לומר לו שיעזובב"בעההאם ,  במחלה מדבקת וחלהשל המשכיר

, מקור גם לשאלה שבענייננוופשוט שמסקנת שאלה זו תהווה (ב שיצא " יכול לומר לבעההשוכר

  .)כ פשוט ששוכר אחר אינו יכול לומר לשוכר השני לעזוב"א – ציא את השוכרב אינו יכול להו"שאם בעה
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   :וזו שאלתו, )א-ב"סימן שי הנתיבות המשפטוהביאו , סימן כ( א"ת הרמ"שודן בשאלה זו 

,  כמנהג אנשי העיריןיקנה ונגמר ,ביתו לשמעוןאת השכיר ראובן 
 חלתה אשת שמעון חולי הקדחת ו כניסת שמעון לביתאלא שלפני

 תילא השכר באמרו ש,שמעוןמגורי  מעכב עלוראובן  בא עתהו, ע"ל
 ראובן האם יכול. שיכניס לשם חולי המתדבק לדעת זהאת ביתי לו 

  ?משכירותובו לחזור 
  

  :)השייכות לענייננו( את הנקודות הבאותא "וענה הרמ

קניין יש בזה  – ירמאחר שכבר נגמרה השכירות כמנהג אנשי הע – ראשית •

י הגמרא במסכת "ועפ, כמו לעניין מקח( כאילו שכרו וקנאו בכסף ובשטר ובחזקה גמור

   .ואין אחד מהם יכול לחזור בו, )ד לגבי סיטומתא"בבא מציעא דף ע

אפילו בטענת אין אחד מהם יכול לחזור  –  השכירותומאחר שנגמר קניין •

ומרוכזים בשולחן ערוך , דברי הנימוקי יוסףהמסתמכים על ( מדברי הפוסקיםיה ורא, אונס

משכיר האו ש,  ואין לו היכן לגורנפל ביתו של המשכירשאפילו  )א-ב"הלכה שי

 מביאמרדכי ואמנם ה(אינו יכול להוציא את השוכר  – ני ונאלץ למכור את ביתוֶעֶה

ובים מסיבות ויש שם עיכ, זה דווקא לאחר שכלה זמן שכירותו – שיכול להוציאו, ירושלמי שחולק

  .)בוודאי שאין מי שחולק – אבל בתוך זמן שכירותו, שונות

לדור יחד עם המשכיר אינו רוצה אלא ש,  שום אונסיןשא, במקרה זהוכל שכן  •

  .אינו יכול להוציאו מביתובוודאי ש – ויכול לגור במקום אחר, החולה

מרא בג( " כהוגןאהוא עשה של"א מסוגיית "לדין זה מביא הרמראיה נוספת  •

ונתנה לו , והלך ונשאה, לגבי האשה שלא רצתה לתת מקום לחביותיו: א"במסכת בבא מציעא דף ק

כן  – כאשר עשה, גמולו ישיב בראשו"ואמרו , והוציאה את החביות לרחוב, כ גירשה"מקום ואח

 הברחת" – ד"בבא קמא סימן ללמסכת אוצר העיון בספרנו עוד יעויין בעניין זה ו',  וכו"ייעשה לו

הנימוקי יוסף שמדוייק בסוגיה שכל הרשות שיש וכתב , )"יהלומים בקופסאות קפה

שלא היתה מוכנה לשמור , לה להוציא את חביותיו הוא בגלל שהטעה אותה

כ "ואח, יוצא שאם הסכימה עוד קודם, על חביותיו אלא רק בגלל הנישואין

ודומה , שה שלא כהוגןהגם שע, אינה רשאית להוציא את חביותיו – קידשה

שנעשה בין הסכם כ מוכח ש"א. כ"ע. )כמפורט בסוגיה זו( "אריא ארבא"עליה כ

ואפילו אם הצד השני ,  גם כשלא נוח לאחד הצדדיםנשאר בתוקפואנשים 
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 – לתה ללא קורטוב של אשמהאשה חהש, כל שכן בנדון דידן, עשה שלא כהוגן

  .בוודאי שאינו יכול להפר את ההסכם

 אונס בפועליםשאלתנו מסוגיית צה לפתור את אם תר שא"ומוסיף הרמ •

שהתשלום תלוי , משכיר פועלים והנהר התייבשלגבי  ).ז"דף עבמסכת בבא מציעא (

והיה מקום בנדון דידן להשוות ולתלות את ( בידיעת הצדדים את האונס המתקרב ובא

 )")פועל" לשהוא המקביל(הפסד המשכיר  – וכשאין מי שידע מראש, יכולת החזרה בידיעת האונס

את אי אפשר לעשות מאחר ששם , אי אפשר ללמוד מסוגיה זו לנדון דידן –

, אפשר לגמור השכירותאבל בנידון דידן , השכירות או הפעולה מחמת אונס

 שאינו שייך זה נושא אחר – ורוצה לבטלו מטעם שעל דעת זה לא השכיר לו

  .לסוגיה

 דו לאחר האירוסיןמומים שנולאת המקרה הזה לסוגיית ואפשר לדמות  •

החתן כבר אינו יכול  – שאפילו שהיא עדיין בבית אביה, )ה"במסכת נדרים דף ע(

  .לחזור בו

אינך עדיף "יכול לחזור מטעם ש" נפל הבית"שבאונס מסוג ואפילו אם נאמר  •

וקל וחומר למחלתה של , עדיין אי אפשר להעתיק זאת לכל אונס אחר – "ממני

א "ועתה מוסיף הרמ( נחשב אונס שראוי לחזור בגינושבוודאי שאינו , אשת השוכר

כי מה שאומר שהוא חולי , )...שראוי לאמצם אף בדור הקורונה, כמה משפטי חיזוק

השם יתעלה הוא המוחץ  כי , ומי שלבו נוקפו אומר כן,כולו הבל – מתדבק

 כי לא מצינו ,בטל כל דיני ביקור חולים –  ואם היה כדברי המשכיר,והרופא

 ,ין בעל ראתןי חוץ מלענ,מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבקבשום 

למום זאת בו יחשהלא ש )ו"דף ע( מסכת נדריםיה מורא, לויאסרו לישב בצש

אבל  )שהוא מין ראתן(רק בחולי נכפה אלא  ,דשי לא קלדעת זאתאשה לומר ש

  . ומרים כןבשאר חולי לא א

אין המשכיר  –ה מדבקת מחלוכר יש לשאם היא שאפילו א "מסקנת הרמ •

  .יכול לעכב עליו

  

לכאורה ניתן ללמוד בקל וחומר  – )לגבי רצון החברים שהחולה יצא מהבית( כ גם בענייננו"וא

השוכרים האחרים אינם יכולים בוודאי ש – שאם המשכיר אינו יכול להוציאו

  .להוציאו

  



  ן ו י ע  –  י פ ד
  

יג

א השוכר ממשכיר שחשש ה הנדון הוא א"שבדברי הרמ, לכאורה, חילוקיש אלא ש

 . יכול לעכב עליואינוהמשכיר א ש" הרמובזה פסק, תדבקישאיר במקום זה מחלה מ

שהשוכר יורה עליו בחיצים בנדון השארת מחלה בבית אלא בא היה נדון לאילו האבל 

 שהמשכיר יכול לעכב א היה מודה"הרמ שייתכן – )"גירי דיליה"וזה הדימוי הנכון ל( כל רגע

  .איה לענייננוכ אין ר"וא, שלא יזיקנו

  

בעוד  ,קניין המגוריםשכן הוא עוסק בדיני , א"אין להביא ראיה מהרמ: ובקצרה

  .)ובעניין זה כבר עסקנו לעיל( נזקי שכניםשהמקרה שבענייננו שייך לדיני 

  

   אם יכולים לתבוע חלוקת שותפותה. ח

 והן בדיני ,הן בדיני זכויות שכירות(  שקשה לכפות על החולה לעזוב את דירתועד כה למדנו

 מה יעשו כ חוזרת השאלה"וא, )"גירי דיליהספק  "אם נאמר שהמחלה היא בגדר, נזקי שכנים

  .שהרי אינם יכולים לדור עם החולה, החברים במקרה שבענייננו

  

 החברים וגםהחולה גם (  הצדדים למגורים לשניה ראוידירה שאין המאחרולכאורה 

 כפי ,חלוקת שותפותאת הצד השני ליכולים כל אחד מהצדדים לתבוע , )האחרים

נראות לכאורה , ובהשלכה לענייננו ,)א"בשולחן ערוך סימן קע( דיני שותפיםשהתבאר ב

  :)כ נדון בהם אחת לאחת"תחילה נרכז את האפשרויות ואח( כדלקמן, האפשרויות הבאות

לתבוע יכול כל אחד למדנו בדיני שותפים ש :בדבר שיש בו כדי חלוקה •

במקרה שבענייננו אופציה זו אלא ש.  את החצר המשותפתשיחלקו ביניהם

וכל שכן ,  לשני חלקיםאין אפשרות לחלק דירת מגוריםמאחר ש, אינה קיימת

 היא התואפשרייש לבחון את  חלוקה ש.שלא ניתן לחלק את חדר המגורים

  .שכל אחד מהם יהיה בשכירות גמורה לפרק זמן מסויים, חלוקה לזמנים

גוד לתבוע שנה אפשרות י שלמדנו בדיני שותפים :חלוקהבדבר שאין בו כדי  •

 את חלקו שכורהוא ישהכוונה לומר שיש לבחון אפשרות נו ובעניינ, או אגוד

  .החלק שלואת  שכוררו ישל השני או שחב

  

ולא לגבי , בבעלות משותפתי נכס  שכל דיני חלוקת השותפים נאמרה לגביש לזכור

   . להעתיק את הדינים מבעלות לשכירותהשאלה היא אם אפשר. שכירות משותפת
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   דין גוד או אגוד בשותפים. ט

סימן ( שולחן ערוךודין זה נמצא ב, כבר למדנו לעיל – לגבי חלוקת נכס לשני חלקים

וכגון , אמות לזה' אמות לזה וד' כגון שלא נשאר ד( אין בנכס כדי שיעור חלוקהשכאשר  )א-א"קע

אי אפשר  – )ג-א"סימן קע ובשולחן ערוך. א" בתרא דף י במסכת בבאמשנהברשימה שלימה הנמצאת 

  .לכפות על חלוקתו

  

ונלמד את דעת , "גוד או אגוד "את אפשרות השימוש בנכס בשיטת ורצינו לבדוק

  .שיטה זוהמפרשים והפוסקים בעניין הזכות לדרוש חלוקת שותפות ב

  

ה ניתן להפריד את לומדת שבחצר שאין בה דין חלוק ).ג"במסכת בבא בתרא דף י( הגמרא

ואין כאן , שהאחד מוכר את חלקו לשני או קונה את חלקו מהשני( גוד או אגודהשותפות בשיטת 

למסכת בבא בתרא סימן אוצר העיון ואריכות בעניין זה ניתן למצוא בספרנו , מקום להיכנס לשיטת חלוקה זו

  .)"חלוקת ירושת מאפיית פיתות" – ד"ס

  

ל מצב שאין בו כדי חלוקת כ – ))ח"קס-חלק ג( שובהבתא "הרשבכך כותב ( בפשטות

ואין חילוקים באופן שבו הגיע הנכס , "גוד או אגוד"יכול כל צד להציע  – השותפים

  .)ו-א"עבסימן קהשולחן ערוך וכך משמע מדברי ( לידי השותפים

   

 ,א"בחולק על הרש )לג-א" קעמן בסיבטור תמובאו, א"בא בתרא פרק א סימן נמסכת בב( ש"הראו

   :כדלקמן, מחדש שני חידושים בעניין זהו

 דינא דגוד או אגוד לא )ויש שגורסים שהוא רבנו יונה, י מיגאש"הוא הר( י הלוי"כתב הר •

ן בו כדי  שנים בית שאילקחואבל אם ,  מתנהי או במקבלםאלא ביורשישייך 

' לדעת שיהיו בשהרי , אין אחד מהם יכול לומר גוד או אגוד – לזה וכדי לזה

  . ולא למכרו איש אל אחיו,שותפין בו לקחוהו

 דבריו אם לא היה להם בית דירה ולקחו םנראי)על דברים אלו ש( ש"וכותב הרא •

אם היה להם אבל . או אם היה להם בית דירה ולקחו להשכירו לאחר, לדור בו

 או הוצרך למכרו מחמת דחקו,  דירתו של אחד מהםבית דירה ונפל או נשרף

ואינו רוצה לדור עם , כיון שצריך לו לדור בו, לחברו גוד או אגודיכול לומר  –

  .וכן נמי אם הוצרכו שניהם ליכנס לדור בו. אחר
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יכולים  שותפים א"הרשבלדעת  – במקרה של נכס שאינו ניתן לחלוקה: ובקצרה

אם קנו ש "הראולדעת , ))ו-א"בסימן קע( וכך למד השולחן ערוך( "גוד או אגוד"לדרוש 

י "הרי "עפ, א-א"סימן קע( ך"השוכן למד ( "גוד או אגוד"אינם יכולים לחלק ב – במשותף

, ))ף"במסכת בבא בתרא דף ח בדפי הרי( הנימוקי יוסף ,)ג-בהלכות שכנים א( ד"הראב, )ל"הנ( מיגאש

 )או שהוצרך למכור את ביתו האחר מחמת דוחקו, כגון נשרף ביתו האחר( למעט מצבים מיוחדים

  .בשיטה זושיוכלו לחלק 

  

יוצא שהיכולת  – )ובהמשך נעסוק בהשוואה זו( אם נשווה שכירות לקנייה – ובענייננו

  .)ך"או במחלוקת המחבר והש( ש"א והרא"תלויה במחלוקת הרשב" גוד או אגוד"להיפרד ב

  

   בשכירותדין גוד או אגוד. י

 לגבי בקנייה זהים לדין שותפות בשכירותאם דיני שותפות אלא שיש לחקור 

,  ובפוסקיםראשוניםבומצאנו בזה מחלוקת , "גוד או אגוד"פשרות לתבוע הא

  :כדלקמן

: כתב )ט-א" בסימן קעשולחן ערוךבכן הוא דעת המחבר , ג-בהלכות שכנים א( ם"הרמב •

שנים  או ,רו מקצת חצר או שדה שאין בה דין חלוקהאחד השוכר מחב

 או : ולומר לורויכול לכוף את חבכל אחד מהן  – ששכרו מקום אחד בשותפות

  .םחולקי –  ואם יש בה דין חלוקה,שכור ממני חלקי או השכיר לי חלקך

אין דין שכירות שב השיג על דבריו )ט- א"בסימן קעא "הרמוכן כתב , שם( ד"והראב •

  .ולא אמרו גוד או איגוד אלא בירושה ומתנה, ...לגור יחדיומ כן שכרו "עש, זה

  

 בית בשותפות ים ששכרוישנ: שהביא דין זה )ב-ז"בסימן שט( ומקור נוסף בשולחן ערוך

אפילו יש לו דיורין ,  יכול להושיב אחר במקומוםאין אחד מהשותפי – לדור בו יחד

אינו  ו.אותך אני יכול לקבל אבל אחר איני יכול לקבל: כי יכול לומר, פחותים ממנו

  .אלא שכור להם לזמן, שהבית אינו שלהם, יכול לכופו לחלוק

  

  :הן כדלקמן – מדוע כן לחלק ומדוע לא והסברות

על דעת  ביארו שכיון שהשתתפו לשכור הבית א"בבאר הגולה ובביאור הגר •

  . אין יכול לתבוע חלוקהלגור יחד
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שהמבקש לבטל את  )א"בשם הרשב( באר לצד שני )ג-הלכות שכנים א( המגיד משנה •

 לקבל הייתי סבור שהייתי יכולכששכרתי : השותפות בשכירות יכול לומר

  .ועכשיו איני יכול לקבל, להיות שותף עימך

שהאחד יכול לומר שעל דעת כן השתתפנו  )שם( וטעם נוסף במגיד משנה •

אבל אם , )שאם היינו מתחרים היינו מעלים בדמים( בשכירות כדי לא להרבות בדמים

  .לא יהיה כאן נזק אלא במחצית – עתה אחר ירבה דמים

יכול לומר שהשתתפתי איתך רק על דעת ש )שם( וטעם אחרון במגיד משנה •

  ".גוד או אגוד"שיהיה 

  

תהיה תלויה במחלוקת בשכירות " גוד או אגוד"לכאורה האפשרות לומר  – ובענייננו

יוכל בשכירות   את חלקורהעבימי שלא ירצה ל – למעשה – ולכן, )בראשונים ובהלכה( זו

  .כהצד שאינו רוצה לחלוקלומר קים לי 

  

  לוקת זמניםאפשרות לגור בח. יא

  .חלוקת זמני שימושבשאלה אם יכולים החברים בדירה לכפות זה אלו זה לויש לדון 

  

שאין לך דין , לדידך: אמר ליה רבא לרב נחמן: כותבת ).ג"במסכת בבא בתרא דף י( הגמרא

שקיבלו בירושה , האחד בכור והשני פשוט, מה יעשו שני יורשים – "גוד או אגוד"של 

: ענה לו? )שאין בהם דין חלוקה(  היאך מחלקים ביניהם נכסים אלו,עבד או בהמה טמאה

  .)זמני שימושחלוקה לפי : ובמילים אחרות( עובד את זה יום אחד ואת השני שני ימים

  

או (אם הוא חצר , ואם אין המקום עשוי לשכור: כתב )ח-א"בשולחן ערוך סימן קע( ובהלכה

שאי אפשר , שוכנים בה שנה שנה, )טור הדברי,  שאי אפשר להם לדור ביחדאו ביתחנות 

ומוסיף השולחן ערוך ( שהרי אין בה דין חלוקה, יהמפני היזק רא, שישכנו שניהם כאחד

אלא משנה , ואין אדם עשוי לטרוח כל שלשים יום לפנות מחצר לחצר: ...מדוע דווקא חלוקה לשנה שנה

  .)לשנה

  

, לשני זמני שכירותהדירה לכאורה אפשר לחלק בשלב המחלה את  – וגם בענייננו

וכך יפתרו את הבעיה , ויעשו גורל מי יהיה בדירה בזמן זה ומי יהיה לבדו בזמן אחר

  .שבענייננו
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שכל שיטה  – ).ב"והמקור הוא במשנה במסכת בבא בתרא דף קע( אלא שיש הדגשה בהלכה זו

,  יחדאבל אם המקום ראוי לשימוש. אינו ראוי לשימוש יחדזו היא רק כאשר המקום 

בית  כגון שיש להם ,אלא שכרגע אחד מהם עני ואין לו יכולת להשתמש במקום זה

אין העני יכול לתבוע  – ואחד מהם עני שאין לו מה להשתמש בזה, הבד או מרחץ

מאחר  ,)חלק מהימים ולהשכירו לימים אלו בלבדאת הנכס ל לקבל עדיף לוובאמת ( חלוקת זמנים

קנה לך עבדים שיבואו " :)והיא טענה הלכתית לכל דבר, יהבאירונ( יכול לומר לוהעשיר ש

 או תביעה להשכיר את כל "גוד או אגוד"יכול לתבוע אמנם הוא ו, ב" וכיו"למרחץ

ובאמת נושא זה הוא ( אין יכול לתבוע חלוקת זמניםאבל , המרחץ יחד כדי לקבל השכר

 ויש גם ,י מיגאש"ן והר"ם והרמב"מבהרודעת השולחן ערוך יונקת משיטת , מחלוקת ראשונים בסוגיה שם

שהאריך בזה וסידר  )ז- וסימן טא-בבא בתרא סימן ז( בחזון אישויעויין , בעל המאורהיא דעת , דעה חולקת

  .)דבר דבור על אופניו במחלוקת זו

  

לכאורה יש להסתפק בצדדים  – אם אפשר לומר שיעשו חלוקת זמנים – ולכן בענייננו

  :הבאים

 שכן כאשר החולה נמצא ,י לשימוש עבור שני הצדדים יחדבית זה אינו ראו •

אין החולה יכול  – וכאשר החברים נמצאים, שם אין חבריו יכולים להימצא

והפיתרון הוא , אפשר לעשות חלוקת זמניםשובאופן זה למדנו , להימצא

  : או.שיטילו גורל מי יהיה עכשיו ומי בשבוע הבא או בעוד שבועיים

מרחץ ובית הבד שראוי לשימוש כמו ה,  לשניהםהבית מצד עצמו ראוי •

כמו , אלא שהחולה אינו יכול להיות שם כאשר חבריו נמצאים, לשניהם

אי שובמקרה זה למדנו , אין לו במה להשתמשו, בסוגיה שאחד מהם עני

  .אפשר לעשות חלוקת זמנים

  

ן שאינו נית, במציאותו של הביתאם היכולת לעשות חלוקת זמנים תלוי : ובקצרה

ומה , שניתן לשימוש משותף בדיורים משותפים בדרך כללאו , לשימוש משותף

 ".גוד או אגוד"אלא רק , זו לא סיבה להתיר חלוקת זמנים – שבאופן זמני אי אפשר

  .ואין לנו הכרעה בנקודה זו
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  חלוקת התשלום בתקופה זו. יב

יש לומר את  – התשלום על שכירות זווהכוונה לנדון , השאלה השניה בשיעורנולגבי ו

  : הנקודות הבאות

כל אחד : משכיר הדירה, ב"צורת ההתקשרות עם בעה מה תחילה יש לבדוק •

  .ב"או שכולם משלמים יחד לבעה, ב בנפרד"משלם לבעה

בוודאי שאין  – ב לחוד"מסכם את המחיר עם בעהאם כל אחד מהדיירים  •

א גרים שכן מעולם האחד איננו משלם על שאר חבריו של, תביעה בין החברים

  . ב על חלקו"אלא כל אחד דן עם בעה, שם

אינו כלפי בעל הבית היא ששל האדם שלא דר בתקופה זו טענתו במקרה זה  •

גם מי  והטענה הנגדית היא ש,זמן שלא גר מחמת אונסהרוצה לשלם על 

מחלה ולאחר תום ה, מאחר שעזיבה זו היא זמנית, שאנוס משלם שכר דירה

 . דםיחזרו לגור בדירה זו כמקו

 שאלת ניכוי תשלומי שכירותכבר עסקנו בעבר ב – אונס בשכירותשאלת וב •

שכירות רכב שהתארכה " – ג" למסכת בבא מציעא סימן נאוצר העיוןיעויין בספרנו ( בגלל אונס

 החליט מדעתו לעזובואחת המסקנות משיעור זה היתה שכאשר אדם , )"באונס

ועליו לשלם את כל , אין זה אונס – )וואפילו שהיו שיקולים של הכרחיות להחלטה ז(

, כפועל בטלשאין גם מקום לדון על תשלום , ועוד אפשר להוסיף( התשלום כאילו גר בפועל

יעויין (  נדון זה עצמו בנמצא במחלוקת.א: משתי סיבות, שהמשכיר שמח על שלא גרים בביתו

כיר תועלת מביטול חלקי של כ אין למש"וא,  בלאו הכי יש מי שנשאר לגור בבית.ב, )ל"הנבשיעור 

  .)השכירות

מאוגדים יחד ומשלמים יחד  ב היא שכולם"צורת ההתקשרות לבעהאבל אם  •

מ מי נשאר "ואין נפק( שמאחר שאחד החברים,  חוזר הנדון של שאלתנו– ב"לבעה

האם השאר חייבים  – ב"לבעההמלא שילם את הסכום  )החולה או הבריאים, לגור

  ?א גרו בפועל בדירהגם כאשר לאת חלקם לשלם 

מחיר  את המי שגר לבד משלם בעצמושכל  , לכאורה, היאהסברה הראשונית •

מחיר ישלם בעצמו את החברו  – וכשיגור חברו, שכירות על הדירההמלא של ה

מי שגר משלם ומי שאינו גר אינו :  ובקצרה.שכירות בתקופה שלו של ההמלא

  .משלם
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השאירו את זמנית את הדירה  את הדיון למקרה שאלו שעזבו ויש לסייג •

לפחות בדמי שלם שכירות עליהם ל בוודאי ש–אם כן , החפצים שלהם בדירה

  . רק אז מתחיל נדון שיעורנו–כולל כל חפציהם , עזבו ממשורק אם  ,מחסן

החברים שנמצאים מחוץ לדירה רוצים להיפטר מתשלום  – ון השאלהובנד •

 והרי נדון זה ,לא שהו בדירהאבל , הוגדרו שוכרים על התקופה שדירההשכר 

  . שאדם נעדר ממנו לתקופה קצרה, ותףדומה לבית מש

יש לחייבו על הוא ש לדירה שאינה בשימושהכלל בדין תשלומי וועד בית  •

הוצאות אבל תשלומי , אפילו שלא נמצא בבית, הוצאות תיקון מזדמנות

אמנם גם בכלל זה יש  .פטור מתשלום – )ב"טלפון וכיוצ, גז, ניקיון, כגון חשמל( שימוש

ולא מחשבים תקופה קצרה , שפטור זה מתחיל רק לאחר זמן ניכר, הסתייגות

   .בפני עצמה

  

ואין , החברים הבריאים צריכים להרחיק את עצמםנראה לומר שובשורה התחתונה 

  . לתקופה זולהם פטור מתשלום שכר הדירה

  

  סיכום ומסקנות. יג

מי צריך להתפנות  – לה קורונהכמה חברים ששוכרים דירה יחד ואחד מהם ח

נדונו בזה הנושאים  – והאם המתפנה צריך לשלם שכר דירה על תקופה זו, מהדירה

  :הבאים

שדיני נזיקין יש חדירה לרשות , הרחקת נזיקיןלדיני דיני נזיקין חילוק בין  •

תר את  סוהשימוש הנורמלי שלואלא ש, משתמש בשלואבל כאשר , הניזק

, ועושה זאת בשעות המקובלות, כגון אדם לומד לתופף בביתו( והשימוש הנורמלי של שכנ

  .הרחקת נזיקיןהלכות נדון זה שייך ל – )אבל חברו רוצה לישון ולא יכול בגלל הדפיקות

עלול  עימושהייתו  ש,גיריה דיליהבנחשב שמזיק את חבריו , להחוכאשר אדם  •

כאשר (וממילא , היזקת  פועלההייהששיוצא , ציויחמזיקו בכאילו , להדביקו

ולכן , על המזיק להרחיק את עצמו)מודה גם רבי יוסי ש" גירי דיליה"הנזק הוא מסוג 

  . חבריוכדי שלא יזיק אתראובן החולה צריך לעזוב ש, לכאורה, הדין הוא

בעל שגירש את אשתו ואחר הגר באותו מבוי  לגבי, שער משפטוראיה מדברי  •

  .עליו להרחיק שלא יזיק – רוצה לשאתה שתגור במבוי זה
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אי אפשר  – משימוש רגיל בביתושאדם המזיק כתוצאה החזון איש שיטת  •

חולה יש לדון אם נחשב כחולה קורונה אמנם . להוציאו מביתו בגלל נזק זה

  .אין זה משימושים רגילים של ביתאו שבמקרה כזה , רגיל

כבר  – ספק נזקשאם מדובר בז "הרדבמכריע  – ספק גירי דיליהובאופן של  •

  . נחשב כגירי דיליה – ספק נפשותוב, אינו נחשב כגירי דיליה

משמע מדברי הנתיבות המשפט ששוכר אחד יכול  – הרחקה בשכירותובדיני  •

אבל אולי אין , י התחלפותו בשותף אחר"קנו עלכפות על השוכר השני שלא יזי

  .מבריא לחולההשותף הקיים מחליף את מצבו מכאן ראיה למציאות ש

יש אם שאפילו א "ת הרמ"שוכותב  – ביטול שכירות מחמת מחלהלגבי  •

ואולי יש לחלק שאין מדובר ( אין המשכיר יכול לעכב עליו –מחלה מדבקת וכר לש

  .)ת שאריות בביתא בגירי דיליה אלא בהשאר"ברמ

אבל בשאר נכסים , שייכת בנכסים שיש בהם כדי חלוקה חלוקת שותפות •

  .גוד או אגודאו חלוקה לזמן אפשר אולי 

מחלוקת המגיעה לידי מחלוקת ראשונים יש בזה  – בשותפיםגוד או אגוד לגבי  •

, יש סברות בראשונים לכאן ולכאן – ולגבי שכירות, ך"השולחן ערוך והש

  .כהצד שרוצה" קים לי"ויוכל לומר 

תלוי אלא שזה , לחלק את השכירות לזמני שימוש שוניםלכאורה אפשר  •

בדיורים משותפים או , שאינו ניתן לשימוש משותף, במציאותו של הבית

זו לא סיבה  – ומה שבאופן זמני אי אפשר, שניתן לשימוש משותף בדרך כלל

  ."גוד או אגוד"אלא רק , להתיר חלוקת זמנים

 – ב"אם עומדים כנגד בעה – הגם שלא היו בדירה, על שכירות זו התשלום •

אלא בחירה אין כאן אונס הן מאחר ש, אינם יכולים לטעון שהם אנוסים

  .אפילו באונס חייבים לשלםוהן מחמת ש, עצמית

  .)לפחות כמחסן(  המשך שכירותהיאהשארת החפצים  – ואם משלמים כשותפים •

ממשיכה לחייב יש כלל שעזיבה זמנית  – ם בדירהלא השאירו חפציואם  •

  .הוצאות תחזוקהורק לאורך זמן נפטרים מתשלומי , בשכירות

החברים הבריאים צריכים להרחיק את נראה לומר שובשורה התחתונה  •

  . לתקופה זוואין להם פטור מתשלום שכר הדירה, עצמם
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