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  פסק די�

  

  לבי�        בעניי� שבי�

  'פחת פלמש –' הנתבעי� מס      'ת פלמשפח – התובעי�

  . רשומהעמותה  – 2' מסהנתבעת           

  תיאור המקרה והעובדות המוסכמות. א

ה� פנו , לאחר זמ�. הבעל הינו ב� למשפחה מקומית. 2008בישוב בפברואר בית שכרו  התובעי�

  . לרכישת הביתבבקשה , ת הביתלשהיא בע 2לנתבעת בבקשה 

בבקשה לרכוש את   2ה� לנתבעת ג� פנו בישוב  של הישיבה בקרוו�וררי� המתג 1' הנתבעי� מס

 .1 לנתבעי�שהוחלט למכור את הבית   לתובעי�, .א .הודיע מר מ 26.5.09בתארי� . הבית

לאור העובדה שה� , קדימות ברכישת הביתלה� יש לדעת� שכ� , התובעי� ראו עצ� נפגעי�

בניסיו�  1 למשפחת הנתבעי�ו, 2לנתבעת שונות לפנות בדרכי�  וסה� ני. שוכרי� את הבית

יש לציי� שלפי . להעלות את הנושא לדיו� א� דרכי המשפחות לא נפגשו עד הגיע� לבית די� זה

טר� נחת� חוזה בי� הצדדי� , 2נתבעת וה� בידי נציג  1הנאמר בבית הדי� ה� בידי הנתבעי� 

  . 2009בסו& דצמבר  הסתיי�חוזה השכירות של משפחת התובעי� . למכירת הבית

אחד . ני�אבתי� ובמספר קרוו שלושהמדובר ב. ישובב הנתבעתנוסי& עוד מספר פרטי� על בתי 

הבתי� אחרי� מושכרי� כעת וכ� שני . ת ההסדרמ בישיב"על ידי ר מהנתבעתמהבתי� נרכש 

ני� גרות בשכירות בעיקר משפחות הקשורות לישיבה א� ג� משפחה אחת אבקרוו. ני�אווהקר

  . אי� לה קשר לישיבהש

  

  טענות התובעי . ב

למר . בבקשה לרכוש את הדירה, שהיא בעלת הבית 2לנתבעת שה� פנו ראשוני�  י�התובעי� טוענ

) 2ל נתבעת "מנכ( .ה השכירות ולאחר מכ� פנו ג� למר לה� פנו כבר בזמ� חתימת חוז .א .מ

כעת שהדירה אינה עומדת ולפי דבריה� נענו בעקרו� בחיוב אלא , בבקשה לרכוש את הבית

אכ� מתעתדת למכור לה� את הבית ה� החלו  2נתבעת ש .וממר ל .א. לאחר שהבינו מ. למכירה

בהיערכות לקראת שהות ממושכת בבית שכללה קניית רהיטי� מתאימי� לבית וא& ערכו בו 

 ה� ג� נמנעו מלבדוק בתי� נוספי� ביישוב שכ� היה ברור לה� שהבית הזה. שיפוצי� קלי�

ה� יצאו למאבק כנגד  1ע� קבלת ההודעה על מכירת הבית למשפחת הנתבעי� . יירכש על יד�

   .ההחלטה
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קדימות זו . וה� קודמי� לכל אד� אחר, לדעת� לשוכרי� זכות קדימה ברכישת הדירה המושכרת

ה� . פי ההלכה מדינא דבר מצראמבוססת ה� על  הנוהג המקובל בישוב ובתנועת אמנה וכ� על 

ולטענת� דבר זה , 2בנתבעת ני� את העובדה שמשפחת הנתבעי� ה� בתו וחתנו של מנהל� מציי

של הקדמת הדייר בדירה לכל  יישובמהכללי� הנהוגי� ב 2' נתבעת מסהמסביר את החריגה של 

  . רוכש חיצוני אחר

הביאו פסקי� מישובי� שוני� הקובעי� שיש להקדי� את השוכר על פני כל , לביסוס טענת�

  . וכ� מסמכי� המצביעי� על הנוהג בישוב, רוכש אחר

  

  טענות הנתבעי . ג

   1נתבעי   .1

בכדי לקנות את הבית  2לנתבעת ה� פנו . אינ� רואי� עצמ� כצד בדיו� כלל 1הנתבעי� 

מצאה שה� מתאימי� לקריטריוני� היא קיבלה את בקשת� והסכימה למכור  אולאחר שהי

� אינ� בני המשק וזאת בניגוד לתובעי� אי� לה� אפשרויות אחרות בישוב שכ� ה. לה�

  .שיכולי� למצוא מקו� מגורי� חליפי בישוב בהיות� בני המקו�

  

   2' הנתבעת מס .2

 יישובקונה ב 2נתבעת שני� שהדירות ש 20יש נוהל ידוע וברור מלפני  2נתבעת  לטענת

לפי . יו�מיועדות לרבני הישיבה ולתלמידיה ובכלל� בוגרי הישיבה א& א� אינ� לומדי� בה כ

א� כי יש לציי� שנוהל זה  .2ראש ישיבת נתבעת נמסר לו נוהל זה מפיו של , נתבעתהדברי נציג 

  . אינו מתועד בכתב

א& הוסי& שבמקרה שבית נתבעת נציג ה. לכללי� שלהבראש ובראשונה מחויבת  2נתבעת 

ביחס  .להימנע מלמכור את הבית בכלל העשוי נתבעתה יש לתובעי� קדימותהדי� יפסוק ש

 נתבעתהשיב נציג ה, למכירת הבית .לומר  .א. מלטענה של התובעי� שהייתה הסכמה של מר 

ואכ� ג� במכתבו . שלא יכולה להיות התחייבות כזו שכ� הסמכות היא א� ורק בידי ההנהלה

  . אמר לו שהמכירה תלויה בהסכמת ההנהלה .נאמר במפורש שמר ל, אביו של התובעשל 

ע בישיבת ההנהלה נידונה בכלל מועמדות� של משפחת התובעי� לשאלת בית הדי� מדו

שבקשת� הועלתה מפני שה�  נתבעתשאינ� יכולי� לרכוש דירה לפי הכללי� השיב נציג ה

  .לא הייתה מוכרת לה� נתבעתא� בכל מקרה ה, ביקשו לקנות

  

  .א. עדות מר מ. ד

טי השיחות סביב המכירה א� אינו זוכר את פר ,לדבריו .תיאר את מעורבותו בסיפור .א .מר מ

הוא עוסק בהשכרת הבתי� . ברור לו שלא הבטיח שתהיה מכירה שכ� הדבר אינו בסמכותו

  . א� במקרה זה הקוני� הגיעו בלעדיו הנתבעתולעיתי� א& מביא קוני� לבתי 
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  תשובות התובעי . ה

תהיה בעיה נראה היה שהבית יימכר לה� ושלא  .ומר ל. א. ממתשובותיה� של מר , לטענת�

  .שינתה את דעתה נתבעתכעת נוצר רוש� שה. משו� בחינה שהיא

  

  פסק הביניי . ו

חודשי� בכדי  3 * ב ע� התובעי� להארי� את חוזה השכירות 2נתבעת בית הדי� החליט להורות ל

לאפשר לבית הדי� ללב� את העני� וכ� בכדי לאפשר לצדדי� להתארג� לפי תוצאות פסיקת בית 

  . הדי�

  

  אלות לדיו�ש.  ז

  

  השאלות לדיו�

 טענות התובעי�

  .של שוכר בית" בר מצרא"הא� קיי�  .1

  .ממו�המקו� בדבר שבמשו� מנהג " בר מצרא"הא� בנדו� דיד� קיי�  .2

  טענת הנתבעי�

חל על " בר מצרא"יש לדו� הא� דינא , שה� אינ� צד בדיו� 1ביחס לטענת הנתבעי�  .3

  ?הקונה או המוכר

  :2' נתבעת מס טענת 

לאור , או ג� מנהג המקו�, יכולה לטעו� שלא חל עליה דינא דבר מצרא 2נתבעת הא�  .4

 . הקריטריוני� לה� טענה

  

  על מי חל דינא דבר מצרא. ח

שאי� להחיל עליה את , טענה 2נתבעת . צד לדיו� הא אינשהי, טענה 1משפחת הנתבעי� , כאמור

  .כיוו� שיש לה קריטריוני� מוקדמי� למכירה, דינא דבר מצרא

  . נדו� בה� תחילה, שאלו טענות מקדמיותכיוו� 

 ?בר מצרא על המוכר או על הקונהדינא ד

  ):ה, קעה(שאלה זו מתבררת מעיו� בדברי השולח� ערו� בפתיחת הלכות בר מצרא 

יש לחבירו , בי� שמכרה הוא בי� שמכר שלוחו בי� שמכרו בית די�, המוכר קרקעו לאחר

ח ושכ� וקרוב "ואפילו הלוקח ת; לק אותושהוא בצד המצר שלו לית� דמי� ללוקח ולס

   ...המצר� קוד� ומסלק את הלוקח, והמצר� ע� האר0 ורחוק מ� המוכר, למוכר
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, ועדי הקני� של לוקח יכתבו שטר בש� המצר�, וזה הלוקח הרחוק חשוב כשלוחו לכל דבר

  ואי� צריכי� קני� אחר

ואי בתר . ו על העליונהל כיורד ברשות ושמי� לו ויד"ה, וא� תיק� בה והשביחה. ..

  ...ל כיורד שלא ברשות"ה, )השביחה(דתבעיה 

וא& הפכו את הקונה . כלומר חכמי� התייחסו אל הלוקח כשליחו של המצר� וכקונה עבורו

  ):ז, קעה(ע "וכ� מבאר הסמ. שקנה בבית להשקעות שביצע בביתבשדה חבירו ביחס " יורד"ל

שימשו� ידו רנות על המוכר אלא על הלוקח לא תיקנו די� מצואפילו בדלית ליה פסידא 

  ...מקנייתו וממילא יצטר� המוכר למכור לזה המצר�

  ):א, קעה(ומפורשי� הדברי� בערו� השולח� 

  ...ועיקר די� חיוב מצרנות הוא על הלוקח כמו שיתבאר

  ):א, בבא מציעא קח(וכבר כתב המאירי 

 .סלק את הלוקח בדמי� שנת�ר ואינו מצר� שלו יכול המצר� למעתה הלוקח קרקע מאחֵ 

ל "ועותו בזה מדת הדי� ללוקח משו  ועשית הישר והטוב רדבר זה תקנוהו חכמי� 

כדי שיהו קרקעותיו  שיהא לוקח זה הול& במדת חסידות להניחו לזה שהוא מצר�

  .סמוכי� זה לזה והוא מוצא ליקח במקו� אחר

  .למצר�דבריו ברור מיללו שהתקנה היא על הלוקח שיניח את השדה 

  

מוטלת על הלוקח שאינו , "ועשית הישר והטוב"החובה הדתית והמוסרית של , לסיכו  הדברי 

  . ועליו להסתלק מ� הרכישה במקו  שראוי לאפשר את הרכישה לבר המיצר, ב� המיצר

, ובמידה שקיימת חובה מדינא דבר מצרא ,ה  אכ� צד של ממש לדיו� 1ובנדו� דיד� הנתבעי  

בשכירות  גרי  בוש תובעי ל לאפשרה  להמנע מלרכוש את הבית על מנת החובה מוטלת עלי

  . לרוכשו

  

  . ביחס להחלת דינא דבר מצרא 2נתבעת טענות . ט

  . לדינא דבר מצרא ,כבעלת הנכס, 2 נתבעתשל מחויבותה . 1

נוצרת , וקדימות ב� המיצר, מוטלת על הקונה, עיקר החובה בדינא דבר מצרא, כפי שהראנו לעיל

  ."וממילא יצטר& המוכר למכור לזה המצר�: "ע"כלשו� הסמ, באופ� אגבי, ס לבעל הנכסביח

מוטלת חובה לשת& פעולה ע� העקרו� ההלכתי , נראה מכמה מקורות שג� על המוכר, א� ע� זאת

  . במצב בו הוא מוכר את הנכס

אינו  שכאשר ב� המיצר, ד את דעת המרדכי"סעי& ל, סימ� קעהע "א בשו"הביא הרמ, ראשית

  :נמצא במקו� בעת שהנכס נמכר

מרדכי (ד  שיודיעו לאוהבי או קרובי המצר� א� רוצה לקנות "לכתחלה יל� המוכר לפני ב

  ). פרק המקבל
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חובת . או את קרוביו בכ� שהקרקע המדוברת נמכרת, על המוכר מוטל ליידע את המצר�, דהיינו

שמי מה� , למצב בו יש שני מצרני�המתייחסי� , א"סעי& י, ש�א "המצר� עולה ג� בדברי הרמ

חלק מ� הקרקע יזכו כל אחד ב, א� א� יבואו כול� כאחת, יזכה בקרקע, שיקדי� ויקנה

   :זה שתי דעות בעניי� א מביא"הרמ. המבוקשת

  . ויש חולקי� ,מיהו לכתחלה ימכור לכול� ביחד

ות עודפת על משו� שאי� לאחד זכ, אי� חובה למכור לכול� כאחת, שלדעת החולקי�, מסתבר

לפעול ג� הוא לטובת , מוטל על המוכר, א� כאשר יש אחד מ� האנשי� שהוא ב� המיצר. רוחב

  .  עשיית הישר והטוב

  

  הדי� כאשר המוכר מעוניי� למכור לקונה דווקא ולא לב� המיצר. 2

 וכפי שכותב, חל דינא דבר מצרא, ג� א� המוכר אינו מעוניי� למכור לבעל המיצר, באופ� בסיסי

  ):ה, קעה(א  "הרמ

אפילו הכי קנה המצר� , פילו א� אומר המוכר קוד� שאמכור למצר� לא אמכור כללוא

  .)ב"ל' קני� סי' תשובת מיימוני ס(בעל כרחו של מוכר 

המוכר רשאי  –אי� דינא דבר מצרא כלל , ב� המיצרבמקו� שיש למוכר נזק במכירה ל, אכ�

כ� הדי�  למשל במוכר כל נכסיו . את הנכס לב� המיצרוזה לא יצטר� להעביר , להעדי& את הלוקח

, ש�(או במצב בו המוכר דחוק למכור , שרוצה למוכר� כיחידה אחת לקונה אחד) כ, קעהע "שו(

, ש�(או במקרה שצרי� להמתי� למצר� עד שישל� ) כג, ש�(או שמעות הלוקח נוחי� יותר ) מב

  ). כה

  

  . ינ  כלכליי העדפת הקונה על ב� המיצר משיקולי  שא. 3

 –וב� המיצר טוע� שהוא קוד� , אד� מעוניי� למכור את נכסיו לבנובפוסקי� מצאנו דיו� כאשר 

  . מדינא דבר מצרא

) לז הובא ג� בפתחי תשובה, קעהע "שוהגהות ל(רבי עקיבא איגר . הסתפק בזה) ל, קעה(� "הש

תב שבוודאי זהו שיקול שכו) ב, בבא מציעא קח(& המובאת בשיטה מקובצת "ציי� לתשובת הרי

מאיד� מתשובות מיימוניות . של ממש להעביר לבנו את נחלתו בכדי שייקרא ש� אבותיו עליה

  .לב� לא עולה שאי� עדיפות לחת� וא&) וכ� דייק הנחלת צבי מתשובה לג ;לב ,קניי�(

א� , ג� לבתו של אד� פוסק כדעה שיש עדיפות ,) מ סימ� יא"חו, ת חת� סופר"שו(החת� סופר 

אפשרות שיש להעדי& , �"ש העלה כתירו0 לקושיה על הש"ובפת(הבני� אינ� מעונייני� בנכס 

שקושיית , א הערה קד"פרק י, הלכות שותפי� ומצרנות, א� ראה בפתחי חוש�. אפילו את ב� הב�

  ). ש"אי� בסיס לחידוש הפת, וממילא, הבאר היטב אינה קשה

ס של המוכר במכירת הקרקע לקונה ולא לב� שהאינטר, מדברי הפוסקי  עולה ,בכל אופ�

לא מצאנו . כמו הרעיו� של מגורי ב� או נכד בנחלת אבותיו, צרי& להיות מובהק ביותר, המיצר

  .בפוסקי  הרחבה של עקרו� זה
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 2לנתבעת ולא ריווח של ממש , במקרה דנ� איננו רואי  הפסד במכירה לתובעי  שוכרי הדירה

  .אי� לטעו� שכלל לא קיי  כא� דינא דבר מצרא, באופ� בסיסי ,ועל כ�, 1מהמכירה לנתבעי  

  

מבטלת דינא דבר , אינ  בני השיתו)י  הא  העובדה שהתובעי  ה  בני השיתו) והנתבע. י

  . מצרא

לאור העובדה שיש לקוני� יתרו� ברכישת , שאי� להחיל דינא דבר מצרא, היא 1 טענת הנתבעי�

המבטל , הא� זהו שיקול משמעותי, השאלה ההלכתית היא .שכ� ה� בני השיתו& נכס אחר בישוב

  . סעי& מט, א בסימ� קעה"מצאנו בדברי הרמ, התייחסות לשיקולי� מעי� אלו .את די� ב� המיצר

א מביא מחלוקת ראשוני� הא� יש די� בר מצרא במקרה שלקונה אי� בית והוא דחוק ואילו "הרמ

ומשמע שדעתו . לקנות את הבית הזה" בעלמא להרווחה"למצר� כבר יש בית והוא מעוניי� רק 

השולח� ערו� . מצר�קוד� ללהלכה שא� הקונה הוא מ� העיר ולא יוכל למצוא בית אחר הוא 

  . שהשמיט מחלוקת זו סובר שיש די� בר מצרא ג� במקרה כזה

דהיכא : "א בפסיקתו כותב במפורש"שעליו מסתמ� הרמ) שמ(אמנ� יש לציי� שתרומת הדש� 

יה בידו לקנות בית אחר אלא שאותו בית אינו כרצונו איכא למימר דכי האי גוונא שהלוקח ה

  ..." מודה אור זרוע דמצר� מסלקו

על ', להרווחה בעלמא'וא& אחד מה� אינו קונה , לשני הצדדי� אי� כעת נכס בבעלות�, בנדו� דיד�

� בו כדי לבטל דינא אי, ימכרלכשזה , כ� ג� א� לתובעי� יתרו� מסוי� ברכישת נכס אחר בישוב

  . דבר מצרא

  

  .למכירה על פי קריטריוני  קבועי  מראש ,2נתבעת טענת . יא

בא . ולבוגריה יישובהיא מוגבלת במכירתו א� ורק לתלמידי ישיבת ההסדר ב 2נתבעת לפי טענת 

  . בבית הדי�" הוכח"טוע� במכתב הסיכו� שלו שדבר זה  ,2נתבעת  חוכ

שכ� ג� א� נאמרה בעבר הגבלה כזו במסגרת , הובאו כל סימוכי�א� לטעמנו לטענה לא זו לא 

א שהגבלה כזו נאמרה "שליטכלשהיא וכפי שנאמר על ידי נציג הישיבה מכוח שיחה שלו ע� הרב 

הקיי� עוד , שכ� לא הובאו אסמכתאות לעקרו� מנחה שכזה. נראה שעדיי� אי� בכ� די, לפני שני�

כמו . וההגבלה אינה כתובה במסמכי� שמחייבי� את הישיבה, תקוד� לישיבת ההנהלה המדובר

שהרי בדיו� זה עוסקי� אנו במי שאינו מתלמידי ישיבת ההסדר , כ� אי� להגבלה זו גבולות ברורי�

ומני� ) נמנה עדיי� בי� אברכי הישיבה, למרות שבשעתו(ורבניה אלא הוא בוגר של הישיבה  יישובב

  ? בוגרי� שהקריטריוני� כללו מלכתחילה ג�

שביכולתה של הנהלת , דומה. כמו כ� אי� להגבלה זו שיעור ושמא נאמרה לשעתה ולא לדורות

בפרוטוקול . המדובר להחליט בימי� אלו מה ה� הקריטריוני� למכירת נכסי� ביישוב 2נתבעת 

לא נזכר שיש נוהג . לא תועד שההתלבטות הובאה בפני ההנהלה במלא היקפה, ישיבת ההנהלה

וכ� לא בא לידי ביטוי שעלה הנושא ההלכתי של דינא דבר , ישוב שלשוכרי� זכות קדימהברור ב
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בהחלט יתכ� שאילו היתה עולה ההתלבטות במלא . לא פורטו הקריטריוני�, כמו כ�. מצרא

  . הייתה מתקבלת החלטה אחרת, היקפה

ורה אי� לה� לכא, מלבד זאת יש מקו� להעיר שג� אילו מוכח היה שקיימי� קריטריוני� כאלה

, מה בי� כל אד� שרוכש נכס. תוק& במצב של עימות בינ� לבי� חובה הלכתית או מנהג המקו�

וכי יכול אד� או הנתבעת . לבי� הנתבעת דנ�, של עשיית הישר והטוב) או ג� המנהג(שחל עליו די� 

ות יב לעקרונכש� שכל אד� מחו? "דינא דבר מצראעל מנת שלא יחול עלי "לרכוש את הנכס 

  . ב מוסד תורני שרוכש נכסכ� וביתר שאת מחוי, ומנהגי המקו�ההלכתיי� 

  . אנו בטוחי� שהנהלת הישיבה תקבל על עצמה כדת וכדי� את מה שיפסוק בית הדי�

  

  . 2' קבלת ההחלטה על ידי נתבעת מס תהלי&. יב

לפי . דנ�נעיר על תופעה מוזרה שאירעה במקרה  לתהלי� קבלת ההחלטה על ידי הנתבעתבהקשר 

כפי שעולה ממכתבו  26.5.09 * אירעה ב, לתובעי� 2 נתבעתוני� שבידינו עולה שמסירת הודעת הנת

כפי שנרש� בפרוטוקול בית  26.6 *ב או, וכ� מכתב התביעה, של אבי המשפחה שנכתב בתארי� זה

 ההחלטהעל  �הרשוהתארי� , השאלה היא מתי התקבלה ההחלטה על ידי הנהלת הישיבה. הדי�

ט "באייר תשס' יו  שלישי ח: בראש המסמ� נכתבלא ברור שכ�  נמסרה לבית הדי�ש

 02/05/09שבת  )מוצאי(ט חל ב"באייר תשס' ברור שנפלה טעות בתארי� זה שכ� ח .)30/06/09(

  . ט"בתמוז תשס' חל באמת ביו� שלישי ח 30/06/09י� ש� שהוא ואילו התארי� הלועזי המצו

מה שאי� , לתיקו� זהחלפת אייר בתמוז שכ� שאר הפרטי� תואמי� נראה שהתיקו� הנכו� הוא ה

כ� א� נשאיר על כנו את התארי� העברי נצטר� להחלי& ג� את היו� בשבוע וג� את הספרות של 

  . היו� והחודש הלועזי

וא� כ� אי� לנו אלא  ".סו) יוני… פרוטוקול " זכר ש� הקוב0מלבד זאת בתחתית הפרוטוקול נ

מכא� עולה . בטופס שנמסר כראיה לבית הדי� ת בתארי� ישיבת ההנהלהלשער שנפלה טעו

 ,לתובעי� החלטהשנמסרה ה לאחרשהחלטת ההנהלה היא מספר ימי� וא& כנראה יותר מחודש 

  . והחל פולמוס גדול סביב אותה החלטה

  

מה היו . 2? בשעה שקיבלה המשפחה את ההודעה מי החליט. 1: דבר זה מעורר מספר שאלות

הא� ההנהלה הייתה מודעת לכ� . החלטהשהנוכחי� יודעו לגבי הלא נמסר בפרוטוקול ? יושיקול

שנמסרה כבר החלטה לדיירי הבית והתעורר ויכוח כנגד ההחלטה שבו נאמרו שיקולי� כבדי 

  . משקל כנגדה

שאילו הייתה יתכ� מאוד . לטעמנו התנהלות הענייני� מעוררת סימני שאלה על טענות הישיבה

שהחלטת� אמורה ליצור מענה לטענות לכ� מודעת לדר� בה התנהלו הדברי� והנהלת הישיבה 

שהיא הגו&  –לא הייתה ההנהלה  ,� ההנהלה אחראית להשהתעוררו כבר כנגד החלטה קודמת שאי

     .מגיעה לאותה החלטה העומדת כעת לפנינו – 1י� הנתבע בעל הסמכות כפי שטענו
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עד כמה , הנתבעי  מחויבי  לדינא דבר מצרא, מבחינת המסגרת ההלכתית, לדעתנונמצא ש

הא� אכ� יש למשפחת  להל� נדו� בדינא דבר מצרא בשוכר בית ומתו� כ�. שקיי  בענייננו

  . התובעי� עדיפות ברכישת הבית בהיות� שוכרי הבית

  

  לשוכר בית" בר מצרא"מעמד . גי

. למי שיש לו נכס סמו� לנכס הנמכר, ברכישה של נכס עדיפות עניינו של דינא דבר מצרא הוא מת�

, א� מאיד�, שכ� אינו מבקש לרכוש נכס סמו� לנכס שבבעלותו, שוכר אינו בר מצרא במוב� הרגיל

עולה הדיו� של מעמד של שוכר , זה על רקע. והיא שהוא גר בנכס עצמו, יש לו זיקה אחרת לנכס

ביחס לשוכר בית שרוצה " בר מצרא"מפורש שאלת די� בגמרא לא נידונה ב. כדי� ב� המיצר

  . לקנותו מהמשכיר

  

  בר מצרא בקרקע ממושכנת. 1

ובעת הגמרא ק. למדו הפוסקי� לעניי� שכירות הוא במקרה של קרקע שממושכנת הממנ, סוגיהה

 �מצרעדיפות כ יש –הממשכ�  –שלמחזיק במשכו� ) ב,קח, ש� ;ב,בבא מציעא סח(בשני מקומות 

, כערובה למקרה שההלוואה לא תפרע הקרקע שימשהש מדובר שבגמרא, נבהיר. רוכש אחר על פני

  ):ט"ב ה"שכני� פי(� "וכ� פוסק הרמב. ממשכ� הקרקע ג� החזיק בקרקע ,ובנוס&

  ...ואחר כ� מכרו לזה שהוא ממושכ� בידו אי� בו משו� די� ב� המצר * הממשכ� מקו�

  .  בקרקע כמשכו� שכ� ג� המחזיק במשכו� הוא מצר� כלומר המצר� אינו יכול להוציא מהמחזיק

  ):ח"ש� ה(� "לגבי שכירות כותב הרמב

  .השכירות אי� בה משו� די� ב� המצר

� התכוו� לדבר דומה למה שמצינו "מהמגיד משנה עולה שהרמב, המפרשי� נחלקו בהבנת דבריו

כ� אי� הוא יכול , ת הנכסכש� שב� המצר לא יכול להוציא מממשכ� שרכש א, דהיינו. בדיני משכו�

  :וכתב המגיד משנה. להוציא משוכר שקנה את הנכס

  .הוא ממשכונא וכמו שיתבאר חומרול דק ילראה זה לא מצאתי מבואר אבל נ

� עוסק במקרה שהמצר� "ולדבריו הרמב ,י�הכס& משנה עצמו הציע פירוש אחר על פי בעל הטור

משו� לבית המושכר כעת בידו ו קנות בית סמו�רוצה ג� הוא לשכור את הבית או שהשוכר רוצה ל

   .לבית הוא רוצה להוציא קונה אחר שקנה אותו לפניו שהוא מצר�

  . � המצר� אינו יכול להוציא מהשוכר שקונה מבעל הבית"נמצא שלפי ביאור המגיד משנה ברמב

שוכר � ה"א� הא� לפי הרמב, המצר� אינו קוד� לשוכר, �"הסביר שלדברי הרמב, המגיד משנה

  ?קוד� לכל אד� אחר כדי� בר מצרא

  

  :והכריע) מ קעה"חו(הבית יוס& ד� במקרה כזה בביאורו לטור 

וכיו� דשכירות ילפינ� ממשכנתא כש� שאי� המלוה יכול לעכב מלמכרה לאחר כ� אי� 

  ...שוכר יכול לעכב על בעל הבית מלמכרו לאחר 
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בנימוקי יוס& ובמגיד משנה , �"רא המובאי� ב"� והרשב"הבית יוס& מסתמ� על דברי הרמב

. שהמחזיק במשכו� אינו יכול לסלק אד� אחר שקונה את השדה ואינו נחשב מצר� ביחס לאחרי�

א� לדעתו לא נית� לסמו� עליו שכ� החולקי� ה� עליה� אמנ� הבית יוס& כותב שהמרדכי חולק 

איה שכ� הלוקח הוא על המצר� להביא ר *בדי� א� זהו ספק  ג�, מלבד זאת. רוב בני� ומני�

  .המוחזק

הבית יוס& . א"� והרשב"ש שחולק על שיטת הרמב"הטור עצמו הביא בעניי� זה את דברי הרא

� שכתב רק את המקרה שהמחזיק "א חולקי� ושכ� מדויק ברמב"� והרשב"מעיר עליו שהרמב

א במשכו� קנה את הקרקע ולא את המקרה ההפו� שאחר קנה את הקרקע והמחזיק רוצה להוצי

  :וטוע� כנגדו שתי טענות. חולק על פסיקתו של הבית יוס&) יז, קעה(אמנ� הדרכי משה . ממנו

ואי� דבריו נראי� דמאחר דהמלווה מוחזק בקרקע שתחת ידו א� כ� הקונה מ� הלוה צרי� 

  . לראיה להוציא הקרקע

ש והמרדכי והטור שפסקו דהמלווה יכול "דיותר יש לסמו� אדברי הרא ,ועוד דנראה

סלק המצר� והמה הפוסקי� שנתפשטו ברוב ישראל ואי� לזוז מדבריה� וא& כי בתראי ל

  .אינו� דידעי טפי בדברי הראשוני� וידעי דלא כהלכתא ה�

  ):נז, קעה( א נחלקו בדבר"והרמשולח� ערו� הואכ� 

אבל א� . אי� המצר� יכול לסלקו, הממשכ� שדהו ואחר כ� מכרו לזה שהוא ממושכ� בידו

  . אי� המלוה יכול להוציא מידו, אפילו אינו ב� המצר, כ� לאחרמכרה הממש

ש והמרדכי "טור בש� הרא(יוכל המלוה לסלקו , א דאפילו קד� המצר� וקנאה"וי: הגה

ד שלא היה "והוא שנראה לב, וכ� נראה לי לדו� ולהורות, )י בש� עיטור"פרק המקבל וב

  ).טור(ערמה בדבר שהלוה למוכר כדי שיסלק המצר� 

הטור והמרדכי אינ� הפוסקי� היחידי� הסוברי� שהמלווה  ,ש"להוסי& על דבריה� שרא יש

ש "שנית� לדייק מתוספות הר) ה משכנתא"ב ד, קח(ש "כ� כותב תוספות רא. קוד� ברכישת הנכס

נז ומה שנזהר , וכ� רבי עקיבא איגר כיוו� לדיוק זה מעצמו בהגהותיו לשולח� ערו� קעה(משאנ0 

ש דייק כ� "שהמחזיק במשכו� יכול לסלק ג� את המצר� הרי שהרא" יש לדייק קצת"וכתב שג� 

  ):בפשטות

  ...מתו� דברי רבינו שמשו� משמע שהמלוה יכול לסלק המצר�

  :בש� רבותיו) ב, פותיקי סה *אות פ(וכ� כותב ג� העיטור 

  .מיניה' אתי מריה משכנתא ומפק' אי קדי� בר מצר� וזבנה מיני

  :יטה כזווכ� הביא המאירי ש

וגדולי הצרפתי� פרשוה שא& א� מכרה לבעל המצר בעל המשכו� מסלקו שהוא נעשה 

   ...בעלי� עמו

בש� " ספר החכמה"בשיטה מקובצת מובא ג� הציטוט מ. � בשיטה מקובצת"וכ� היא דעת הרמ

וכ� . מעיו� במרדכי נראה שזו ג� דעת רבינו שמחה. מורי הכה� שממנו לקח ג� המרדכי את דבריו

ה "לפי תשובותיה� המובאות בספר ראבי(ר מרדכי "ה ורבו רבי משה ב"ראה שזו דעת הראבינ
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ז ומשמע שהסכי� לה� והביא ג� * תשובות אלו מובאות ג� באור זרוע בבא מציעא קצו, תתקצו

ה ורבינו שמחה שיהיה הממשכ� שנה בבית "מדברי רבו רבי יהונת� שחולק על מה שהצריכו הראבי

  ).בבא מציעא שנד וכ� הביא את התשובות דלעיל(וכ� היא דעת האור זרוע ) ר�בשביל להפו� למצ

בפוסקי� שציינו מצויה ג� תוספת חשובה שעדיפות המחזיק במשכו� היא ג� כנגד מצר� ובזה יש [

ת סימ� "שו(ל "מקו� להשיב על מה שהביא רבי עקיבא איגר בהגהותיו לשולח� ערו� בש� המהרש

י� מצר� לאד� מ� השוק ואילו לדעת הפוסקי� הללו המחזיק יכול שלהלכה יש חילוק ב) מג

  .]להוציא ג� ממצר�

ואילו הכרעת , הבית יוס) פסק שלממשכ� קרקע אי� זכות ראשוני  ברכישת נכס, לסיכו 

ציינו שיש ראשוני  רבי  שסוברי   ,בנוס). א היא שיש לו זכות ראשוני  כדי� ב� המיצר"הרמ

  . א"כדעת הרמ

  

  כבר מצראשוכר . 2

ואילו . אינו כמצר�שוכר ההבית יוס& סבור שאי� המחזיק במשכו� כמצר� וממילא ג� , כאמור

א חולק על כ� וסובר שלהלכה יש למחזיק במשכו� עדיפות על המצר� וכ� שהוא נחשב "הרמ

  .מוחזק במקרה של ספק

  ):סג, קעה(בשולח� ערו� פוסק כשיטתו 

אי� השוכר יכול להוציאה , אפילו אינו ב� המצר ,השכיר ביתו לאחד ואחר כ� מכרה לאחר

  .מידו

  .למרות שבדרכי משה חלק עליו במפורש, ע"א לא השיג במפורש על דברי השו"הרמ, בסעי& זה

א הסיקו חלק מהאחרוני� שהוא חוזר בו וסובר שיש לחלק בי� משכנתא לשכירות "משתיקת הרמ

, מעמד של בר מצראיש ת שלממשכ� קרקע למרו, דהיינו. ח השוכר קט� מכח המחזיק במשכו�ווכ

) כח, ש קעה"ח סימ� סט הובא בפת"ת הב"שו(ח "כ� היא דעת הב. בר מצרא �שוכר אי� דיל

וראה פוסקי� נוספי� ההולכי� בשיטה זו המצויני� ) ל סימ� מג"ת המהרש"שו(ל "והמהרש

ר שכל הפוסקי� הללו לא יש להעי). ואיל� 346, ר א"מב פרק ו הובא ג� בפד, ו(ת צי0 אליעזר "בשו

שלשוכר מעמד של בר  מזכירי� את סיעת הראשוני� שהבאנו למעלה הסוברי� כדעת הדרכי משה

  . מצרא

ולשוכר , כש� שחולק במשכו�, ע בשוכר"א חולק על השו"אחרוני� רבי� נוקטי� שהרמ, מאיד�

וכ� , א"בשיטת הרמ) קנד, קעה(א "והגר) קטז, קעה(ע "סוברי� הסמכ� . מעמד גמור של ב� המיצר

י 'ח פאלאג"וכ� עולה מדברי ר) לט, קעה(כ� פוסק ג� ערו� השולח� . נראה שהכרעת� להלכה

  ).צויי� על ידי הרב גיסר במאמרו;  חוקות חיי� עט(
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ת "והסכי� עמ� בשו(א "והרשב 1ש"� לבי� הרא"יש לציי� שבאופ� כללי יש מחלוקת בי� הרמב[

דהיינו הא� שוכר שקרקע סמוכה מוצעת . ניי� בר מצראהא� שכירות כמכר לע) ל עז"מהרי

  ):ס, קעה(וכ� הובאו הדברי� בשולח� ערו� . הוא במעמד של בר מצרא, למכירה

וא� קד� . אינו יכול לזכות בו מדי� ב� המצר, ובית שאצלו נמכר, מי שיש לו בית בשכירות

  . ב� המצר יכול לסלקו, וקנאו

ירוח� ' ש ור"טור בש� הרא) (בשכירות די� מצרנותוסבירא ליה דיש , ויש מי שחולק(

   ). י ברצלוני"א בש� ר"בש� הרשב

א� כי לפי זה עולה . השיטות ששכירות כמכר מהוות לכאורה חיזוק נוס& לגישה שהשוכר קוד�

א יסבור שבמשכו� המחזיק אינו יכול להוציא את הקונה ובשכירות השוכר יכול להוציא "שהרשב

שבעקבות כ� דחה את הבנת הבית יוס& ) מג, א(� "ת מהרש"אה בשואפילו את המצר� ור

  .]א"בדעת הרשב) מא, י ב� לב ב"שהצטר& אליו ג� מהר(

  

  קוד  הרכישה יש בשוכר דינא דבר מצרא. 3

שכל עוד , דהיינו. רבי  ה  הפוסקי  האחרוני  הסוברי  שהדבר תלוי הא  כבר נעשתה עסקה

א� א� . יד השוכר על העליונה, קח אחר בפני בית הדי�ובאי  השוכר ולו, לא נעשתה העסקה

, ג(ת שבות יעקב "כ� כותב בשו. לא נית� להוציא מ� הקונה, התבצעה המכירה טר� פניית השוכר

  ):כח, ש קעה"קסה הובא בפת

אכ� א� בתחילה כשרוצה למכור באו  ...א� מכר לאחר אי� השוכר יכול לסלקו ללוקח

  ...השוכר קוד�, הלוקח והשוכר

ע בכוונתו ש� וכפי שהעיר על כ� במשפט "שנח א� כי צ, א(ז בתשובה "כ� עולה ג� מדברי הרדב

ת לח� "שו, )סג, קעה(וכ� הכריעו הער� לח� ) נח, נט וראה ג� בתשובה אחרת שלו א, שלו� קעה

  ).קנ וראה ג� בדבריו בסימ� קלב(רב 

  

ד  לאחרי  לכתחילה ובוודאי א  פוסקי  אחרוני  רבי  סבורי  שהשוכר קושנמצא לענייננו 

  . כ& ג  מנהג בתי די� לפסוק בנושא זה. עוד לא נעשתה הקנייה הרי שהשוכר מוחזק ועדי)

 

  בר מצרא מכח מנהג. די

מנהג זה הוכח . ברכישת דירה שעומדת למכירה במקרה דנ� יש ג� מנהג המקו� שהשוכר קוד�

הנתבעי� הודו בקיומו של נוהג . י� ביישובלבית הדי� במסמכי� שוני� של מזכירות היישוב וחבר

                                                
הוא כותב ששכירות היא כמכר לעני� ) כלל א סימ� ב(במקו� אחד . ש סותר את עצמו"הבית יוס& כבר העיר שהרא 1

הבית יוס& בבדק הבית תיר0 שהעיקר בדבריו . משמע ששכירות אינה כמכר) כלל צז סימ� ג(בר מצרא ובמקו� אחר 
תיר0 שא� מדובר בבית בו ) ת יח"שו(ח "הב. ש עוסק בשכירות מול שכירות"הוא ששכירות כמכר ובמקור השני הרא

י� בי� חילק על פי האחרונ) מ צח"חו(ת בית שלמה "בשו. הוא גר השוכר קוד� וא� מדובר בבית הסמו� המצר� קוד�
ולדבריו השוכר הוא בעל , שוכר שרוצה לעכב קונה בית סמו� לו לשוכר שרוצה לעכב שוכר אחר שישכור בית סמו� לו

 . כח רק כנגד שוכר אחר
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זה א� לטענת� המנהג אינו מחייב אות� שכ� הוא חל רק על מבני� ששייכי� ליישוב או לתנועת 

  .2של נתבעת אמנה ולא על רכוש 

ברור שמנהג זה הוא אכ� מנהג טוב . אי� כא� המקו� להארי� ביסודות דיני המנהגי� בממו�

ג� לשיטות שאינו . ראינו שזו היא דעת פוסקי� רבי� א& מדינאהתוא� את ההלכה כפי שכבר ה

על כ� וודאי שהוא מחייב כמנהג , המנהג הול� בדרכי המוסר ההגינות והיושר, הלכה מחייבת

  .המקו�

הסבור שאי� בקונה בית שכור משו� דינא דבר מצרא וא& על ) א, ו(ת פרח שוש� "כ� כותב בעל שו

  :מנהגפי כ� הוא מדגיש את חשיבות ה

, ש דשמעו� זכה במקחו ואי� עליו חיוב לפרוע דמי חזקה כלל"את תורת העולה מכל מז

וכל זה מצד הדי� אמנ� במקו� שיש מנהג והסכמה הולכי� אחריה כאשר הסכימו 

  .הפוסקי�

. שבתיה ה� חלק מהיישוב 2נתבעת אשר על כ� איננו רואי� סיבה מדוע המנהג לא יחול ג� על 

  .שתה הקנייה ועל כ� המנהג בוודאי בעל תוק&במקרה דנ� טר� נע

  .נמצא שג� מכח המנהג השוכרי� קודמי� לכל קונה אחר

  

  מצרנות בבתי . טו

שאי� מצרנות ) ד"ל' ט סי"מ פ"ש ב"בראג� הובא , ב"ל' ת סי"ספר הישר שו(נציי� שדעת רבינו ת� 

  ):נג, קעה(� "וכ� כותב הש) נג, ע קעה"ראה שו(בבתי� נדחתה על ידי רוב הפוסקי� 

מ שאי� לצר& דעת "י וד"ח דהוא בתראה ומביאו ב"של' ה סי"ש הת"לכ� נראה עיקר כמ

ת לגמרי דלא נהגינ� כותיה וג� שכ� מנהג פשוט "ת דכיו� דכולהו רבוותא דחו דברי ר"ר

     .ש"ע

ג� מנהג המקו� הוא בוודאי קובע , בנוס&. לדיו� ההלכתי, אי� לצר& שיטת רבינו ת� כלל, על כ�

  . לשיטת רבינו ת�

  

  הערמה בבר מצרא. זט

מעשיית פעולות עורמה  הראשוני�הגמרא ועל סמ� דברי  י�א מזהיר"רמשולח� ערו� והנציי� שה

  ):כח, קעה(שולח� ערו� ל ה"וז. בכדי להפקיע את זכות בר מצרא

רואי� א� , כ מכר לו קרקע בצד אות� שבאמצע"ואח, מכר לו קרקע מעט באמצע שדהו

, המעט שמכר לו תחלה הוא עידית או זבורית לגבי זאת הקרקע שמכר לו באחרונהאותה 

שהרי הוא עצמו ב� המצר הוא מפני אותו מעט , זכה הלוקח ואי� ב� המצר יכול לסלקו

הרי זה , וא� אותו מעט שקנה באמצע כמו זאת שמכר לו בסו& בצדו. שקנה באמצע

  וב� המצר מסלק אותו מהשדה שקנה בסו&, מערי�

  :א"והוסי& הרמ
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רואי� א� מכר לו אחר כ� כל כ� ביוקר עד , וכ� א� נת� לו מעט קרקע במתנה: הגה

). ג"תשובת מיימוני דקני� סימ� ל(ויוכל ב� המצר לסלקו , הרי הערי�, שהבליע המתנה

וכ� בכל דבר שיש לחוש לערמה לדחות ב� . מחרימי� על ככה, וא� יש חשש ערמה בדבר

   "). ד דשכני� ובית יוס& בש� הגאוני�"הגהות מיימוני פ(כ� מחרימי� על , המצר

על כ� בית הדי� רואה לנכו� להזהיר שכל פעולה שמטרתה עקיפת זכות בר מצרא בדרכי עורמה לא 

  .תפקיע את זכות� של בני המיצר

  

  הארכת השכירות. זי

למשפחת  יש, ת הבית ותעדי& להשכיר אותותימנע מלמכור א 2נתבעת נציי� שג� במקרה ש

שכירות (ראה את המקורות המצוייני� בפתחי חוש� ,  עדיפות כשוכרי� מדי� בר מצרא התובעי�

  ). פרק ד הערה נ

  

  סיכו  והחלטה. יח

  . אינה חייבת למכור את הבית 2נתבעת 

זכות ראשוני� לרכישה משו� דינא דבר מצרא ומשו� יש לשוכרי�  ,אמנ� כיוו� שברצונה למכור

  . המנהג

בעת הדיו� על  2' נתבעת מסהלא עמד לפני הנהלת " דינא דבר מצרא"ניי� זה של נראה שע

ברור לנו שישיבה כמקו� תורה ראוי לה שתנהל דרכה על פי דרכה של תורה ומתו� . המכירה

  .הכרה בערכי התורה ובהלכות המצויות בשולח� ערו� חוש� משפט כדר� חיי�

ולה מפסק הדי� היא תביא לידי קידוש תקבל החלטה לפי הע 2נתבעת בטוחי� אנו שא� הנהלת 

  .ותהפו� להיות דוגמא ומופת לאחרי�' ה

להקל על משפחת , חברי השיתו& ושאינ� חברי השיתו&, במקביל אנו קוראי� לבני היישוב

ראוי לחברי השיתו& להעניק למשפחת . לכשזה יוצע למכירה, ברכישת נכס חלופי 1התובעי� 

  .שוב כבני משקזכות בקניית דירה ביי 1התובעי� 
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  החלטה

שבבעלות , כישת הדירה המושכרת לה�לר ,לתובעי� זכות ראשוני� ביחס לכל אד� .1

 .2' נתבעת מס

 . לתובעי� ג� זכות ראשוני� להמש� שכירות הדירה .2

תוציא את  2נתבעת עומדת לתובעי� ג� א� , ובשכירות זכות הראשוני� ברכישה .3

ג� א� הדירה תעמוד ריקה או תושכר  דהיינו, התובעי� מ� הדירה מכל שיקול שהוא

 . 2למרות סעי& , לאחרי� שלא כדי�

א� הוא יפקע א� התובעי� ירכשו לעצמ� , אינו מוגבל בזמ�, מש� הזמ� לזכויות המנויות .4

 . בישובדירה אחרת 

על הקונה תהיה החובה , או לשניה� כאחד, לאחד מה�, 1מכר הדירה לנתבעי� יבא� ת .5

 . 2 בתמורה למחיר ששילמו לנתבעת, תובעי�להעביר את הנכס לרשות ה

 . אי� צו להוצאות .6

 .2010בפברואר  8, ע"בשבט תש דכ פסק הדי� נית� ביו� .7

 

, והמוסריתאת חובת� ההלכתית כול� יקיימו הנתבעי� , כלשונו וכרוחו בקיו� פסק הדי�

  . תורה ובבניינו של ע� ישראלשל בכ� יהיו שותפי� בבניינה , של עשיית הישר והטוב

  

___________________  ___________________  ___________________  

  הרב דניאל כ0

  דיי�

  הרב יוס& כרמל

  ד"אב

  הרב סיני לוי

  דיי�

  

 

 


