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דם שכר מחברו דירת מגורים שהיו צמודים א
לה מחסן וחניה מקורה, בחוזה השכירות 
שנערך כדת וכדין נכתב בפרוטרוט כי גם 
המחסן וגם החניה המקורה כלולים בהסכם 
השכירות ועומדים לשימושו של השוכר.
כמו כן הוסכם מראש ונכתב בחוזה כי השוכר רשאי 
לבצע כל שינוי שירצה בנכס המושכר כמו בניית קירות 
נוספים ובלבד שבעת סיום השכירות יוכל המשכיר לדרוש 
ממנו להשיב את מצב הדירה לקדמותו. השוכר ביצע אכן 
שינויים בדירה בהתאם לסעיף זה ובנוסף סגר את החניה 

המקורה בקיר חיצוני והפך גם אותה למחסן לשימושו.
חלפו שנים וביום מן הימים החליטו הצדדים לסיים 
את ההתקשרות ביניהם, השוכר ביצע על חשבונו את 
תיקוני הבניה שנועדו להחזיר את הדירה למצבה המקורי 
ככל שהדבר נדרש בידי המשכיר, אלא שהמשכיר ביקש 
מהשוכר שלא יפרק את שינויי הבניה שביצע בחנייה, כיון 

שגם הוא מעוניין להשתמש בחנייה כבמחסן.
כיון שכך, ביקש השוכר מהמשכיר לשלם לו את 
עלות בניית הקיר, החלון ודלת הכניסה למחסן־חניה. 
אלא שבתגובה לדרישה זו טען המשכיר: אדרבה, שילמת 
לי במשך כל השנים שכירות בהתאם למחיר שכירות 
של חניה, כשלמעשה קיבלת מחסן שדמי השכירות שלו 
גבוהים בהרבה, ולכן – גם אם אכן אתה צודק בדרישתך 
לכיסוי ההוצאות כדין מי שירד לשדה חבירו והשביחה, 
אבל דמי השכירות שאתה חייב לי היו צריכים להיות 
גבוהים יותר וכיסו את מחיר הבנייה והחומרים. לפיכך, 

אין לך כל תביעה ממונית כלפיי.
השוכר טען לעומתו כי השימוש שעשה בחניה למחסן 
אינו מענינו של המשכיר, כי לאחר שהשכיר לו את החניה 
לא יכול היה עוד להשכירה לאחרים, ומעתה כל השימושים 
שעשה השוכר בשטח הם כלפי המשכיר בגדר 'זה נהנה 
וזה לא חסר', לכן אינו יכול לתבוע תשלום בגינם, ומשכך 
יש לו לשלם את עלויות בניית הקיר, הדלת והחלון. 
זאת ועוד, טען השוכר, לפי הסיכום בינינו עלי לפרק 
כל תוספת שלא הייתה בנכס במצבו המקורי ולהשיבו 
לך כפי שהיה. אם כן אפוא, זאת אעשה, אטול את הדלת 

והחלון ואלך לדרכי לשלום.
המשכיר לא טמן ידו בצלחת וטען תחילה לכל, שהשוכר 
אינו יכול לפרק את שבנה בניגוד לרצון המשכיר, כי 

בעל הנכס קונה את השבח שהשביח היורד לנכסיו. ועוד 
הוסיף וטען, כי אולי בשל הפרשי המחירים בין השכרת 
חניה לבין השכרת מחסן אין כאן טענת 'זה נהנה וזה לא 
חסר' ולגבי ההפרש הזה החניה כן 'קיימא לאגרא', שיוכל 
בעתיד להשכירה במחיר גבוה יותר ולכן כבר כעת מגיע 

לו סכום גבוה יותר כדמי שכירות הנכס.

לדין הבונה בשטח של חברו

לשם בירור דעת התורה בנידון זה יש לברר את דינו של 
הבונה מבנים בשטח של חברו, את דינו של מי שהתגורר 
במבנים אלו – האם ניתן לתבוע ממנו לשלם דמי שכירות 
על כך? והאם מי שבשטחו נבנו המבנים צריך לשלם 

תמורתם.
כאשר אדם יורד ובונה מבנה בשטח חברו, קיר בדירתו 
וכדומה, בעל המקום משלם לו את העלויות ואת מחיר 
העבודה, וכמפורש בשולחן ערוך )חושן משפט שעה, ז(. 
שם מבואר גם שאין הבונה יכול לדרוש לפרק את מה 
שבנה ולקחת את אבניו, החלון והדלת. כך נאמר בשולחן 
ערוך: "החצרות הרי הם ראויים לבניין ולהוסיף בהם 
בתים ועליות, לפיכך הבונה בחצר חבירו הרי זה כנוטע 
שדה העשויה ליטע, ושמין לו כמה אדם רוצה ליתן בנין 
זה לבנותו, והוא שיבנה בנין המועיל הראוי לאותה חצר 
כמנהג אותו מקום". הוסיף על כך הרמ"א על אתר: "ולא 

יוכל הבונה לומר בניני אני נוטל".
לגבי השאלה האם כשהתגורר במבנה שבנה יש לו לשלם 
דמי שכירות לבעל הקרקע, נפסק שם: "השכירה הבונה 
לאחרים וקבל שכר, מנכין לו מהוצאותיו, אף על גב דלא 
עביד למיגר. ואם דר בה הבונה, אם חסר לבעל הקרקע דבר 
מועט, צריך ליתן לו כל מה שנהנה". כלומר, כאשר הבונה 
עושה שימוש במה שבנה, כמו במקרה שלפנינו שמשתמש 
שימושי מחסן בשטח החניה לשעבר, אזי אם הקרקע אינה 
עומדת להשכרה, אי אפשר לחייב את המשתמש בה לשלם 
דמי שכירות בתעריף של מחסן כי חל כאן הכלל ש'זה 
נהנה וזה לא חסר', ואי אפשר לתבעו אלא אם כן גרם 
הפסד או נזק כלשהו לבעל הקרקע, שאז מגלגלים עליו 
את הכל, ומשלם דמי שכירות. ]ומכל מקום יש לדעת שמן 
הדין אינו יכול לעשות סחורה בפרתו של חברו ולהשכיר 

את המחסן לאחרים[.

שוכר שהפך את החניה למחסן
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המעיין בדברי רבי עקיבא איגר על אתר בשם רבי אליהו 
בן חיים )'הראנ"ח'( יווכח לראות שלמעשה ברור הדבר שכל 
עוד שבעל השטח לא שילם בעבור האבנים שבנה הבונה, 
הרי שהם שייכים לבונה. הראנ"ח כותב שם בתשובה כי 
כענין שכתב הנמוק"י בשם הרשב"א דהבונה חורבת חברו 
אפילו לא הוה קימא לאגרא אם השכירה הבונה נוטל בעל 
החורבה שכר הימנה, שלא יהא הלה עושה סחורה בפרתו 
של חברו, מזה נלמד גם כן שאם בעל החורבה השכיר הבנין 
שבעל הבנין נוטל את חלקו, שלא יהא הלה עושה סחורה 
בשל חברו. נמצא איפוא כי לבונה יש חלק בהשבחת השטח 
והבאתו לרמת מחירי שכירות של מקום בנוי, לעומת דמי 

שכירות קרקע ריקה שניתן היה לגבות עד עתה.
עולה מכל האמור, שבמקרה שלפנינו שבו לא ניזק בעל 
הקרקע כלל, אדרבה שטחו הושבח ומעתה יש לו שטח שניתן 
להשכרה כמחסן ולא כחנייה גרידא, המשכיר אינו יכול 
לבוא בתביעה לשוכר ולחייב אותו בתשלום תוספת על דמי 
השכירות בשל העובדה שהשתמש כמחסן ולא כחניה. נוסף 
לכך, במקרה שלפנינו עמדתו המשפטית של השוכר טובה 
אף יותר, שהרי במפורש הסכימו הצדדים בחוזה השכירות 
שיכול לעשות בנכס כל שימוש שירצה ובלבד שיחזיר את 

הנכס כמות שהיה.

כשהמשכיר אינו משלם – 
אינו זוכה בבניה החדשה

הבאנו את דברי הרמ"א שהבונה אינו יכול לומר "בניני 
אני נוטל". הסיבה לדין זה מבוארת בסמ"ע על אתר )ס"ק 
יד(, שכשם שבעל הבית אינו יכול לומר לבונה טול עציך 
ואבניך כיון שהחצר עשויה לבנות, כך אינו יכול הוא לומר 
שיטלם, שכיון שבנאו במקום הראוי לבנות ודאי אדעתא 
דהכי בנאו שיקום כאן. עד כאן דבריו. תוכן הענין הוא, 
שמאחר והמקום ראוי לבנות יש כאן הסכמה ברורה של שני 
הצדדים שכאשר יקום הבונה ויבנה, בעל המקום מעוניין בכך 
וישלם לו את הוצאותיו ויקנה את מה שנבנה לעצמו. אך 
חשוב לשים לב שבתשתית הדברים עומדת עסקה קנינית 
שאמורה להתבצע: תמורת התשלום על ההוצאות והעבודה 
יקנה/קונה בעל הנכס את התוספת לנכס. בלי חלקו של 
בעל הנכס בעסקה, התשלום, לא תקום עסקה. לפיכך, 
ברור לחלוטין שכל עוד מסרב המשכיר לשלם לשוכר על 
העבודה ולהחזיר לו את הוצאותיו, לא הקנה לו השוכר את 
מה שבנה בשטחו על דעת כן וודאי שאינו יכול לעכב את 

השוכר מליטול את שלו.
יש להוכיח דין זה גם מדברי הנימוקי יוסף )ריש בבא 
בתרא( על דברי המשנה "סמך לו כותל אחר מגלגלין עליו 
את הכל", שביאר: "במה קנאו דמחייבין אותו? לפי שבנאו 
על מקום שניהם היה בדעתו שיזכה לו חצירו כשירצה". 
ומדבריו דקדק ה'נתיבות' )סימן י"ז סק"א( שהקנין תלוי 
בכוונתו של המקיף ]או היורד[ להקנות לבעל הנכס את 
הכותל. והוסיף שכל זמן שאין המקיף תובע את הניקף 
לשלם לו בעד חצי הכותל, אין שום גזל תחת ידיו, כי כל 
זמן שאין משלם לו עדיין הגדר של המקיף. מדבריהם יש 
ללמוד גם לנידון שלפנינו, שכל שבנה השוכר שהיתה 
הקרקע ברשותו באותו זמן, ולא נתכוון כלל להקנות האבנים 
והעצים למשכיר, אלא בכוונתו ליטלם אחר הבניה, לא זכה 

בהם המשכיר ואין הם שלו.

מה גם, שבהתאם לחוזה ביניהם סוכם והותנה בפירוש 
ובלבד  בנכס  ובניה  שינויים  לבצע  שהשוכר מתעתד 
שכשיחזיר את הנכס למשכיר יצטרך להחזירו במצבו כפי 
שהיה עם כניסתו לנכס. סעיף זה בחוזה, מתנה במפורש 
למעשה שלמרות שבאופן רגיל שאלת חלות קנין על תוספות 
אלו תלויה אך ורק בתנאי "שיבנה בנין המועיל הראוי 
לאותה חצר כמנהג אותו מקום", בכל זאת התנו ביניהם 
בקנין השכירות שלא יבוצע קנין כזה. סעיף זה עומד איפוא 
כסיבה בפני עצמה שלא לראות בסגירת החניה כעובדה 

מוגמרת וכדבר הקנוי למשכיר בלי הסכמת השוכר.

הפרש המחירים בין שכירות 
חניה לשכירות מחסן

נראה כי טענת ידידו של המשכיר לפיה בשל הפרש 
המחירים בין שכירות חניה לשכירות מחסן נחשבת החניה 
'קיימא לאגרא', הגדרה המחייבת את המתגורר בה להעלות 
לו שכר, אין בה טיעון בר־קיימא לדינא. האפשרות 'לסגור' 
את החניה ולהפוך אותה בכך למחסן, ורק אחר כך להשכיר 
את הדירה עם שני המחסנים במחיר גבוה יותר, עמדה לפני 
המשכיר בטרם ביצוע החוזה. מסיבותיו השמורות אתו בחר 
שלא לבצע זאת ולאפשר לשוכר לשכור את הדירה עם מחסן 
וחניה. מרגע חתימת החוזה, שוב לא יכל המשכיר להשכיר 
את החניה ולכן לא שייך לדונה כמי שעומדת להשכרה בכל 
מחיר שיהיה. לכן אין משמעות להפרש המחירים וברור 
שהחניה נידונה כקרקע שאינה עומדת להשכרה ושייך בה 

הכלל ש'זה נהנה וזה לא חסר' פטור.
הנחה זו מפורשת לכאורה בדברי ה'נתיבות' )נתיבות 
המשפט סי' שסג סק"ט( שדן בשוכר שהרשה לאדם נוסף 
לדור עמו בחינם בבית ששכר, אם חייב האדם האחר לשלם 
לבעל הבית. ה'נתיבות' פסק לחיוב כי יש קלקול לבית במה 
שגרים בו, והסיבה שבדרך כלל אין הדבר מהווה שיקול 
לחיוב בחצר שאינה עומדת לאגרא, היא שהנזק הזה מתקזז 
עם התועלת שבהיות הבית מיושב. תועלת מיותרת במקרה 
שבו גם השוכר גר בבית. ובדבריו מבואר שמכל מקום כלפי 
הדין ודברים שבין בעל הבית לדייר החדש נחשב הבית 
כחצר שלא עומדת לאגרא, כיון שאין בידו להשכירה אחרי 
שכבר השכיר אותה לשוכר. ומכאן שגם מציאות טכנית 
שלא ניתן להשכיר מחמת שכבר השכיר את המקום לאחר, 

יש בה כדי להחשיב את הנכס לחצר דלא קיימא לאגרא.

וזה דבר המשפט

השוכר אינו חייב לשלם על השימוש שעשה במחסן 
החדש למרות ששילם על שימוש זה כמחיר שימוש בחניה.

המשכיר אינו זוכה באבנים ובאביזרים שהתקין השוכר 
כש'סגר' את החניה ועשאה למחסן, אלא אם ישלם תמורתם. 
לכן, אם המשכיר אינו משלם לשוכר את עלויות הבניה 
והוצאותיו על החומרים, רשאי השוכר ליטול אותם לעצמו.
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