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. האם כאשר טוענת האישה טענת מאיס עלי עדיין יש לה 7

זכות למזונות ומדור שהרי אם זכאית למדור חלקו של הבעל 

 כן אינו יכול לתבוע דמי שימוש-עבד לה ועלמשו
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. ידועה המחלוקת האם ניתן לתבוע דמי שימוש 8

 רטרואקטיבית או רק מכאן ואילך והמוחזק יכול לומר קים לי
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. דמי השימוש נקבעים כתשלום תמורת ההנאה מנכסי חבירו, 9

עילה זו להבדיל מעילת "מזיק", אינה יכולה להיות מושפעת 

 הנסיבות שהביאו לידי כךמ
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 תוכן עניינים

 יב תוספת שניה

. מה הדין כאשר הדירה רשומה על שם שני הצדדים והאישה 10

 השתמשה בדירה לאחר הגירושין
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 625 . כיצד להתייחס לטענה "בחלק שלי התגוררתי"?11

נפרד מההוראות הנלוות -. דמי השימוש הינם חלק בלתי12

 וף עצמולפירוק השיתוף, ואף מהווים חלק מפירוק השית
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. תביעה לתשלום מחצית משכר דירה ראוי בניכוי חלק 13

 הילדים
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לא יעלה על הדעת לפרש הסכם של פירוק השיתוף בין בני  .14

 הזוג כאילו הוא "צו הרחקה" של האישה מבית הצדדים
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הדין המחייבת -דין או החלטה של בית-. כאשר יש פסק15

פירוק שיתוף אין חולק שיש לחייב את השותף המשתמש דמי 

 שימוש בגין חלקו של חבירו
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שימוש ראויים הרי  הדין לתשלום דמי-. הגשת תביעה בבית16

היא אמירה מצד האישה לגרוש "צא" וכפי שנפסק בשו"ע 

"שאמר לו צא ולא יצא חייב ליתן לו כל שכרו" ובזה גם הרמ"א 

 מודה ואין זה שייך "לדור עמי"
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 739 מפתח ספרים ומאמרים

 
 
 
 
 


