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נושאהדיון
אי בנהבחצירומאחוריביתו שלב' ,ללארשיוןוללא הסכמת השכניםמסביב ,והסתיר בכך את
חלונותביתו שלב' .טועןא' שזכותו לבנות בחצר גם מולביתו שלב' משום שקנה את החצר
מבעה"ב באופןפרטי ,והיא שלועדהרקיע,ומכיוןשבין כךהיו החלונות בביתו שלב'הפונים
לחצר אטומים בלבנים ,אינו צריך להרחיק בבניתו ,מה גם שב' כללאינו מחכוין להשתמש
בחלונותהללו ,משום שהעמיד שםארונות ומדרגותלשימושו .מ"מהואמתחייב שאםב' יפתח
בחזרה אתחלונותיו הואירחיק אתבנייתו בשיעור הרחקה.
ב' טוען שרק אחד מהחלונות אטם בלבנים וכל השאר נשארו כמו שהם ,אלא שהם מוסתרים
בארונות שהעמיד בתוך ביתו .בזמן ביקור בית הדין במקום הודה א' שגם החלון שאטום
בלבנים נשאר בפנים כמו שהואבפצימיו ,אך חזרותיקן את דבריובדיון שלאחרמיכן ,שאינו
יודע אם השאיר אתפצימיואו שעקר אותם.
ב'טוען שקנה אתביתועםהחלונותלפנישא' קנה אתביתווחצירו,וע"כ זכהבחלונות פתוחים
לחצר .א' משיב שאמנם בתחילה קנה אדםשלישי את החצר מהבעה"ב ,וזההיהעודלפני שב'
קנה ,אך א' זכה  -לטענתו -בקניית אותו אדםמדין בר מצרא ,וע"כ נחשב שאותו אדם קנה
עבורועודלפניב' ,ונמצא שכשקנהב' אתביתוהיהחייב לסתום אתחלונותיוהפוניםלחצירו.
א' מצרף פרוטוקולדיונים של הבד"ץ של העה"ח שדן בתביעת א' ממר כ' לקבללידיו את
החצר שקנה כ' מדין בר מצרא ,וכן משום שהיתה לו חזקת תשמישין על אותה חצר.
בפרוטוקולים נכתב שניתנו בזה שני פסקי דין .בפס"ד ראשון נפסק שאין דינא דב"מ אלא
שבחצר יש לו זכות שמוש ,ובפס"ד שני נפסק "למען השלום ובהסכמת הצדדים "החצר
התחתונה תימסרלא' בלבד לכל תשמישין ,כוללבניהוגגי.
עוד טוען ב' שבאחד החלונות שהסתיר א' קבוע מזגן שמשמש את ביתו ,וא' הוציאו מכלל
פעולה .עוד הואטוען שא' עקר כמהמזגנים שלו שהיותלוייםעלקירביתו מבחוץ והעלם על
קירביתוהעליון ללא רשות ,ולאדי בכך אלא שתלה שם גםמזגנים שלו שמרעישיםומרעידים
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ומחממים את קירותביתוהעליון שלב' ,וגם שם סתם כמהחלונות.
א' טוען שכבר לפני כמה חדשים בקש מב' לשבת עמו ולהגיע להסכמה בדבר הבניה ,וב'
מתחמק ולפיכך בנה ללא רשות .ב' משיב שהואאינו מוכן לבנות ללא רשות השכנים ,ואלה
הביעו התנגדותלבניה ,והוא ממתיןזמן רב להסכמתם.
כשהבחין ב' בבניה של א' שפגעה בחלונותיו ובמזגניו ובקיר ביתו העליון ,מסר תלונה
במשטרה על השגת גבול ,וכן בעיריה על בניה בלתי חוקית ,וא' דורש לבטל את התלונות
ולדוןעמו בד"ת .ב'מוכןלחזורבו מהתלונות ברשויות לאחר שא'יחזיר את המצב לקדמותו.

פסקדין
א .מאחר ובד"ץ העה"ח כבר דןבענין החצר נשואת התביעה וכבר נתןבענין פסקידין,אין
לא'יותר ממה שנפסקלו בבד"ץהעהייח,דהיינו שהחצר מסורהלו בלבד לכל תשמישין כולל
בניהוגג ,אך לאיותר מכךנודומהלבעלות הצמדההנהוגהכיום),ולכןעלא' להחזיר את המצב
לקדמותוולהסיר את מה שבנהוהוסיףעלהגגמעלגובה החנותשלו,ואיןלוזכותבניהעלהגג
ללא הסכמת כלהשכנים.
ב .עלא' להחזיר את המזגנים המשמשים את חנותו למקומם.
ג.עלב' לחזור בו במשטרהובעיריה מהתלונות שלונגדא'.
ג )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-מרדכי אהרןהייזלר

התפתחותלאחרמתןפסקהדין
צד א' המציא לבית הדין מכתב הבהרה לפסק הדין שניתן בבדייצ העה"ח ע"י הגר"י בלוי
שליט"א שהיה אחד משלושת הדיינים שפסקו את הדין בשעתו (השניים האחרים נסתלקו
לעולמם) ,והוא כותב":עיינתי בדוחות הד"ת ...לא מצאתי וגם לא זכורלי שהיה מדובר על
הגבלה בבעלות א' על החצר התחתונה ,פרטלסייג שכתוב בפסהייד מיום כ"ט תמוז תשנ"ג
שלא לעכב הגישה למחסן .ויתכן שלכן מוזכר כל התשמישים .וגם בפסק ביניים הנמצא
בפרוטוקול של הבד"צ מיום כ"זאייר תשנ"ג לא מוזכרת הגבלה כל שהיא על א' בגין החצר
התחתונהי'.
צד א' מבקש איפוא לשנות את פסהייד המסתמך על החלטת הבד"צ ,ולהרשות לו לבנות גם
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מעל הקומה הראשונה.
ביתהדין בקש לברר אצלהגר"יבלוי האם לדעתו הבעלות שלא' מאפשרתלו גם לבנות כמה
קומות שרוצה בהצר ,אולא.

השאלותלדיון
א .ההזיק בחלונות הפתוחים לחצר תבירו ,כמה צריך בעל החצר להרחיק ולבנות כנגד אותן
חלונות.
ב .מכרבית לאחדושייר החצרלעצמו,והיו חלונות פתוחים לחצר ,האם רשאי המוכר לבנות
בחצירו כנגדחלונותיו של הקונה.
ג .הזקת חלונות אטומים.
ד .זכות שימוש בקירחיצוני שלבנין משותףלתלייתמזגנים.

תשובה
א .נממנסכ"כככ:5ומחלונותכיןמלמעלןכיןמלמטןכיןכנגדן 5רכעקמות.ופירם"י:מיטסיולו
חלונותפתוחיסלחכרתכירוומוחזקכרכרזססלוחמניסוכ5כעלסחורלכנותמסכותלכריךלסערד'
קמותוכו'.כיןמכנגדן~,ריךלמרחיקממן 6רכעקמות.ופסקכטו"עסי'קנדמעי'כ:6מימסיתסלו
תלוןככותלווכ6חכירויעמסחכרכלידו,קינויכוללומרלבעלמחלוןזססחוסחלוןזסכדימל6תביט
כימסרימחזיקכסיזקזס06 .כ5חכירולכנותכותלוכנגדסחלוןכדיטיסירסיזקר5ייתוכריךלסרחיק
6תכותלו מכנגדסחלון 6רכע קמותכדיטל6יקפילעליו,וכיוןטסרחיק 5רכע קמות לע"פטמ6פיל
קינו5ריךלסרחיקיותר.b"D .וכיקר סממ"ע מ"קנ ם6ססיס %חלוןכמיתרכ5יזס5ופןמיסיסוכ6
חכירולערערעליומכחטרוקהלכנותנגדחלונו5,ריךלמרתיקד'קמות.וכתכמכ"יסי'קנסכמחודסיס
6ותכגכמסמו"תסרטכ"6ח"גסי'קנוד5רכעקמותמקמרומחלונוטלחכירו,סיעורמוחלטסו,5סכך
מיערוחכמיםסככךדילו,וכלממרחיקד'לע"פממקפיל6יןכריךלסרחיקיותר,וכלטטיערוהכמיס
ג6כ6רכעיסמ6ססו6טובלכ5רכעיסחמרקורטוכקינויכוללטכול.ע"כ.ועי'b"~ao3
כךסו6כר"מי
כתו"עמסמ"ק5דעלממ"כממחכרוכיוןטסרחיק6רכעקמות ממקפילקינו~ריךלסרמיקיותר:
~"ub
מדקתניד'קמותול5קתניכדיטל6יקפיל.
וכתככסגמ"ימכניספ"טס"ט5ותסכטסרי~כ"6ססרחקסזו5ינסממוסממזיק 6תחכירו,מסריקינו
מזיק קרקעחכירו ,וגס"למסיתןלו כקורס טכ6ס מקורסטלו ,סל66יןלוכ6וירחכירוכלוס"6 ,ל6
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חי31ההרחקםהו5רקמסוסממונעממנוקורססהיסמוחזק3ה.והו163דבריו3קפוה"חסי'קנדס"ק
ט.ועי'כהגהותרעק"6כגליוןהמו"עקו"חסי'קנסעי'ד3ססהמהרח"םכתורתחייסה"5סי'י6מ5ף
63ספליד5קינוכריךלהרחיקיותרמד"ק,דוההסיעורמגילולנוחז"לול5חילקוכין 05יםלכיח כמה
חלונותלטיןכיחם6יןכוhSbהלון5חדקטןוקיןלו5ורממקוס6תר,דגם3סרחקתד"5קינונכנס6ור
כי  06מעטוכו' ,ע"כ.ועי' פס"דירוטליסכרך  6עמ'ריספיס מה6חרוניסהחולקים על המהרח"ם
טסוכריסס53ספליד5מריךלהרחיקממונהקמות.
(עלמיעור ההרחקה3יןכתיסטלפיהחוק5ריכיסלהרחיק כ 6-מטר,עי'פס"דירומליסכרך ט עמ'
קנט,ום'הזכרון"מכותהלר5טי"כרךגעמ'רעגו"חוטסמני"הל'רפיתקוכןעניניםעמ'קפו,ותיון
כמרפט"סי'טזענףכO"Dס"1,ממפטכדק"ח"כעמ' ,241ו"הלכותהיזקר6יה"סי'6סערהיט6.ך
כנידוןדירן6יןנפ"מכזהכיוןטמנהג המקוסכחכירות 6לםסו6ם6יםסיפרכעיניויעמסוכדניה מס
5יןכללהתחמרותרחוקיהמדינה).
ב .פסקכתו"עמי' קנדמעי'כח :ר6ו3ןמנתן 15מכר כ5חדהדיתלממטוןוסחורללויוהיוחלונות
פתוחיסמהכיחלחפרob ,רפהקותוסוכהכחפרלכנותצפניהם(הרמותכידו) ,וה"ה  obמכר15נתן
תכפניהחלונות(.וי"לדליןיכוללצנות) )"bh
סחורוביירהכיתלעלמודרם5יקותומזכהכחפרלמני
הרחיק5רכעקמות.וכרמ"ח:מכרהציתוסיירהמפרלעלמוי"5דקינויכוללסחוסחלונותיודמוכרכעין
יפההו5מוכרוכו'וי"ח.ע"כ.
וכנידוןדידן מרעלסריתוהחכר סקודס מכרלזה3יתולזהחכר 1)hs ,למחלוקתהר5מוניס  abמוכר
כעיןיפהמוכרוקינויכוללסתוסחלונותיו16 ,ל.6
ג .כתבכמרדכי כ"3סי' תקדכסס35י5סףור"35ן 60ס סתםר6ו3ןפתחו 16חלונו ו63ממעוןמכנו
לכנותלפניפתחווחלונויכולר5ו3ןלעכבעליומלכנות,מיכול ~מרדדעתולחזירולפותמה,וסנימילי
3מל6פרןפ5ימיהן.וסו53בכ"יסי'קנד,וה3י6מס3ססמו"תהריט6"3מי'פ6דליןבסתימתומוכחה
טממלקזכותוbSbלקורךטעתוסתס.וכןפסק3טו"עטסמעי'לורמ"חמעי'י.3וכתבככנה"גסי' קס3
סגה"טO"Dטודכתמו'מהר"ממלויחו"מסי'יכת3מכלזמןמל6פרן6תפ~ימיוטפילועכרוכמהבניס
ל5 6י3דזכותו,וסכן מתברר מדברי מהרם"ך ח"3סי' קלט36 ,ל 3תמו3ת b"Jt~oמכתיי הלכות
קרקעותמי'קנכ להר"35ד כת3ם5ע"פטהיהלופתחפתוחוהחזיקג'מניס  06עמדסתוםסניחזקה
ליכדזכותו ,וכתכהכנה"גדלעניןהלכה להר"36דז"למומעין,ד6ילוהוהטמיעלולמהרם"ךומהר"מ
סלוי מכרת הר"35ד6ין מפקדהווהדרי3הו .ו3סגהה 3מו"ת הרט6"3ח"וסי' קד תמה עלהכנה"ג
טמתטוכותלחרותמלהרמכ" 6מממעדם"לדהפ~ימיןהןהןעדיוואפילוםיע3רו כמהבניסל66י3ד
ירוסליסכרךחעמ'.bSO
חזקהו,ומכ"כ הרמ"הכפירום,ומכ"כסרדכ"זת"גסי'תרככ.ועי'
~
"
D
D
י כהרסכ"6
ום6לתי 6תמרןסגרי"ם6לימיכ
(כיוסכדמיוןתמם"ו) 06מוחזקיכוללומרקיסל

מליטאי
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מאובק ככנה"ג נגד פסקהטוי'ע,והטיבליטלין לומרקיםלי נגד הטו"ע"55 ,כ הם"ך חולקעליו
יהדייןסגר"םגרוממןמליט"5מכןכתכהתומיססי'כהכללקכה,והעיר עלהמנמת
(והעירניידיד
יוחקח"כמו"ס קעטל6כ"כ).
וכנידוןדירןטיטלכ'חלונותגדוליםככיתוספוניםSbחכרחצירו5 ,ס עמ6סלקורהטל5היהלו5ור
5 06טס6ותס 06ל6
ככיתומקד6חר,והחזיק כססלקורהמלוםטניס,כיfbהיתהלו-optn
יל
פרן 6תפ~ימיהן,וכנ"ל-וכמוממנינוככ"כנחכת5ןסמ~רית6יןלסחזק6הפו
~מוריתיםלסחזקה6,יזו
הי5חלון המכרית כלטלין ר5טו מל 6דסיכולליכנס לתוכהוכו'.ופיי רטכ"סדכיון דלקו מילתך
םלו
דקכיעות6הו5לccn6למחות6 ,כל 06עם16לס6ירטל6היהלוקורהמכד 6חרכי 5סמכ6ןי
חזקהדלאסקביעותעטתודקינויכוללהסתמםככיתוכל6קורהוכלמידידקכיעותהויחזקה.ע"כ.
כמנסכנידוןדידןמכ'6טס6תחלונותכיתוהפוניםלחכרתכירוזהכמהמניס,וכךהיהמ6זטמכר6ת
הכיתכדמ"פ ,וכמקנהקותומכעה"כככרסיומחלונות6טומיס ,והקורככיחמגיע ממקומות6חריס,
י"לט6טסהחלונותהללוכדיטל6להזיק6תכעלהח5רכהיזקראיה,ומוכ6יןלוחזקתחלונות.
ד .ע" פס"דירומליסכרךכ עמ' קעטהכימינו מנסגממדינההו5טיםלבעליכיחזכותסימוםכקיר
החילוניטלכיחסלהתקיןכהןמזגניאויר6 ,ל6מכלמכןתולה 6תמזגניומחוןלקירותדירתו,וקיןלו
לתלותםכקירטמ6חורידירתומלסכנו ,ו6ס עמהכןכלסיזקממגיעלדירתומלסמכןחמיםכגירי
דיליה,ומ"מחייבהמזיקלהרמיק6תעלמואפילו5יןזהגירידיליה,עיי"ם.

אברהםדובלוין.
ב

 .6קבלן מכונסכניןדירות על מגרם ם~ ,וכטמכרדירותהמיגתכניתכניהלכלדירה,וים חלונות
כתכנית,וסיירלעקמו6תהחכר,נר5סט6ע"פטהתכרטלואינורם6ילכנותעלהחקרעודטורסלדירות
ף 06ל6
כמרחקד"6מהחלונות,ממוס ~")DStנראהססקכלןמעצדלדירות 6תכלמטחהמגרם,י6
פירמו,כילפימהמדמעתיכןסו6מנהגהמכירסכזמנינו.ולפיכך6ף 06הקפלןהאמיד5תהחקרלבעל
הדירההתחתונה6יןהקונהרם6ילכנותעלהחורהזוטורסלדירותכמרחקד"5מהחלונותסלהדירות
העליונות,כין 06פרןכעלהחלונות5תפ~ימיווכין 06ל6פרן,וכין 06מוכרכעיןיפההו6מוכרוכין
05ל6ו ,ממוסטזהומנסגהמדינם ,וכפרטלמכרתהאו"םכפ"גמתפילהדכסהמוכרמקיעכלמרכולתו
למכירהליכ5כזהעיןיפס,יעויי"ם.
כ .כטר6וכןכונהדירה על המגרםטלו ופתח תלונות עלפנימגרטיסריקים5חריסטעדיין ל6נסנו,
נראהbSaהחזיקכחלונותעלפניכלהמגרמיםהלק,והסעכודמלוהו6רקעדסוףהמגרםמלו6,כלל6
עלהמגרטיסהסמוכיס
טסם~מודיםזל"ז.
~"Db

ו

פסקידין-ירושלים

וכניד"ד טכעל המגרם מכר דירות וה5מיד להן 6ת חדר המדרגותוהו5י6 6ת החקר מכלל הטטח
המטותףb"b ,י5רכעיןסנימגרמים,וכסנימגרטיס6יןמעכורסלהמגרםהריקכלפיכעליהדירות
כמגרםהכנוי ,ו6דרכ,6יםמקוסלומר ד6סהחקרהצחוריתיםכהמטחכגודלסבירהמקוכללהם6יר
כעורףהכניןהריהמוכרודקיהתנהגעמסכם6רכניתעירוסעכדמטחזהלדירות6,ך 06הטטחטל
ןלהסbibד"66ו
החקרהו6יותרמהמקוכלהרימגסהקוניםסכינוסהח5רצינהמטועכדתלהס,וצי
ק5תיותרכמקובלכ6יזוריס6לוטל6מקיימיסול6מתנהגיםעפ"יכלליהתכ"ע.
ג.כענין מכרלזהכיחולח"כ מכרלזהח5ר,עי' ממ"עסי' קנה מ"ק מגמכתב ד6ףדהר6מוןכנס
התלונותכהיתר .מ"מרטטי הקונהלסותמןכיוןטסינו עוטהלוההיזקככנינוכידיס ,ו6ף ל56ריך
להרחיק.ומטמעדמ"מ6יןמיוכעלכעלהחלוןלסחוסחלונו.וכדעותהחולקיםט5ריךלהרתיק6,ףטכלל
ידועדמוכרכעיןיפהמוכר מ"מודציל 6מכרמי6פילעליולגמרי ,כ"כהט"ו .וכהגרען ס"קקיכתכ
דהחולקיסדם"לם5ריךלהרחיקהו6כמיטתהנ"ידכהיזקרציהל66מרינןכעיןיפהמוכר.ונרצהדם"ל
רעלכעלהחלוןלסתוסתלונודמזיקכרצייתו.
ם ד"6
ד.כעניןל6פרן 6תפ5ימיו,עי' כרעק"6סי' קעכסעי'זטכתכצדיןדסו"עטסטלכל פתתי
כחזרו6ףכיתסחוסיטלוד"66כלפרן6תפ5ימיו6יןלוד",6כתכהרעק"6ד5סל6היהכללפ5ימין
דמליטנ6דרוסיסכתכמל6פרןפ5ימיו,מל6מילקמזוזתווכו'דגלידעתיה
וסתםהפתחכתכ
י
ק
ח
ר
ה
מ
ך
נ
ע
י
ל
מ
דהמ"מ
סל6מילק ,מדמעדכעיגילוי דעתמסופולפותתו ,ה 6כסתם6מרינןליכדזכותו6 ,כל
מכתכמכלספרןפ5ימיומחסכתוניכרתמהוךמסלקעצמווכו' ,מסמםדכעינןגילוידעתממסלקזכותו,
עיי"ט.וכטו"תמהריסקסי'b5Oכתכג"כלמוכיחדהעיקרדבעינןגילוידעתמסופולפותחו.ע"כ.ונרצה
ידעת.
סכןהכרעהרעק"6דכעינןגילו
וכניד"דqhדכיה"דל 6ר6הגילוי דעתמפורט ,מטוסדכ'כנהכלוקיםכחלון ,מ"מ5ד'6הידהכפני
כי"רדכ'ל6פרן 6תפ5ימיוb"b1 ,נט6רתלומזקתוו5ריךלהרחיקמסתלון.
םחזקתחלונות6ףכמהיהלוקורהמ5ד6חר.ועי'פת"חפי"דהערהנחמ0ר6כ"ד
ה.לבעלהחלונותי
טככרנהגוככלחלוןטמכניסקורהטמעככיןמלבנותכנגדולע"פטיטלוצורהממקוס5חר,והכלתלוי
כדעתכי"ר.
ינגדהתו"ע,עי'רעק"5כתו"עסוףסי'רכזם5ייןמסרמכ"ןוהרמכ"6חולקיסעלהמו"ע.
ו.כעניןקיםל
)
ו
(
ינגדהמו"ע.ועי'לכנינזריו"דת"6סי'קלד סכתכלחלוק
"51עמ6ינפ"מוהרי6ימפטרלומרקיסל
יכ6חריס ,דהגר"6
עלהחוותיצירטכתכסכלמקוסטהממכרוהרמ"חל6תלקו6ילפטרלומרקיסל
כיו"דמי' קס 6ס"קז הכיק דעת הרמכ" 6דפטור ל65תיר"ם והגרסןהכיףרציה מפטור ,ומטמע
טחולק,ומוכיחהלכנינזרט6פטרלומרקיסלי.עיי"ט.

מרדכיאהרןהייזעק.

ממונות

ז

הערות
רקליט"6קמגהגזמנינוקהקכלןכעלהכניןוהמגלק מלעכל סח5ללכעליהפילוחגס 06
מק"כיעי הליין הגלמ"6הייזל
ליו 6ח המלרול6ה(5וי67וחהללילותכחולת ח5למקוחיה6,נימקמיןקכיללמנהגזהל6קולו ,הלל"גנלחין
קייללעלמ

ה7כליסמוזרים,וכימיוענקמלקנקחנוהטכעיי0מזמןהגמלךוהפוקקיםגסלעניןזה?
ה
נ
י
ק
ןחוחומגלחעלמולכיןמגרץקמוך,למלוחקקניהסקייגיסלחוחוקכלן,קחזקחמלונות 6ל6על6וחו
ומק"כלחלקכי
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~?rsnומה
6תהמגרס
יעילי
6ני
קליט"6קכיללהלכלים.
לענ",7גסכזמנינוכמוכזמן הגמלךוהפוקקים,מזקתחלונותקיקלהלמיקמהן6תהכניהכמגלקהקמוך,הי 6רק על 6"7
 16חכניח לכ"עהנהוגהכקודומקוס,כין 06מנוכלכמגלח 6מל חכניח תכ"ע,כין 06ה
י
יוכלכקנימגלדיםלפ
חכנליפחיחכ"ע.כמוכן קכח5ל המקוחפח6יןלכנותככלללל 6רקוח קללפכילכעליההקר.וכנילוןריי
ןסלימיונר כח5רוח
יהחהקכוחכתכניתתכ"ע.
הפנימייםקלקכונהקליקהיקרכעיניויעקהכל

א.ד.ל.

ג

.6נר6סדכניןמסוחףטיטלות5רססקכלןס5מיד5ותס ~עלסדירססתתתונס,כעיןמססעוטיסכיוס
כטכונותמחדרותוכפרוייקטיםלמיניסס ,ס5מדתסתורלכשלסדירססתחתונססנסוגסטס6ינסbSh
סכעלדירסזויסתמםכחקרמזולכדו,ולכלמיותריוכללכנותכסתוספתלדירתו,ממוללחשנותכיתו
סו,6וכמיפלסמקרקעכלכד,ול6ס5מידלוסקכלןbSbזכותתסמיכיסמ5רכלכד6,ך6יןלוקניןסגוף
ם חזקת
וזכותלכנות מסכנין עםקומות ממוללחלונותסדירותמעליונות,ולפעליסדירותסעליונותי
חלונותלבכיכלסמרחכסלסחורטלסכנין,ולקודוק 6למרחקטל5רכעקמותbSb,לסילויותרמכך.
ו6סייסרםסכניןל6יוכלכעלסת5רלמכור6תסח5ר ~דו6ל6כסוחפותכלכעליסכניןכוכ"כסגרס"ר
כקוכן"פתחמעיר"סי65לקורכקריתספרמיוןתסם"ו).
וכניד"ד"5ע 06מכירתסח5רל'6סיתסעסקניןסגוף16,רקלתחמיציסמ5ר,כעיןמסטנסוגכס5מדס
י6ין'6רט6ילכנותמעלסמיפלםטל סקרקעממולחלונותיומל
כפרוייקטיססחדמיסob~ ,כן,כודוי

כ'.
כ5 .מנסמדינך דגמר6די כסרחקסטלד'קמותמחלונותסמכן ,מ"מכזמנינוככר פסקמרןסגרים"6
טיםלמרחיקכפיטרורםמחוק,וסייגולפיתכניותתכ"ע,כיוןטקוניסדירותקכועלדעתכן,וסתכ"ע

סריקינומרטםלכנותכחקרסכנין.
ג.כניד"דטסכניןעומדזמןרבמ6דוטניסרכותסיסטייךכו5עססח5רטמכיכולכעס"כ6תד,וסוף
ססכירסדירותוסח5רלטוכריסטוניסכדמעם,כיוןמכסעסטסטכירסדירותסיומחלונותמלקותןדירות
פוניםל5דסח5רוכלסמרחכסלסחורסיספתוחלחלונתיסס,נרפסמססוכריסזכוכ6ותסכעסכחלונות
עס סמרחכמלכלסח5רוכעס"כל6סיסרסקילכנותכחקרולממעיט מסמרתם,טמריזסכ6י5תנקי
נטכירותמסחורתיטמר שתוחסלחלונותיסס.וע"כ כעס"כ גסקינויכוללמכור 6תסחור ל6חר ע"מ
לכנותעליסכניןולסמעיטמסמרחכטלסמור,כיוןסזכותסמלכעליממלונותמסדירותסעליונותנותר

ח

פסקידין-ירושלים

כמהיה.
ד.בניד"דטסתימתהחלונותע"י '3היתה עודלפני סקנה 6תדירתו מכעס"כוהוךהיה כהכסוכר
בדמ"פ כ~ד ,נר6המגס 06פרן 6תפלימיול6נחמכ הדכרלמחילהעלחזקתהחלונות,כיוןממוכר
הפורן 6תהפלימיןל6וכלוסהו6מהרילסורלולפרוןכלירמותכעה"כ,וקיןככוחו ~טל 6ת חזקת
החלונותמלהכית,הטייכיסלכעה"כ.וע"כגס 06לסחרזמןקנהקותוסיכ
ר-מסתם6תהחלונות6-ת
הכיתמבעה"ב,ול6פתח6תהחלונות,ל6ליכדהקונה6תחזקתהחלונותמהיתהלכעה"כעדממכר %

קותו.
ועוד,כיוןמלטענתכעלהתלונותסתימהזוהיתהפורךהמימותהמיוחדסלו ,ו6סיחליף 6תהטימוט
יחזורויפתח6תהחלונות,הריכתבהרמ"חכסי'קנדסעי'יכד6סכעלהחקןסתםופרןפלימיוטניכר
מקינורונהלפותתועודהוהמתילה,ו6סכעלהתלוןקומרסתמתיול6מתלתיוכעלהחטרטועןממהל,
כעלהחלוןהוהמוחזקועלכעלהחסרלהכילר6יה,וכקןכעלהחלוןעומדוטועןממתמו רקלפימעה
ול6מחלעלחזקתהתלונותטלו,הרימעלכעלהחמרלהכילר6יהמכןמתל,ו6ףטססמ"עטסp"Dמח

פירםדכריהרמ"אד6ייריכאופןסל5פרןהפלימיןס6זיםראיהטל6מחל6 ,כל6ספרןפלימיוים

ראיהממחל ,מ"מכניד"דבעלהתלונותנחסכמוחזק ממפק ,ומהטעםהר6טוןמכתבנו,כיון מבמעה
ספרן6תהפלימיןהיהסוכרוקיןככוחומלהמוכרלמחולעלחזקתהחלונותטלכעה"כ.ועיי"םבנתה"מ
םלו
 O"Dכ3טפירם דהרמ"6איירידוקאכימר5לנגדיטרללממוסדהו 6מרhnp 6דכטפתחהחלוןי
חזקהטקנה 15טמחללוהאויר,מהריהיסר6לאסורלולכנותכנגדו,ומכיוןמהיה ם %פעם 6תתסוה
מר ,bnp 6וכל מפקסי6רעמוקמינן כחזקת מ"ק6 ,כלישראלנגד עכו"םל,6עיי"ם.וכניד"ד כעל
התלוןנתטכ מ"קוהואטועןטמעולסל 6מחללו עלחזקתהחלונות"6 ,כ6יןכעלהחגררט6ילכנות
כחגרמעלגוכהדירתוממולחלונותכיתוטלכעלהכית.
לאחרחוסהדיוןהוכללכיחהדיןפס"דמכד"ןהעה"חסדןכעניןהחגר,ולפיו"החמרמתחתונהתימסר
'bSכלכדלכלתממימין,כוללכניהוגג".ל6נתפרםה6סהכוונהרקעםגגול6יותר16,מל6כ6למעט
מה ממעלהגג ,רק ז6תמגג הקומהסיכנהכחמרטייכת.'hSוכיוןממעניןככרנידוןכביתדין5,ין
ידינאל6דייקי,ויםלהפנותם~י"רטדןבזה.
לבי"ד Ofלחזורולדוןכזה,דכידינאבתרכ

יהושעווייס.
הערות

 .5מה קכתכיריריהגל"יוויי
סקליט"5קכימינויקלהרחיקכפי קקוכע החכ"ע מקום קעל לעתכןקנוהקכניס 6ח
הגילוח,והחכ"עקינו מלקהלכנותלחלל,נלקהקכלזהלמקומותקקומליסעלהחוק5,כל53ותןמלירותקנוהגיסלהתעלם
מהחוק,עם5יןהחוקקובעb)hלינק7גמר,5וגזההו5הגולכ3ניל".7
כ505 .מחמההחימס
י עוכרבילה עסמלונותהפחוחוחלמלמכפתוחזכההקוכלכמרחבהפתוחוקיןלכעה"כלקוח
7ר
לכנוחולהמעיטמקוחוימ
י7חכ"6,כ,גס כקלקעקלהחלליהי
התקוללולצנוח,ו5יך)1Tlpהכל"זקמותללולכנות קם?

א.ד.ל.

ממונות

ט

שאלותלדיוןלאחרקבלתההבהרהמחברבד"צהעה"ח
א .מתייכרלדיין לפרש את דבריו בפסקדין שנתן.
ב .אםישבובדין שלושה ,האםיכול אחד מהם לבד לפרש את פסקהדין.
ג .בי"ד שפסקו שודאדדייני ,ואחרזמן מחולקים הצדדים מהו הפסק.

תשובה
א.נתבסרמ"6כטו"עסוףסי'כגעפ"יטו"תסרטכ"6ח"גסי'רז6:כל 06ככרכתבונתןלמסספמרס
5יןלורמותלסומיף16לגרועמפילותוךמזמן6 ,ע"פט6מרמכךסימםכוונתו.וכתכסטיךס"קי ד6ס
רו5סלפרטכמטרפירוםרחוקם6ין מדעתסוכלתו6fbין %רסותלמוסיף ~ 16רוע06 S~b ,פירוטו
מוכלמממעותמניפירוםיסיםלדייןלפרםכוונתו,דכיוןדל6נתפרםסויכקילול6דןוכיוןדל6דןיכול
יטסכוונסס6ומר6ינסתוספת16גרעון רקכיקורסדכריס.ע"כ.
לפרט,וכתנינ
ונידוןדירןטר6וכןוטמעוןדניסכיניססס5ססח5רממ6חורידירתומלר6וכן-סרמומסכט6כומסיק
"מו5מדת"לדירתו-סי6טלר5וכןעדרוסרקיעךותסוס6רע,6ורם6ילכנותעליםכמסקומותסרו5ס
לגוכם  -כסרחקסכדין מסחלונות טל ממעון סגרמעליו16 -סיםלו כחכר רק כעלות לחזקת כל
סתממימין ןסנקר6תלפי מחוקמלסיום"ס5מדס"]ורט6ילכנות כסלעלמוכגוסססמיפלםטלדירתו
כלכד6 ,כלל5למעלסמכך,וכעכרסיסדיןתורסביןרבוכןלכיןלויססקדיסוקנס 6תסתורלפניו,
נטענסמסוף,רבוכן ,כר מ5ר ,6ומלכד ז6תטען מסמוכרל6יכללמכור סח5רלקי ממוסהסיס %
לרבוכןחזקתתממי"יןכח5רמרכסמניסקורסלכן,ונפסקכקותוכי"רכפסקכינייסם6יןלרבוכןטענם
כרמ5ר6,6ל6טכח5ריםלו,לרבוכן,זכותסימום,וכפס"דסנינפסק"למעןסמלוסוכמסכמתס5דדיס
"סח5רתימסרלרבוכן כ~דלכלתטמיטין,כוללכניסוגג".ו~6ורסנקמרכס"דטיטלרבוכן רקחזקת
,טמריגסכפמקסכינייסניתןלרבוכןרק"זכותסימום",וגסכפסק
תממיסיןול6כעלותעדרוסרקיעיו
מסנימוזכר"תימסר""לכלתממימין",ומכניסמסתירולו מפורמת"כניסוגג" ,כקמר רקכמיפלססל
דירתוכלכד,ול6כניסמלקומותנוספות,וסיףדומםלבעלות"ס5מדס"סנסוגססיוסעפ"יחוק,וקילו
ר6וכןטועןטלפיספם"דקבלכעלותמוחלטתעלסח5רעדרוסרקיעך,וסמיליס"לכלתממיטין"כוונתן
ממכלןוטילךיטתמטרכוכן כח5רול6לוי .ס6סיכולסיוסתדייןלפרט 6ת ספם"דולמרמות ~קוכן
לכנותעדרוסרקיעה,דכיוןמל6דןעלזסכמעתונם6רסכידומזכותלגמורולדון16 ,סוססומפסעל
מסמל6כיהרסדכריסכפסקסר5מון,והינויכוללסוסיףעוד.
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םלדון53יורטלסני6חיסטירטוכנין מ36יססוקבלועליסס לחלק סגכםכיניססוסו5י 6פס"ד
וכןי
מפורםעלכך.ל6חרזמןסתכררלמסדברמנסתר ממסמיםלבניןמתמן מתחתלקרקע,ומדייןל6דן
עלזסמחומרידיעת ,ס6סמדייןמוסמךלדוןעלזסל6חרמנודע6ום5ריךדיוןחרט6,ומיכוליםלדון
ן6חר.
Shכך56לדיי
ב.וכטספסקדיןניתןע"יטלוטסומניסמססנסתלקולעולמם ,ס6סזכותוסלסדייןסנם6רלפרםמפסק
63ופןס6פמרלפרם16 -לכדקינוממפיקלכך,ודוקקטניסמיגומלוטס fbtנ6מניסכתורת
~
n
b
a
םלפרםד3ריסס .וטע.
עדות16,דוקקכלסמלומסס6זיכולי
נ .פנסכסו"עסי'כגמעי'66ית:6עדמתינקמןסדייןלומרלוסזיכיתי.כלזמןט3עלידיניםע1מדיס
לפניסדייןנקמןלומרלוסחייכתיולוסזיכיתי,נסתלקומלפניוקינונקמן 606יןכידופסקדין.ודוקך
כפודךדדייני36 ,לדיןמתלויכטענותhSטייך3ונקמנותמלפימטענותיזכססזוכסו3ל3דטל6יסתור
ן6חד 36למניסנ6מניסלעולסוכו'.ע"כ.
טענותסר6טונות.וכלזסדוקקכדיי
וכתב ססמ"ע:3p"oודינךדפני  06כ3רנסתלקויתפטרו6סדדי16מחלקיןקותוכיניססו6ס ס6חד
מוחזק6מרינןלמניסממע"ס.ע"כ.
ולכ6ורסמטמעמססמ"עohtי3ו6וטובלבי"דיכוללמרב3טענסמככרדןוקינוקריךלדוןעוד,וקמס,
boכל 6חד סנתכעלדין qbסמרורלוטוותכיעסקנטרנית מ"מחייהלכוץלבי"דלסטיםלתכיעס,
וכדוגמת כופר סכלדתייכ מכועס 6ו תסורס לתוכם ,וכ"כ ס"ס סיכ 6כככרדן וכצר נפסקסדין
כמסכע"דסטניטועןטספם"דקינועונםעלסם6לותטנתעוררו,וקיןנקמנותלדייןלפרטולסומיףעל
מפס"ד,י5טרך ל3ו6לבי"דכדילססיכול6יוכללסרס.ומ65תיכןכתור"ימזקן3טוגי6דקדומין מס
כסריטכ"6מסכידונו6חר.
וז"ל:קינונקמן6bShויחזרוויק3לוסועליססלדון6ויעטהדיין6חר.יכ"
36ללסרםמל3ו6לדיןל6טמענו.ודבריסממ"ע5ל"עכעת.

מרדכיאהרןהייזלף.
ב

שאלותלדיון
א .פס"ד המסתמר על פס"ד אחר ,וטען אחד מבעלי הדין שפירוש פסק הדין הראשון הוא
לטובתו ,והבע"ד השני מתנגד ולפתוח" את הדיון מחדש ,מאחר וכבר נפסק הדין .האםקיים
בהלכה המושג המשפטי"סופיותהדיון".
ב .האםיכולבי"ד קמא לפרש את פסקהדין אחרי שכתבונתן אותולצדדים ,ואםכן ,האם גם

ממונות

יא

אחד מתוך שלושתהדייניםיכול לפרש את פסקהדין.

תשובה
א.נמטנהסנהדריןל:66כלזמןטמכי6ר5יססותר5תהדין.ופרם"י:סכ5לכי"דול6היהסטרזכותו
כידווי65מכי"דחייכ,ול6חרזמןמ55סטרזכותווסכי6ווכו'כי"רמותריןלודינוטפסקוומהייכין 6ת
טכנגדו.ע"כ.ועי'ירומלמיסנהדריןפ"גסי"כט6ףל6חרם6יתעכידליהגזרדיןסותרין6תדינו,וכ"כ
המרדכיסנהדריןטסוכ"חריססי'כ.
ב.כתככמו"תמסריכ"למפרגסי'קטו,הוכלכט"ךסי'כגT)"Dד(וכ"קונטרםכתובמס"כמו"עמסד'
"מורמהלהנחיל")וככנה"גמ"כגהגס"ט5ותיח:נפלספקכלצון6חדמסגזירסם6פמרלפרנסכמני
פניםטקוליס~5וט6ינסטקוליסלגמרי 6ל6ממניהםמתייטכיס 5ל 6דחדמינייתומרווחיותר,כנסיג
טס],וסקלולדייגיםהפסרניס מהמיהכוונתןכקותו דבר מחוס ט6פטרלפרטו,ומסכימו לדעת 6תד
טכוונתסהיהעל6חדמדכריסוכו'.תמוכה.עיקרךדה6ימילתךbn~hכקדוםיןעד6וכו'.עלסכידינו
דכיוןדקלוהפטרניסמנתכררולדוןולפסרכפיהרקותכעיניהסטסו6נקותויוסר ,מסנ6מניסלפרם
יכריסס,כיהיכידנ6מניסלומרלוסזיכינוולוסחייכנו,ס"ננ6מניסלפרםדכריסס,ד6יןסכרךלחלק.
6יכר6ד6סספירומיסל6סיסלפסכחמקולים6,ל6דחדסוסמטמעותרתוקוחדמממעומרווח6,פטר
טל6היסלהםכחלפרםדכריססכמטמעותדחוק5חרטכתכומגזירהוחתמוסוממרוהכידם6,כלהיכף
דטקוליס סס וממתמעסכי וממתמעהכי ,למהbSיהיס לסס כחלפרםדכריסס~ומקוסדייניןלמימר
ולהו5י5ממון.כנה"גמס].ועי'כנס"גטססגה"ט5ותיחכטסהלחסרכסי'פזטגס
מלזהכיוונוויפיל
פירוםרחוקמתקבל.
ופסקכערוךהצלחןסי'כגמעי'ג:כטים פס"דיקיימו מהסכתוכ כמפס"דוהדייןקינונקמןלעמות
כיקור רחוק מסטחינוסוכללטוןספם"ד,וקולי5ף הרכהדיינים5יןנ5מניסככס"ג.כמנס 06לטון
ספמ"דמוכלסניכי6וריס)~sfדגסדיי
ן5תדנקמןלומרכךהיחסכוונתי.ע"כ.וסוףעפ"יbl"aטסO"D
יד6פילופסרן5חדנפטרדנ5מןלומרלכךנתכוין כמהטכתככסטרפטרם,וכ"ככתומיםטסO"Dי
וכנתס"מחידומיסO"Dי6.מנסעי'כנס"גטסכטסמסר"סמינןסי'ק,סוכךככנס"גמסוככרכייוסף
מס  O"Dה,ט5יןכידסכי"ד טכתכו ונתנו מפסקלכנר ולפרט ספמק5יךסיס דעתס,דנינו תולס
כדעתם רקתולה כמטמעות ספמקלפי 6טרכחכולמונס,וזהל6מוטלעלייהולכנר ,ו6ס6ין עדות
כפירוט מההיתהכוונתםיטכידהכע"דלומרזההעמדתיכססוזהל6מעמדתיכהס והממעטתוכןיד
כעל תמטר על התחתונס ,ועוד 6ומדנ 6דמוכח סו 6דל 6מעמיד כסס רק הפחותסכענין ול6יתר
מרכס .ע"כ.ועי' פת"מ מס O"Dדכסססו"תפניסמנירותח"כסי' קעס,מטנידייניסנ6מניס לפרם
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ולסילוכמהפירוםהו6דחוק,מתנקימקיןהפירוםסותר5תהכתוככפסקהדין.
ודיי
ן 6חדמתוךמלומה 06נקמןלהוסיף 16לגרועמהפס"ד,סי'מו"ת תפ6רתיוסףמו"מסי' ט 60ס
יתרהדייניםכינסזוכרים16 ,מכחימיס5תקותותדיין5,יןלונקמנות5.מנסעי'סו"תתורתתייסח"6
סי'חם6ע"פם6ינונחסכbSbכע"סמ"מסו6מניףטופ.ועי'טו"תמסרי"טח"6סי'קמ6כעניןדייניס
טקכלוסעליהםלכלמהתיגזרועליסס,כל60חדממסמתרןסלמוןכעניןמיתיימכויפיל
וכרכרהרחוק,
הריעקרעלמומדיינותול5נסקר5ל5דיין5חד,ול6קבלזהעליו6ל6מהטיגזרומניהםל6מהטיגזור
ה6חד .ע"כ.ום6לתי 6תמרןהגרי"ס6לימיכסליט"6וכיוס כ6חסון תסם"ז) obמניסמהדיינים מתו
ה5סהדייןהנותרנקמןלכדולפרם ,~"DtOוהסיבמ6סמניסנותרונ5מניסכתורתעדותלפרםכוונתס,
5כל5חדלכדוטמפרטכוונתהבי"ד,יכולהכע"דהסנילומרטהפירוםמלהפס"דקינוכדכריו.
ו5סכי"ר6חררמ6ילפרםפס"דמלכי"ר5מר,עי'מו"תהרק"םכללפהסי'ה-ו,סוכךכמו"תמהרי"ט
י פסקהדייניסוהחזירו
ח"5סי' קמ ,6ד6סיםבו כפמקהדייניס דבר סחוסם5ריךפירום" ,מלחל
הטענותו6כ6רסדיןלכלהכורך" ,וכתכהמהרי"טמסמכוונת הרק"םלדברהתלויכהכנתהלמוןסכל
חכםלביכיןממכרך.ועי'פד"רכרךיכעמ' :189כרורטככלפס"ד16החלטהסמתעורריסספקות6יך
לפרמה,הממכותהמלקהלכלבי"דכהרכבחוקי,טנתכקםלכךככורהמוקיתע"י5חדה5דדיס,לפרכס
לפיסיקולדעתו ,ככלמניתןלפרם מסמךממפטי,כין 06זה מממךטסכדדיסערכוקותווכין 06זה
מממךטכיה"דערכו.ע"כ.
וכנידוןדירן נר6ה ם6מנסלמון הפס"דנוטהלפירוםמנתןלוכיחדיןזה,דהיינומנתנול '6כעלות
כלעדיתעלהתממיסיןכח5רכוללכניהכמיפלסהקרקע6,ךכמיפלסזהכלכד"עםגג",ול6יותר,ול6
נתנולוכעלות גמורהומוחלטתעלהחקר6 ,ך 06הכי"ד מפסק 6תהדין מפרםדבריומכוונתוסיחה
לבעלותמוחלטתלל6הגבלהכלל,יתכןמלמוןהפס"דסוכלגסכיקורזהכדוחק,ולפיהלמסרכנקמן
סכי"דלפרםדכריו6ףככה"ג6,ךסמהריכ"לפקפק 6OfJסנקמן5.ךכנידוןדידןממניסמחכריביה"ד
הרקבוןנסתלקולעולמס,והדייןהעליסימפרםכוונתו,סרילדעתהמהר"ממינןויפיל
וכי"רכוץקינו
יכוללפרםדכריווכוונתו,ו6ףסמסר"יכןלכמכתכמגספטרן 6חדנקמןלפרםדכריו,י"למזהדוקק
כסדןיחידי6 ,כלככה"גמדנובלוסה5יךיוכלדיין 6חד לפרם דעתה6חריסמג'ינ
סלפנינו 05 ,ל6
כתורתעדות,והוךקינו6ל,b"D 6ו6ףסהו"6מניףטוכ"כלמוןהתורתחייס ,מ"מכנידוננוכתםהדיין
ם"6ינו זוכר" מהיתה הנכלה כבעלות,וקיןזו עדות ברורה מתוך זכרון,ויתכן מדעתסניהדייניס
ה6חריססיתהכפיהפירוםמפירםכיתדיןזה5תדכריהס.ע"כנר6הלקייס5תפסקהדיןטלכיתדין
זהעלסמךהכיקורהפילוטכפס"דטלכי"ר קמ6מדןכענין.

אברהםדובלוין.

