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 חשון( כה)מהד'

 הדיוןנושא

 את בכך והסתיר מסביב, השכנים הסכמת וללא רשיון ללא ב', של ביתו מאחורי בחצירו בנהאי
 החצר את שקנה משום ב' של ביתו מול גם בחצר לבנות שזכותו א' טוען ב'. של ביתוחלונות
 הפונים ב' של בביתו החלונות היו כך שבין ומכיון הרקיע, עד שלו והיא פרטי, באופןמבעה"ב
 להשתמש מחכוין אינו כלל שב' גם מה בבניתו, להרחיק צריך אינו בלבנים, אטומיםלחצר

 יפתח ב'  שאם מתחייב הוא מ"מ לשימושו. ומדרגות ארונות שם  שהעמיד  משום הללו,בחלונות
 הרחקה. בשיעור בנייתו את ירחיק הוא חלונותיו אתבחזרה

 מוסתרים שהם אלא שהם, כמו נשארו השאר וכל בלבנים אטם מהחלונות אחד שרק טועןב'
 שאטום החלון שגם א' הודה במקום הדין בית ביקור בזמן ביתו. בתוך שהעמידבארונות
 שאינו מיכן, שלאחר בדיון דבריו את ותיקן חזר אך בפצימיו, שהוא כמו בפנים  נשארבלבנים
 אותם. שעקר או פצימיו את השאיר אםיודע

 פתוחים בחלונות זכה וע"כ וחצירו, ביתו את קנה שא' לפני החלונות עם ביתו את שקנה טועןב'
 שב' לפני עוד היה וזה מהבעה"ב, החצר את שלישי אדם קנה בתחילה שאמנם משיב א'לחצר.
 קנה אדם שאותו נחשב וע"כ מצרא, בר מדין אדם אותו בקניית - לטענתו - זכה א' אךקנה,
 לחצירו. הפונים חלונותיו את לסתום חייב היה ביתו את ב' שכשקנה ונמצא ב', לפני עודעבורו
 את לידיו לקבל כ' ממר א' בתביעת שדן העה"ח של הבד"ץ של דיונים פרוטוקול מצרףא'

 חצר. אותה על תשמישין חזקת לו שהיתה משום וכן מצרא, בר מדין כ' שקנההחצר
 אלא דב"מ דינא שאין נפסק ראשון בפס"ד דין. פסקי שני בזה שניתנו נכתבבפרוטוקולים

 "החצר הצדדים ובהסכמת  השלום "למען נפסק שני ובפס"ד שמוש, זכות לו יששבחצר
 וגגי. בניה כולל תשמישין, לכל בלבד לא' תימסרהתחתונה

 מכלל הוציאו וא' ביתו, את שמשמש מזגן קבוע א' שהסתיר החלונות שבאחד ב' טועןעוד
 על והעלם מבחוץ ביתו קיר על תלויים שהיו שלו מזגנים כמה עקר שא' טוען הוא עודפעולה.
 ומרעידים שמרעישים שלו מזגנים גם שם שתלה אלא בכך די ולא רשות, ללא העליון ביתוקיר
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 חלונות. כמה סתם שם וגם ב', של העליון ביתו קירות אתומחממים
 וב' הבניה, בדבר להסכמה ולהגיע עמו לשבת מב' בקש חדשים כמה לפני שכבר טועןא'

 ואלה השכנים, רשות ללא לבנות מוכן אינו שהוא משיב ב' רשות. ללא בנה ולפיכךמתחמק
 להסכמתם. רב זמן ממתין והוא לבניה, התנגדותהביעו

 תלונה מסר העליון, ביתו ובקיר ובמזגניו בחלונותיו שפגעה א' של בבניה ב'כשהבחין
 התלונות את לבטל דורש וא' חוקית, בלתי בניה על בעיריה וכן גבול, השגת עלבמשטרה

 לקדמותו. המצב את יחזיר שא' לאחר ברשויות מהתלונות בו לחזור מוכן ב' בד"ת. עמוולדון

 דיןפסק

 אין דין, פסקי בענין נתן וכבר התביעה נשואת החצר בענין דן כבר העה"ח ובד"ץ מאחרא.
 כולל תשמישין לכל בלבד לו מסורה שהחצר דהיינו העהייח, בבד"ץ לו שנפסק ממה יותרלא'
 המצב את להחזיר א' על ולכן כיום(, הנהוגה הצמדה לבעלות נודומה מכך יותר לא אך וגג,בניה

 הגג על בניה זכות לו ואין שלו, החנות גובה מעל הגג על והוסיף שבנה מה את ולהסירלקדמותו
 השכנים. כל הסכמתללא
 למקומם. חנותו את המשמשים המזגנים את להחזיר א' עלב.
 א'. נגד  שלו מהתלונות ובעיריה במשטרה בו לחזור ב' עלג.

 הייזלר אהרן מרדכי)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםג-(

 הדין פסק מתן לאחרהתפתחות

 בלוי הגר"י ע"י העה"ח בבדייצ שניתן הדין לפסק הבהרה מכתב הדין לבית המציא א'צד
 נסתלקו האחרים )השניים בשעתו הדין את שפסקו הדיינים משלושת אחד שהיהשליט"א
 על מדובר שהיה לי זכור לא וגם מצאתי לא הד"ת... בדוחות "עיינתי כותב: והואלעולמם(,
 תשנ"ג תמוז כ"ט מיום בפסהייד שכתוב לסייג פרט התחתונה, החצר על א' בבעלותהגבלה
 הנמצא ביניים בפסק וגם התשמישים. כל מוזכר  שלכן ויתכן למחסן. הגישה לעכבשלא

 החצר בגין א' על שהיא כל הגבלה מוזכרת לא תשנ"ג אייר כ"ז מיום הבד"צ שלבפרוטוקול
 .התחתונהי'

 גם לבנות לו ולהרשות הבד"צ, החלטת על המסתמך פסהייד את לשנות איפוא מבקש א'צד



גממונות

 הראשונה. הקומהמעל
 כמה לבנות גם לו מאפשרת א' של הבעלות לדעתו האם בלוי הגר"י אצל לברר בקש הדיןבית

 לא. או בהצר, שרוצהקומות

 לדיוןהשאלות

 אותן כנגד ולבנות להרחיק החצר בעל צריך כמה תבירו, לחצר הפתוחים בחלונות ההזיקא.
חלונות.

 לבנות המוכר רשאי האם לחצר, פתוחים חלונות והיו לעצמו, החצר ושייר לאחד בית מכרב.
 הקונה. של חלונותיו כנגדבחצירו

 אטומים. חלונות הזקתג.

 מזגנים. לתליית משותף בנין של חיצוני בקיר שימוש זכותד.

תשובה

 לו טסיו מי ופירם"י: קמות. 5רכע כנגדן כין מלמטן כין מלמעלן כין ומחלונות 5: ככ כ"כ נממנסא.
 ד' לסער כריך כותל מס לכנות סחור כעל וכ5 מניס סלוח זס כרכר ומוחזק תכירו לחכר פתוחיסחלונות
 לו מסיתס מי כ6: מעי' קנד סי' כטו"ע ופסק קמות. 6רכע ממן למרחיק ~ריך מכנגדן, כין וכו'.קמות
 תביט מל6 כדי זס חלון סחוס זס מחלון לבעל לומר יכול קינו כלידו, חכר יעמס חכירו וכ6 ככותלותלון
 לסרחיק כריך ר5ייתו סיזק טיסיר כדי סחלון כנגד כותלו לכנות חכירו כ5 06 זס. כסיזק מחזיק מסריכי
 טמ6פיל לע"פ קמות 5רכע טסרחיק וכיון עליו, יקפיל טל6 כדי קמות 6רכע סחלון מכנגד כותלו6ת
 וכ6 מיסיס 5ופן כ5יזס כמיתר חלון % סיס ם6ס נ מ"ק סממ"ע וכיקר b"D. יותר. לסרחיק 5ריךקינו
 כמחודסיס קנס סי' מכ"י וכתכ קמות. ד' למרתיק 5ריך חלונו, נגד לכנות טרוקה מכח עליו לערערחכירו
 סכך סו5, מוחלט סיעור חכירו, טל מחלונו מקמרו קמות ד5רכע קנו סי' ח"ג סרטכ"6 מו"ת כמס כג6ות
 הכמיס טטיערו וכל יותר, לסרחיק כריך 6ין ממקפיל לע"פ ד' ממרחיק וכל לו, די סככך חכמיםמיערו
 b"~ao3 ועי' ע"כ. לטכול. יכול קינו קורטוכ חמר כ5רכעיס טובל סו6 מ6ס כ6רכעיס 6 יג כר"מ סו6כך

 קמות 6רכע טסרחיק וכיון ממחכר ממ"כ על 5ד מ"ק מסכתו"ע
~"ub 

 יותר: לסרמיק ~ריך קינו ממקפיל
 יקפיל. טל6 כדי קתני ול5 קמות ד'מדקתני
 קינו מסרי חכירו, 6ת ממזיק ממוס 5ינס זו ססרחקס רי~כ"6 כטס ס 5ות ס"ט פ"ט מכניס כסגמ"יוכתכ
 6ל6 כלוס", חכירו כ6ויר לו 6ין סל6 טלו, מקורס טכ6ס כקורס לו יתן "למס וגס חכירו, קרקעמזיק
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 ס"ק קנד סי' 3קפוה"ח דבריו והו163 3ה. מוחזק סהיס קורס ממנו ממונע מסוס רק הו5 ההרחקםחי31
 מ5ף י6 סי' ה"5 חייס כתורת המהרח"ם 3סס ד סעי' קנ סי' קו"ח המו"ע כגליון רעק"6 כהגהות ועי'ט.

 כמה לכיח ים 05 כין חילקו ול5 חז"ל לנו מגילו הסיעור דוה מד"ק, יותר להרחיק כריך קינו63ספליד5
 6ור נכנס קינו ד"5 3סרחקת דגם 6תר, ממקוס 5ור לו וקין קטן 5חד הלון hSb כו ם6ין כיח לטיןחלונות

 המהרח"ם על החולקים מה6חרוניס פיס ריס עמ' 6 כרך ירוטליס פס"ד ועי' ע"כ. וכו', מעט 06כי
 קמות. ממונה להרחיק מריך ס53ספליד5טסוכריס

 עמ' ט כרך ירומליס פס"ד עי' מטר, כ-6 להרחיק 5ריכיס החוק טלפי כתיס 3ין ההרחקה מיעור)על
 ותיון קפו, עמ' ענינים קוכן רפית הל' סמני" ו"חוט רעג עמ' ג כרך לר5טי" "מכותה הזכרון ום'קנט,

 6ך יט. סערה 6 סי' ר6יה" היזק ו"הלכות 241, עמ' ח"כ כדק" 1"ממפט ס, O"D כ ענף טז סי'כמרפט"
 מס וכדניה יעמס כעיניו סיפר ם6ים סו6 6לם כחכירות המקוס טמנהג כיון כזה נפ"מ 6ין דירןכנידון
 המדינה(. רחוקי התחמרות כלל5ין
 חלונות והיו ללוי וסחור לממטון הדית כ5חד מכר 15 מנתן ר6ו3ן כח: מעי' קנד מי' כתו"ע פסקב.

 נתן 15 מכר ob וה"ה כידו(, )הרמות צפניהם לכנות כחפר סוכה קותו רפה ob לחפר, מהכיחפתוחיס
 bh"( לצנות( יכול דלין )וי"ל החלונות. כפני למנית כחפר מזכה קותו דרם5י לעלמו הכית וביירסחור
 כעין דמוכר חלונותיו לסחוס יכול דקינו י"5 לעלמו המפר וסייר הצית מכר וכרמ"ח: קמות. 5רכעהרחיק
 ע"כ. וי"ח. וכו' מוכר הו5יפה

 מוכר ab הר5מוניס למחלוקת hs(1 חכר, ולזה 3ית לזה מכר סקודס והחכר סרית מרעל דידןוכנידון
 ל6. 16 חלונותיו, לסתוס יכול וקינו מוכר יפהכעין
 מכנו ממעון ו63 חלונו 16 פתחו ר6ו3ן סתם 60ס ור35"ן 35י5סף כסס תקד סי' כ"3 כמרדכי כתבג.

 מילי וסני ולפותמה, לחזיר דדעתו ~מר מיכול מלכנות, עליו לעכב ר5ו3ן יכול וחלונו פתחו לפנילכנות
 מוכחה בסתימתו דלין פ6 מי' הריט3"6 מו"ת 3סס מס וה3י6 קנד, סי' בכ"י וסו53 פ5ימיהן. פרן3מל6
 קס3 סי' ככנה"ג וכתב י3. מעי' ורמ"ח ל מעי' טס 3טו"ע פסק וכן סתס. טעתו לקורך bSb זכותוטממלק
 בניס כמה עכרו טפילו פ~ימיו 6ת פרן מל6 זמן מכל כת3 י סי' חו"מ מלוי מהר"מ דכתמו' טו O"Dסגה"ט
 הלכות מכתיי b"Jt~o 3תמו3ת 36ל קלט, סי' ח"3 מהרם"ך מדברי מתברר וסכן זכותו, 5י3דל6

 חזקה סני סתום עמד 06 מניס ג' והחזיק פתוח פתח לו טהיה ם5ע"פ כת3 להר35"ד קנכ מי'קרקעות
 ומהר"מ למהרם"ך לו טמיע הוה ד6ילו מומעין, ז"ל להר36"ד הלכה דלענין הכנה"ג וכתכ זכותו,ליכד
 הכנה"ג על תמה קד סי' ח"ו הרט3"6 3מו"ת ו3סגהה 3הו. הדרי דהוו מפק 6ין הר35"ד מכרתסלוי

 6י3ד ל6 בניס כמה םיע3רו ואפילו עדיו הן הן דהפ~ימין דם"ל מממע הרמכ"6 מל לחרותטמתטוכות
 ועי' תרככ. סי' ת"ג סרדכ"ז ומכ"כ כפירום, הרמ"ה ומכ"כחזקהו,

~"DD 
 bSO. עמ' ח כרך ירוסליס

 6לימיכ סגרי"ם מרן 6תום6לתי
 מליטאי

 כהרסכ"6 לי קיס לומר יכול מוחזק 06 תמם"ו( מיון כד )כיוס



הממונות

 עליו חולק הם"ך 55"כ הטו"ע, נגד לי קים לומר טלין לי והטיב הטוי'ע, פסק נגד ככנה"גמאובק
 המנמת על והעיר קכה, כלל כה סי' התומיס כתכ מכן מליט"5 גרוממן סגר"ם הדיין ידידי)והעירני
 כ"כ(. טל6 קע מו"ס ח"כיוחק
 5ור לו היה טל5 לקורה עמ6ס 5ס חצירו, חכר Sb ספונים ככיתו גדולים חלונות לכ' טיט דירןוכנידון
 - optn לו היתה fb כי טניס, מלום לקורה כסס והחזיק 6חר, מקדככיתו

 6פי~
 ל6 06 6ותס 5טס 06

 6יזו חזקה, לס ים ולמורית חזקה לס 6ין סמ~רית ת5ן כ נח ככ"כ ממנינו וכמו - וכנ"ל פ~ימיהן, 6תפרן
 מילתך דלקו דכיון רטכ"ס ופיי וכו'. לתוכה ליכנס יכול 6דס מל ר5טו טלין כל המכרית חלוןהי5

 לו ים מכ6ן 5ס כי 6חר מכד קורה לו היה טל6 לס6יר עם16 06 6כל למחות, ccn ל6 הו5דקכיעות6
 ע"כ. חזקה. הוי דקכיעות מידי וכל קורה כל6 ככיתו להסתמם יכול דקינו עטתו קביעות דלאסחזקה
 6ת טמכר מ6ז היה וכך מניס, כמה זה תכירו לחכר הפונים כיתו חלונות 6ת 6טס מכ' דידן כנידוןכמנס
 6חריס, ממקומות מגיע ככיח והקור 6טומיס, מחלונות סיו ככר מכעה"כ קותו וכמקנה כדמ"פ,הכית
 חלונות. חזקת לו 6ין ומוכ ראיה, כהיזק הח5ר כעל 6ת להזיק טל6 כדי הללו החלונות ט6טסי"ל
 כקיר סימום זכות כיח לבעלי טים הו5 ממדינה מנסג הכימינו קעט עמ' כ כרך ירומליס פס"ד ע"ד.

 לו וקין דירתו, לקירות מחון מזגניו 6ת תולה מכן מכל 6ל6 אויר, מזגני כהן להתקין כיחס טלהחילוני
 כגירי חמים סמכן מל לדירתו ממגיע סיזק כל כן עמה ו6ס סכנו, מל דירתו טמ6חורי כקירלתלותם
 עיי"ם. דיליה, גירי זה 5ין אפילו עלמו 6ת להרמיק המזיק חייב ומ"מדיליה,

 לוין. דובאברהם

ב

 חלונות וים דירה, לכל כניה תכנית המיג דירות וכטמכר ם~, מגרם על דירות כנין מכונס קבלן6.
 דירות סל טור עוד החקר על לכנות רם6י אינו טלו טהתכר ט6ע"פ נר5ס החכר, 6ת לעקמו וסיירכתכנית,
 ממוס מהחלונות, ד"6כמרחק

~")DSt 
 ל6 06 י6ף המגרם, מטח כל 6ת לדירות מעצד ססקכלן נראה

 לבעל החקר 5ת האמיד הקפלן 06 6ף ולפיכך כזמנינו. המכירס מנהג סו6 כן מדמעתי מה לפי כיפירמו,
 הדירות סל מהחלונות ד"5 כמרחק דירות סל טור הזו החור על לכנות רם6י הקונה 6ין התחתונההדירה

 וכין מוכר הו6 יפה כעין מוכר 06 וכין פרן, ל6 06 וכין פ~ימיו 5ת החלונות כעל פרן 06 כיןהעליונות,
 מרכולתו כל מקיע דכסהמוכר מתפילה כפ"ג האו"ם למכרת וכפרט המדינם, מנסג טזהו ממוס ל6ו,05

 יעויי"ם. יפס, עין כזה ליכ5למכירה
 נסנו, ל6 טעדיין 5חריס ריקים מגרטיס פני על תלונות ופתח טלו המגרם על דירה כונה כטר6וכןכ.

 ל6 6כל מלו, המגרם סוף עד רק הו6 מלו והסעכוד הלק, המגרמים כל פני על כחלונות החזיק bSaנראה
 הסמוכיס המגרטיסעל

~"Db 
 זל"ז. ~מודים טסם
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 הטטח מכלל החקר 6ת והו5י6 המדרגות חדר 6ת להן וה5מיד דירות מכר המגרם טכעלוכניד"ד
 הדירות כעלי כלפי הריק המגרם סל מעכור 6ין מגרטיס וכסני מגרמים, סני כעין י5ר b"bהמטותף,
 להם6יר המקוכל סביר כגודל מטח כה ים הצחורית החקר ד6ס לומר מקוס ים ו6דרכ6, הכנוי,כמגרם
 טל הטטח 06 6ך לדירות, זה מטח וסעכד תעיר כני כם6ר עמס התנהג ודקי המוכר הרי הכניןכעורף
 6ו ד"bib 6 להס וצין להס, מטועכדת צינה סהח5ר סכינו הקונים מגס הרי מהמקוכל יותר הו6החקר
 התכ"ע. כללי עפ"י מתנהגים ול6 מקיימיס טל6 6לו כ6יזוריס כמקובל יותרק5ת
 כנס דהר6מון ד6ף מכתב מג מ"ק קנה סי' ממ"ע עי' ח5ר, לזה מכר ולח"כ כיח לזה מכר כעניןג.

 5ריך ל6 ו6ף כידיס, ככנינו ההיזק לו עוטה טסינו כיון לסותמן הקונה רטטי מ"מ כהיתר.התלונות
 טכלל 6ף להרתיק, ט5ריך החולקים וכדעות חלונו. לסחוס החלון כעל על מיוכ 6ין דמ"מ ומטמעלהרחיק.
 כתכ קי ס"ק וכהגרען הט"ו. כ"כ לגמרי, עליו מי6פיל מכר ל6 ודצי מ"מ מוכר יפה כעין דמוכרידוע

 דם"ל ונרצה מוכר. יפה כעין 6מרינן ל6 רציה דכהיזק הנ"י כמיטת הו6 להרחיק ם5ריך דם"לדהחולקיס
 כרצייתו. דמזיק תלונו לסתוס החלון כעלרעל
 ד"6 ים פתת טלכל טס דסו"ע צדין טכתכ ז סעי' קעכ סי' כרעק"6 עי' פ5ימיו, 6ת פרן ל6 כעניןד.

 פ5ימין כלל היה ל6 ד5ס הרעק"6 כתכ ד"6, לו 6ין פ5ימיו 6ת פרן 6כל ד"6 לו יט סחוס כית ו6ףכחזר
 כתכ הפתחוסתם

 מהרחקי
 דעתיה דגלי וכו' מזוזתו מילק מל6 פ5ימיו, פרן מל6 סכתכ דרוסי דמליטנ6

 דהמ"מ מליענך 6כל זכותו, ליכד 6מרינן כסתם ה6 לפותתו, מסופו דעת גילוי דכעי מדמע מילק,סל6
 זכותו, ממסלק דעת גילוי דכעינן מסמם וכו', עצמו מסלק מהוך ניכרת מחסכתו פ5ימיו ספרן מכלמכתכ
 ונרצה ע"כ. לפותחו. מסופו דעת גילוי דבעינן דהעיקר למוכיח ג"כ כתכ b5O סי' מהריסק וכטו"תעיי"ט.
 דעת. גילוי דכעינן הרעק"6 הכרעסכן

 כפני הידה 6' 5ד מ"מ כחלון, כלוקים כנה דכ' מטוס מפורט, דעת גילוי ר6ה ל6 דכיה"ד qhוכניד"ד
 מסתלון. להרחיק ו5ריך מזקתו לו נט6רת b"b1 פ5ימיו, 6ת פרן ל6 דכ'כי"ר
 מ0ר6כ"ד נח הערה פי"ד פת"ח ועי' 6חר. מ5ד קורה לו כמהיה 6ף חלונות חזקת ים החלונות לבעלה.

 תלוי והכל 5חר, ממקוס צורה לו טיט לע"פ כנגדו מלבנות טמעככין קורה טמכניס חלון ככל נהגוטככר
 כי"ר.כדעת

 המו"ע. על חולקיס והרמכ"6 מסרמכ"ן ם5יין רכז סי' סוף כתו"ע רעק"5 עי' התו"ע, נגד לי קים כעניןו.
 לחלוק סכתכ )ו( קלד סי' ת"6 יו"ד נזר לכני ועי' המו"ע. נגד לי קיס לומר מפטר 6י והרי נפ"מ מ6י51"ע
 דהגר"6 כ6חריס, לי קיס לומר לפטר 6י תלקו ל6 והרמ"ח טהממכר מקוס סכל טכתכ יציר החוותעל
 ומטמע מפטור, רציה הכיף והגרסן יר"ם ל65ת דפטור הרמכ"6 דעת הכיק ז ס"ק קס6 מי'כיו"ד
 עיי"ט. לי. קיס לומר ט6פטר נזר הלכני ומוכיחטחולק,

 הייזעק. אהרןמרדכי



 זממונות

הערות

 06 גס הפילוח לכעלי סח5ל מלעכל והמגלק הכנין כעל קהקכלן זמנינו קמגהג קליט"6 הייזלר הגלמ"6 הליין יעילימק"כ
 נלחין הלל"ג ל6קולו, זה מנהג קכילל מקמין 6ני מקוחיה, ח5ל כחולת ללילות 6וחה ה5)וי7 ול6 המלר 6ח לעלמוקייל

 זה? לענין גס והפוקקים הגמלך מזמן הטכעיי0 קנקחנו נקמל מיוע וכי מוזרים,ה7כליס
 6וחו על 6ל6 קינה מלונות קחזקח קכלן, לחוחו קייגיס קקניהס למלוח קמוך, מגרץ לכין עלמו מגלח חוחו כין לחלקומק"כ
 חכניח ה6ס המגרץ, גכולוח 6ת קקכע זה מיהו מגעלים תוחם קל זה 06 גי חילוק, הו6 הקמוך, המפלק על 6%המגלק
?rsn~הלכלים. קכיללקליט"6 יעילי על קומך 6ני 6ך כעלים? לגמה המגרס 6ת גקחילקו היין ומה חכ"ע? קם עקו קטרם כמקום היין ומה 
 7"6 על רק הי6 הקמוך, כמגלק הכניה 6ת מהן להלמיק קיק חלונות מזקת והפוקקים, הגמלך כזמן כמו כזמנינו גסלענ"7,

 כח5רוח מיונר סלי ריין וכנילון ההקר. כעלי כל קל רקוח לל6 ככלל לכנות 6ין המקוחפח קכח5ל כמוכן חכ"ע.חכניח לפי מגלדים כקני היוכל 06 כין תכ"ע, חכניח לפי 6מל כמגלח מנוכל 06 כין מקוס, כקודו הנהוגה לכ"ע חכניח לפי16
 תכ"ע. כתכנית החהקכוח כלי יעקה כעיניו היקר קליק קכונה קלהפנימיים

א.ד.ל.

ג

 כיוס סעוטיס מס כעין סתתתונס, סדירס ~על 5ותס ס5מיד ססקכלן ת5ר לו טיט מסוחף דכנין נר6ס6.
 bSh 6ינס טס סנסוגס סתחתונס סדירס לכשל סתור ס5מדת למיניסס, וכפרוייקטים מחדרותכטכונות
 כיתו לחשנות ממול לדירתו, תוספת כס לכנות יוכל מיותר ולכל לכדו, מזו כחקר יסתמם זו דירססכעל
 סגוף קנין לו 6ין 6ך כלכד, סמ5ר תסמיכי זכות bSb סקכלן לו ס5מיד ול6 כלכד, מקרקע וכמיפלססו6,
 חזקת ים סעליונות סדירות ולפעלי מעליונות, סדירות לחלונות ממול קומות עם כנין מס לכנותוזכות
 מכך. יותר לסילו bSb קמות, 5רכע טל למרחק דוק6 ולקו סכנין, טל סחור סל סמרחכ כל לבכיחלונות
 סגרס"ר כוכ"כ סכנין כעלי כל כסוחפות 6ל6 ~דו סח5ר 6ת למכור סת5ר כעל יוכל ל6 סכנין ייסרםו6ס
 תסם"ו(. מיון ספר כקרית לקור סי65 מעיר" "פתחכקוכן
 כס5מדס טנסוג מס כעין סמ5ר, לתחמיצי רק 16 סגוף, קנין עס סיתס ל6' סח5ר מכירת 06 5"עוכניד"ד

 מל חלונותיו ממול סקרקע טל סמיפלם מעל לכנות רט6י 6' 6ין כודויי כן, ~ob סחדמיס,כפרוייקטיס
כ'.
 סגרים"6 מרן פסק ככר כזמנינו מ"מ סמכן, מחלונות קמות ד' טל כסרחקס די דגמר6 מדינך 5מנסכ.
 וסתכ"ע כן, דעת על קכו סדירות טקוני כיון תכ"ע, תכניות לפי וסייגו מחוק, טרורם כפי למרחיקטים
 סכנין. כחקר לכנות מרטם קינוסרי
 וסוף 6תד, לכעס"כ טמכיכו סח5ר עס כו5 טייך סיס רכות וטניס מ6ד רב זמן עומד טסכנין כניד"דג.

 דירות קותן מל מחלונות סיו סדירות טסטכיר מכסעס כיון כדמעם, טוניס לטוכריס וסח5ר סדירותססכיר
 כחלונות כעס כ6ותס זכו מססוכריס נרפס לחלונתיסס, פתוח סיס סחור סל סמרחכ וכל סח5ר ל5דפונים
 תנקי כ6י5 זס טמרי מסמרתם, ולממעיט כחקר לכנות רסקי סיס ל6 וכעס"כ סח5ר כל מל סמרחכעס

 ע"מ ל6חר סחור 6ת למכור יכול קינו גס כעס"כ וע"כ לחלונותיסס. שתוחס תיטמר מסחורנטכירות
 נותר סעליונות מסדירות ממלונות כעלי מל סזכותס כיון סמור, טל מסמרחכ ולסמעיט כנין עליסלכנות
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כמהיה.
 כסוכר כה היה והוך מכעס"כ דירתו 6ת סקנה לפני עוד היתה 3' ע"י החלונות טסתימת בניד"דד.

 ממוכר כיון החלונות, חזקת על למחילה הדכר נחמכ ל6 פלימיו 6ת פרן 06 מגס נר6ה כ~ד,בדמ"פ
 חזקת 6ת ~טל ככוחו וקין כעה"כ, רמות כלי לפרון לו לסור מהרי הו6 כלוס ל6ו הפלימין 6תהפורן
 6ת - החלונות 6ת מסתם - סיכר קותו קנה זמן לסחר 06 גס וע"כ לכעה"כ. הטייכיס הכית, מלהחלונות
 % ממכר עד לכעה"כ מהיתה החלונות חזקת 6ת הקונה ליכד ל6 החלונות, 6ת פתח ול6 מבעה"ב,הכית
קותו.
 הטימוט 6ת יחליף ו6ס סלו, המיוחד המימות פורך היתה זו סתימה התלונות כעל מלטענת כיוןועוד,
 טניכר פלימיו ופרן סתם החקן כעל ד6ס יכ סעי' קנד כסי' הרמ"ח כתב הרי החלונות, 6ת ויפתחיחזור
 ממהל, טוען החטר וכעל מתלתי ול6 סתמתי קומר התלון כעל ו6ס מתילה, הוה עוד לפותתו רונהמקינו
 מעה לפי רק ממתמו וטוען עומד החלון כעל וכקן ר6יה, להכיל החסר כעל ועל מוחזק הוה החלוןכעל
 מח p"D טס טססמ"ע ו6ף מתל, מכן ר6יה להכיל החמר כעל מעל הרי טלו, התלונות חזקת על מחלול6
 ים פלימיו פרן 6ס 6כל מחל, טל6 ראיה ים ס6ז הפלימין פרן סל5 כאופן ד6יירי הרמ"א דכריפירם
 מבמעה כיון מכתבנו, הר6טון ומהטעם ממפק, מוחזק נחסכ התלונות בעל כניד"ד מ"מ ממחל,ראיה
 בנתה"מ ועיי"ם כעה"כ. טל החלונות חזקת על למחול המוכר מל ככוחו וקין סוכר היה הפלימין 6תספרן
O"D3מר6 דהו6 ממוס יטרלל נגד כימר5ל דוקא איירי דהרמ"6 טפירם כ hnp לו ים החלון דכטפתח 
 סוה 6תת פעם ם% מהיה ומכיון כנגדו, לכנות לו אסור היסר6ל מהרי האויר, לו טמחל 15 טקנהחזקה
 כעל וכניד"ד עיי"ם. ל6, עכו"ם נגד ישראל 6כל מ"ק, כחזקת מוקמינן סי6רע מפק וכל bnp,מר6
 לכנות רט6י החגר כעל 6ין 6"כ החלונות, חזקת על לו מחל ל6 טמעולס טוען והוא מ"ק נתטכהתלון
 הכית. כעל טל כיתו חלונות ממול דירתו גוכה מעלכחגר
 תימסר מתחתונה "החמר ולפיו החגר, כענין סדן העה"ח מכד"ן פס"ד הדין לכיח הוכל הדיון חוסלאחר
'bSלמעט כ6 מל6 16 יותר, ול6 גג עם רק הכוונה ה6ס נתפרם ל6 וגג". כניה כולל תממימין, לכל כלכד 
 5ין דין, כבית נידון ככר ממענין וכיון hS'. טייכת כחמר סיכנה הקומה מגג ז6ת רק הגג, ממעלמה
 בזה. טדן ~י"ר להפנותם וים דייקי, ל6 דינא כי בתר דינא דכי כזה, ולדון לחזור Ofלבי"ד

 ווייס.יהושע

הערות

 6ח הקכניס קנו כן לעת קעל מקום החכ"ע קקוכע כפי להרחיק יק קכימינו קליט"5 ווייס  הגל"י  ירירי קכתכ מה5.
 להתעלם קנוהגיס מלירות 53ותן 5כל החוק, על קקומליס למקומות זה קכל נלקה לחלל, לכנות מלקה קינו והחכ"עהגילוח,
 3ניל"7. הגולכ הו5 וגזה 7גמר5, לינק b)h קובע החוק 5ין עםמהחוק,

 לקוח לכעה"כ וקין הפתוח כמרחב הקוכל זכה פתוח למלמכ הפחוחוח מלונות עס בילה עוכר י7י7י החימס מה 5מח 05כ.
 קם? לכנות לו קמותל הכל"ז (1Tlp ו5יך לצנוח, לו תקול יהיה החלל קל כקלקע גס 6"כ, מרחכ, מקוחו ולהמעיטלכנוח

א.ד.ל.



טממונות

 העה"ח בד"צ מחבר ההבהרה קבלת לאחר לדיוןשאלות

 שנתן. דין בפסק דבריו את לפרש דיין יכרל מתיא.

 הדין. פסק את לפרש לבד מהם אחד יכול האם שלושה, בדין ישבו אםב.

 הפסק. מהו הצדדים מחולקים זמן ואחר דדייני, שודא שפסקו בי"דג.

תשובה

 ספמרס למס ונתן כתב ככר 06 6כל רז: סי' ח"ג סרטכ"6 טו"ת עפ"י כג סי' סוף כטו"ע סרמ"6 נתבא.
 ד6ס י ס"ק סטיך וכתכ כוונתו. סימם מכך ט6מר 6ע"פ מזמן, תוך מפילו לגרוע 16 לסומיף רמות לו5ין
 פירוטו S~b 06 ~רוע, 16 למוסיף רסות % 6ין fb סוכלתו מדעת ם6ין רחוק פירום כמטר לפרטרו5ס
 יכול דן דל6 וכיון דן ל6 כקילו סוי נתפרם דל6 דכיון כוונתו, לפרם לדיין ים פירוםיס מני מממעותמוכל
 ע"כ. סדכריס. כיקור רק גרעון 16 תוספת 6ינס ס6ומר טסכוונס וכתנינילפרט,
 מסיק כט6כו סרמומס - ר6וכן מל דירתו ממ6חורי סח5ר ס5ס כיניסס דניס וטמעון טר6וכן דירןונידון

 סרו5ס קומות כמס עלים לכנות ורם6י 6רע6, ותסוס רקיעך רוס עד ר5וכן טל סי6 - לדירתו"מו5מדת"
 כל לחזקת כעלות רק כחכר לו סים 16 - מעליו סגר ממעון טל מסחלונות כדין כסרחקס -לגוכם

 דירתו טל סמיפלם כגוסס לעלמו כס לכנות ורט6י "ס5מדס"[ סיום מל מחוק לפי ןסנקר6תסתממימין
 לפניו, סתור 6ת וקנס ססקדיס לוי לכין רבוכן בין תורס דין סיס וכעכר מכך, למעלס ל5 6כלכלכד,
 % הסיס ממוס לקי סח5ר למכור יכל ל6 מסמוכר טען ז6ת ומלכד מ5ר6, כר רבוכן, מסוף,נטענס
 טענם לרבוכן ם6ין כינייס כפסק כי"ר כקותו ונפסק לכן, קורס מניס מרכס כח5ר תממי"ין חזקתלרבוכן
 ס5דדיס וכמסכמת סמלוס "למען נפסק סני וכפס"ד סימום, זכות לרבוכן, לו, ים טכח5ר 6ל6 מ5ר6,כר

 חזקת רק לרבוכן טיט כס"ד נקמר ו~6ורס וגג". כניס כולל תטמיטין, לכל כ~ד לרבוכן תימסר"סח5ר
 כפסק וגס סימום", "זכות רק לרבוכן ניתן סכינייס כפמק גס טמרי רקיעיו, רוס עד כעלות ול6תממיסין
 סל כמיפלס רק כקמר וגג", "כניס מפורמת לו מסתירו ומכניס תממימין", "לכל "תימסר" מוזכרמסני
 וקילו חוק, עפ"י סיוס סנסוגס "ס5מדס" לבעלות דומם וסיף נוספות, קומות מל כניס ול6 כלכד,דירתו
 כוונתן תממיטין" "לכל וסמיליס רקיעך, רוס עד סח5ר על מוחלטת כעלות קבל ספם"ד טלפי טועןר6וכן
 ~קוכן ולמרמות ספם"ד 6ת לפרט תדיין סיוס יכול ס6ס לוי. ול6 כח5ר רכוכן יטתמט וטילךממכלן
 על סומפס סוס 16 ולדון, לגמור מזכות כידו נם6רס כמעתו זס על דן מל6 דכיון רקיעה, רוס עדלכנות
 עוד. לסוסיף יכול והינו סר5מון, כפסק סדכריס כיהר מל6מס



 ירושלים - דיןפסקיי

 פס"ד וסו5י6 כיניסס סגכם לחלק עליסס וקבלו מ36יסס כנין טירטו 6חיס סני טל 53יור לדון יםוכן
 דן ל6 ומדיין לקרקע, מתחת מתמן לבנין מים ממס מנסתר דבר למס סתכרר זמן ל6חר כך. עלמפורם
 לדון מיכולים 6ו חרט, דיון ם5ריך 6ו מנודע ל6חר זס על לדון מוסמך מדיין ס6ס ידיעת, מחומר זסעל
Sh6חר. דיין 56ל כך 
 מפסק לפרם סנם6ר סדיין סל זכותו ס6ס לעולמם, נסתלקו מסס ומניס טלוטס ע"י ניתן דין וכטספסקב.
 16 - לפרם ס6פמר 63ופן-

~nba 
 כתורת נ6מניס fbt מלוטס מיגו טניס ודוקק לכך, ממפיק קינו לכד

 וטע. ד3ריסס. לפרם יכולים ס6ז סמלומס כל דוקק 16עדות,
 ע1מדיס דינים ט3עלי זמן כל זיכיתי. לוס לומר סדיין נקמן מתי עד 6ית6: 6 מעי' כג סי' כסו"ע פנסנ.
 ודוקך דין. פסק כידו 6ין 06 נקמן קינו מלפניו נסתלקו זיכיתי, ולוס חייכתי לוס לומר נקמן סדייןלפני
 יסתור טל6 ו3ל3ד סזוכס יזכס מטענות מלפי נקמנות 3ו טייך hS כטענות מתלוי דין 36ל דדייני,כפודך
 ע"כ. וכו'. לעולס נ6מניס מניס 36ל 6חד כדיין דוקק זס וכל סר6טונות.טענות
 ס6חד ו6ס כיניסס קותו מחלקין 16 6סדדי יתפטרו נסתלקו כ3ר 06 דפני ודינך p"o :3 ססמ"עוכתב
 ע"כ. סממע"ס. למני 6מרינןמוחזק

 וקמס, עוד, לדון קריך וקינו דן מככר 3טענס למרב יכול לבי"ד טוב י3ו6ו oht מססמ"ע מטמעולכ6ורס
boלדין סנתכע 6חד כל qb לתכיעס, לסטים לבי"ד לכוץ חייה מ"מ קנטרנית תכיעס טוו לו סמרור 

 סדין נפסק וכצר דן כככר סיכ6 ס"ס וכ"כ לתוכם, תסורס 6ו מכועס דתייכ סכל כופרוכדוגמת
 על ולסומיף לפרט לדיין נקמנות וקין טנתעוררו, סם6לות על עונם קינו טספם"ד טוען סטניכמסכע"ד
 מס דקדומין 3טוגי6 מזקן כתור"י כן ומ65תי לסרס. יוכל ול6 לססיכ כדי לבי"ד ל3ו6 י5טרךמפס"ד,
 6חר. כידונו מס סריטכ"6 יכ"כ 6חר. דיין יעטה 6ו לדון עליסס ויק3לוסו יחזרו 6ו bSh נקמן קינווז"ל:
 כעת. 5ל"ע סממ"ע ודברי טמענו. ל6 לדין מל3ו6 לסרם36ל

 הייזלף. אהרןמרדכי

ב

 לדיוןשאלות

 הוא הראשון הדין פסק שפירוש הדין מבעלי אחד וטען אחר, פס"ד על המסתמר פס"דא.
 קיים האם הדין. נפסק וכבר מאחר מחדש, הדיון את ולפתוח" מתנגד השני והבע"דלטובתו,
 הדיון". "סופיות המשפטי המושגבהלכה

 גם האם כן, ואם לצדדים, אותו ונתן שכתב אחרי הדין פסק את לפרש קמא בי"ד יכול האםב.



יאממונות

 הדין. פסק את לפרש יכול הדיינים שלושת מתוךאחד

תשובה

 זכותו סטר היה ול6 לכי"ד סכ5 ופרם"י: הדין. 5ת סותר ר5יס טמכי6 זמן כל 6: ל6 סנהדרין נמטנהא.
 6ת ומהייכין טפסקו דינו לו מותרין כי"ר וכו' וסכי6ו זכותו סטר מ55 זמן ול6חר חייכ, מכי"ד וי65כידו

 וכ"כ דינו, 6ת סותרין דין גזר ליה ם6יתעכיד ל6חר ט6ף סי"כ פ"ג סנהדרין ירומלמי ועי' ע"כ.טכנגדו.
 כ. סי' ריס וכ"ח טס סנהדריןהמרדכי

 מסד' כמו"ע מס" כתוב )וכ"קונטרם ד T)"D כג סי' כט"ך הוכל קטו, סי' ג מפר מסריכ"ל כמו"ת כתכב.
 כמני לפרנס ם6פמר מסגזירס 6חד כלצון ספק נפל יח: 5ות הגס"ט כג מ" וככנה"ג להנחיל"("מורמה
 כנסיג יותר, מרווח מינייתו דחד 5ל6 מתייטכיס ממניהם 6ל6 לגמרי טקוליס ט6ינס ~5ו טקוליספנים
 6תד לדעת ומסכימו לפרטו, ט6פטר מחוס דבר כקותו כוונתן מיה מה הפסרניס לדייגים וסקלוטס[,

 כידינו עלס וכו'. 6 עד כקדוםין bn~h מילתך דה6י עיקרך תמוכה. וכו'. מדכריס 6חד על היהטכוונתס
 לפרם נ6מניס מס ויוסר, נקות טסו6 כעיניהס הרקות כפי ולפסר לדון מנתכררו הפטרניס דקלודכיון

 לחלק. סכרך ד6ין דכריסס, לפרם נ6מניס ס"נ חייכנו, ולוס זיכינו לוס לומר דנ6מניס היכי כייכריסס,
 6פטר מרווח, מממעו וחד רתוק מטמעות סוס דחד 6ל6 מקולים, כח לפס סיס ל6 ספירומיס ד6ס6יכר6
 היכף 6כל כידם, וממרוה וחתמוס מגזירה טכתכו 5חר דחוק כמטמעות דכריסס לפרם כח להם היסטל6

 למימר סדיינין ~ומקו דכריסס לפרם כח לסס יהיס bS למה הכי, וממתמע סכי וממתמע ססדטקוליס
 טגס פז סי' רכ הלחס כטס יח 5ות סגה"ט טס כנס"ג ועי' מס[. כנה"ג ממון. להו5י5 ויפילו כיוונומלזה
 מתקבל. רחוקפירום
 לעמות נקמן קינו והדיין כמפס"ד סכתוכ מה יקיימו פס"ד כטים ג: מעי' כג סי' הצלחן כערוךופסק
 לטון 06 כמנס ככס"ג. נ5מניס 5ין דיינים הרכה 5ף וקולי ספם"ד, לטון סוכל טחינו מס רחוקכיקור
 O"D טס bl"a עפ"י וסוף ע"כ. כוונתי. היחס כך לומר נקמן 5תד דיין דגס (~sf כי6וריס סני מוכלספמ"ד
 י O"D טס כתומים וכ"כ פטרם, כסטר טכתכ כמה נתכוין לכך לומר דנ5מן נפטר 5חד פסרן ד6פילוי

 יוסף וככרכי מס ככנס"ג סוכך ק, סי' מינן מסר"ס כטס טס כנס"ג עי' 6מנס י. O"D חידומיסוכנתס"מ
 תולס דנינו דעתס, סיס 5יך ספמק ולפרט לכנר מפסק ונתנו טכתכו סכי"ד כיד ט5ין ה, O"Dמס

 עדות 6ין ו6ס לכנר, עלייהו מוטל ל6 וזה למונס, כחכו 6טר לפי ספמק כמטמעות תולה רקכדעתם
 יד וכן והממעטת כהס מעמדתי ל6 וזה כסס העמדתי זה לומר הכע"ד כיד יט כוונתם היתה מהכפירוט
 יתר ול6 סכענין הפחות רק כסס מעמיד דל6 סו6 דמוכח 6ומדנ6 ועוד התחתונס, על תמטרכעל

 לפרם נ6מניס דייניס מטני קעס, סי' ח"כ מנירות פניס סו"ת כסס ד O"D מס פת"מ ועי' ע"כ.מרכס.



 ירושלים - דיןפסקייב

 הדין. כפסק הכתוכ 5ת סותר הפירום מקין מתנקי דחוק, הו6 כמהפירוםולסילו
 60ס ט סי' מו"מ יוסף תפ6רת מו"ת סי' מהפס"ד, לגרוע 16 להוסיף נקמן 06 מלומה מתוך 6חדודיין
 ח"6 תייס תורת סו"ת עי' 5מנס נקמנות. לו 5ין תדיין, קותו 5ת מכחימיס 16 זוכרים, כינס הדייניםיתר
 דייניס כענין קמ6 סי' ח"6 מסרי"ט טו"ת ועי' טופ. מניף סו6 מ"מ כע"ס bSb נחסכ ם6ינו ם6ע"פ חסי'

 הרחוק, כרכר ויפילו מיתיימכ כענין סלמון מתרן ממס 60חד כל עליסס, תיגזרו מה לכל עליהםטקכלוס
 טיגזור מה ל6 מניהם טיגזרו מה 6ל6 עליו זה קבל ול6 5חד, דיין 5ל5 נסקר ול5 מדיינות עלמו עקרהרי

 מתו מהדיינים מניס ob תסם"ז( חסון כ6 וכיוס סליט"6 6לימיכ הגרי"ס מרן 6ת ום6לתי ע"כ.ה6חד.
 כוונתס, לפרם עדות כתורת נ5מניס נותרו מניס מ6ס והסיב DtO"~, לפרם לכדו נקמן הנותר הדייןה5ס
 כדכריו. קינו הפס"ד מל טהפירום לומר הסני הכע"ד יכול הבי"ד, כוונת טמפרט לכדו 5חד5כל
 מהרי"ט כמו"ת סוכך ה-ו, סי' פה כלל הרק"ם מו"ת עי' 5מר, כי"ר מל פס"ד לפרם רמ6י 6חר כי"רו5ס
 והחזירו הדייניס פסק לי "מלח פירום, ם5ריך סחוס דבר הדייניס כפמק בו ים ד6ס קמ6, סי'ח"5

 סכל הלמון כהכנת התלוי לדבר הרק"ם מכוונת מס המהרי"ט וכתכ הכורך", לכל סדין ו6כ6רהטענות
 6יך ספקות סמתעורריס החלטה 16 פס"ד טככל כרור 189: עמ' יכ כרך פד"ר ועי' ממכרך. יכין לבחכם

 לפרכס ה5דדיס, 5חד ע"י מוקית ככורה לכך טנתכקם חוקי, כהרכב בי"ד לכל המלקה הממכותלפרמה,
 זה 06 וכין קותו ערכו טסכדדיס מממך זה 06 כין ממפטי, מסמך לפרם מניתן ככל דעתו, סיקוללפי

 ע"כ. ערכו. טכיה"דמממך
 כעלות ל6' מנתנו דהיינו זה, דין כיח לו מנתן לפירום נוטה הפס"ד למון ם6מנס נר6ה דירןוכנידון
 ול6 יותר, ול6 גג", "עם כלכד זה כמיפלס 6ך הקרקע, כמיפלס כניה כולל כח5ר התממיסין עלכלעדית
 סיחה מכוונתו דבריו מפרם הדין 6ת מפסק הכי"ד 06 6ך החקר, על ומוחלטת גמורה כעלות לונתנו

 נקמן רכ הלמס ולפי כדוחק, זה כיקור גס סוכל הפס"ד מלמון יתכן כלל, הגבלה לל6 מוחלטתלבעלות
 ביה"ד מחכרי ממניס דידן כנידון 5ך נקמן. 6ס OfJ פקפק סמהריכ"ל 6ך ככה"ג, 6ף דכריו לפרםסכי"ד
 קינו כוץ כי"ר ויפילו מינן המהר"מ לדעת סרי כוונתו, מפרם העליסי והדיין לעולמס, נסתלקוהרקבון
 דוקק מזה י"ל דכריו, לפרם נקמן 6חד פטרן מגס מכתכ לכ כן סמסר"י ו6ף וכוונתו, דכריו לפרםיכול

 ל6 05 לפנינו, מג'ינס ה6חריס דעת לפרם 6חד דיין יוכל 5יך בלוסה מדנו ככה"ג 6כל יחידי,כסדן
 הדיין כתם כנידוננו מ"מ חייס, התורת כלמון טוכ" "מניף סהו6 ו6ף b"D, 6ל6 קינו והוך עדות,כתורת
 הדייניס סני מדעת ויתכן זכרון, מתוך ברורה עדות זו וקין כבעלות, הנכלה מהיתה זוכר"ם"6ינו
 דין כית טל הדין פסק 5ת לקייס נר6ה ע"כ דכריהס. 5ת זה דין כית מפירם הפירום כפי סיתהה6חריס

 כענין. מדן קמ6 כי"ר טל כפס"ד הפילוט הכיקור סמך עלזה

 לוין. דובאברהם


