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ביתדיןירושל*ים
לזים ממימתולבירוריוחסין

האםמזדקקיןלתביעתאינשידלאמעלי
תיק ממונות מס' ז-92סז

(מהד' כד אדר)

נושאהדיון
האחים א' וב' תובעים שלושהדיירים מהבתים הסמוכים לחנות שקבלו התובעים מהעיריה .א'
יב' טוענים שלאחר שהשקיעו כסף רב בשיפוץ החנותבהסכמת השכנים ,התלוננו הללובעיריה
והעיריז :ביטלה להם את הרשיון ,וכספם ירד לטמיון.
משיבים השכנים שעל מכתב ההתנגדותלעיריה חתומים כמה עשרות שכנים מהבתים הסמוכים
המתנג,דים שתיפתח במקום חנות לממכר "בשר על האש" שתביא למקום גורמים שליליים
שאינם לרוח השכונה החרדית הקיימת במקום .לטענתם ,הרשיון המקורי של העיריה שתן
לתובעים גבמסגרת של שיקום אסירים משוחררים) ,היה ל"חנות" ,ולא לבשר על האש,
ומשהו,נשה התנגדות השכנים הודיעה העיריה שלכך לאניתן הרשיון .עוד הםטוענים שמעולם
לא הסכימו השכנים לפתיחת חנותכזו במקום.
התובעים טוענים שהשכן ג' ידע גם ידע את מטרת החנות ,והוא סיפק להם חשמל לצורך
השיפוצים ,וע"כ הם תובעים אותו עכשיו על הפסד כספם .ג' משיב שאכן ידע שבכוונת א'
לפתוח שם חנות "על האשי ,והרשה לו ובתנאי שגם שאר השכנים ירשוי' ,ואחייכ נודע לו
ששאר השכנים אינם מרשים.

פסקדין
התביעה נדחית.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שלמה זאב קרליבך
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פסקידין -ירושלים

השאלהלדיון
האם נזקקים לתביעת אינשי דלא מעלי שפנו לבי"ד  -כנראה  -משום שיודעים שיפסידו
בערכאות.

תשובה
נגמ'סג,הדריןכחכוכט:5כניתמוה דמרעוקכ5קרוכיסונתרחקוהוו5 ,תולקמיהלדינך6 ,מרלתו
ן מ"עהו66עפ"כ
פסילכ6לכולדיניווכו'hbb,מטוסדל~6ייתיתולדינך.וכתיכסג"מטס "t"Dh1היי
כמקוסט6דסיודעט6יןנטמעיןלופטורמלומרלפסהדין.וכתככטו"תתטורתכ"י btfnסי'תרלזדה"ה
גזה
כטרק 6חדמבעליהדיןהו6גכר5דל~6ייתדינךד6יןכריך להזדקקלהס ,דממהנפרך6 ,סיחויי
דל~6ייתדינךהרי כלס"ה ל6יטמעלו ,ו6סיזכהזה טל5בייתלדינךהרי מכו5ר כרמכ"ססנהדרין
ן להפקירממוןטיטלוכעליס ומלכדונותןכפי מהטירקהלגדורפירכות הדת 16
פכ"ךה"וטיםלדיי
לקנוסלולס ,וכ"מכגוןזהטקונסיןקותו כטכוק"ת.עיי"ס.וכעי"ז כטו"תחוטן הקפודסי'יח6 .מנס
כטו"תדבריחייס ח" 6חו"ממי' מן כתכ :ומה סכתכ כ"תטל6יטכזה6נןנהגינן עמוכדין כתקכה,
הקמת5גיךכי6נימ~טער5טרבעוה"רלנטיכליעלפורקיעולועוטיסעוולותול5ר"
ולקבלעליהסעול
תירה,וכסיםלהס דבר6טרלהסזכותכדיניתוה"קוקיןכידםלהוליךכללמותכי6יכילוכרינהלדיני
תוה"ק,ומעולסנכטערתי6f"Dך6יןכידינולעטותלהסכגמולידם ,ד"6כנתתתורתכל6חדכידו,וכל
6חדיכנה כמהלעגמוויקמרמחכירוהו6פוסעוח"ויפלו מתקנותככללס,ולזה6יןכידינו רקלפסוק
להסהדיןטוהכטוהכטובכחוטףוכו'.ע"כ.וכמפר"מטיבכהלכה"מי' רכט כתככסס קונטרסזכרון
5כטסכי5עוכד6כססוקינוערוגתהכטסטכעירחוסםהיה6חדסל5ביי
תלדינךוכ6הכע"דכקוכלנ6
להערוג,ז הכטסוהטיכלו הערוגת הכטסטליןככוחו לעטות מרומס רק סל6לסניחו לעלות לתורה,
וכורודליזהימיםהיהלהכע"דהנ"לטל~6ייתדיכאדו"ד עם 6חדכעניןסל6היהיכוללילךלערכאות
וכ6להגנרוגת הכטסלהזמין כע"דלדיןיהסיכלו הערוגת הכססכיוןסל 6טמעתלהכי"ד6יכי מזדקק
יהנ"ל.
לך,והפסידע"י,ההוןרכ.וכתככזכרון6כהנחלקוכזההדבריחייסוהת"ורת""
וכסו"תהריכ"םסי' רלחהמיכ כרכר נחכעכמלסיכותע"יתוכעסהו6עלמו תפוסככיח הסוהר מחמת
חסדגכיכה ,כתכהריכ"ם :ו6סמפני  h~stחסוךכגניבה5 ,סיטעדיםכיכר הו6מסוללעדותו6 ,כל
מפניפנולותו ל6יפסלמלתבועזכות6וחוכססככגדוכדין תורתנו .ע"כ.ועי'טו"ת  b"sc~tח"כסי'
ןכתכיעתמלוהכרכית.
רל6טי
וטוללתי 6ת נרןהגרי"ם6לי"יכטליט"6וכיוסכב 6דרתטם"ז) ה6סנזקקיןלתביעהטלנויטל~6יית
,והטיכט6יןנזקקיןלו,והוךכמומימהלךלערתטל6כרסותכי"ר.
לדיכוי
תדינך,וגס 05מיהתפוסככיתהסוהר מחמתחטר
וכנידוןדירן6יןמדוברכתוכעטידועעליוסלינו~יי
גניכם,נשף 6סהיועדיסלפוסלוכגנט ,מ"מhSיפסלמלתכועזכות6וos~nטכנגדוכדיןתורתנו ,וכמו
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סכתכ הריכסו ,ע"כ נרמהטיסלבי"ד להזדקק לתביעתו h~h .סתכיעהזומדיןגרמי מגרסלו הסכן
להוליךהוללותע"יסהסכיססיתחכרלחטמלסלו,דיגהלהידחות,כיון מההסכמהלכךגס 06ניתנה על
ידו"ינה מספקת,כיהו5ל5המכןהיחידפעלוללהיפגעמחנותזוhib ,כל~יכורהדיירים,והללוהרי
הכי,צוהתנגדותלכךמלכתחילה.

