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*  ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממומתלזית

 בניה תרספות בענין שכניםסכסוך
 -סד 576 מס' ממונותתיק

 ניסן( כב)מהד'

 הדיוןנושא

 להוסיף נרחב מקום לקרקעו ומתחת גגו על הבנין, מצידי שכנים. 8 בו שגרים בבניןמדובר
 חלק נוספות. נפרדות לדירות אף ויתכן הקיימות הדירות להרחבת ניכרת בניהתוספת

 וחלקם רשיון בלי לבנות רוצים חלקם אחרת, בתוספת ואחרים כזו בתוספת מעוניניםמהשכנים
 מתנגד וחלקם והשכרה מכירה לצורך דיור יחידות להוסיף מעונינים חלקם רשיון, עםדוקא

 נדחו. הפרק על שעמדו ההצעות וכל ביניהם, השתוו לא שנים כמה ובמשך בדיורין,להרבות
 השכנים כל עבור הבנין בצדי הבניה תוספת של השלד את לבנות שהציע קבלן ההצעות:בין

 אחד לכל %ן25.000 של תשלום הגג כל תמורת הציע אחר קבלן הגג. כל קבלתתמו,-ת
 על ר', השכן של בכת"י מחייב" דברים "זכרון הדיירים בין נכתב מסויים  בשלבמהדיירים.

 מעולם. נחתם לא זה שהסכם אלא מסויימת,חלוקה

 פ' שכנו עם ר' השכן בקש הדין(, בבית נפתח זה שתיק לפני שנה על )מדובר כשנהלפני
 הדירות ו"הרחבת הבנין בצידי בניה לתוספת ת.ב.ע. שינוי בקשת על לחתום השכניםמחב,ריהם
 שני הרשיון. את שיסדר למהנדס שכ"ט עבור %ג2.000 שכן מכל תבע ואף הגג", עלהעליונות
 - לטענתם וזאת - זמן כעבור אליהם הצטרפו נוספים ושנים ופ', לר' להצטרף הסכימושכנים
 שהשקיע מה כל על כשכ"ט כבדים בתשלומים ישאו אז כי כן יעשו לא אם ר' ע"י שאוימולאחר
 בגג, חלקם על מוותרים שאינם מודעה שמסרו ולאחר כולם, לטובת התכנית לקידוםמזמנו

 ההצמדות לא אך המעטפת, בנית לצורך הקרקע יעד שינוי תכנית על רק היתהוחתימתם
 מסירת על עדים שני לו שאין השכנים אחד הודה נוסף )בדיון המשותף ברכושובעלויות
 שלא דעתו גילוי אם כי אונס על במודעה מדובר שאין טען עוד לו. יש ודאי ע"א אךמוד'גה,
 בקשה רק אלא קנין מהווה אינה התכנית על שחתימתם טוענים הם עוד בגג(. בעלותו עלויתר

 שנעשו לאחר בטילה שחתימתם טוענים הם עוד מחתימתם. בהם חזרו והם תב"ע,לשין:וי
 טוען ט' השכן חניה. לצורך מ"ר 18 מאבד השכנים ואחד עמהם, התיעצות ללא בתכניתשינוים
 לעיריה, התכניות בהגשת המחסן על שמו את רשם שלא בכך המחסן את ממנו "הפקיע"שר'



 ירושלים - דיןפסקיב

 שבהגשת טוען כן כמו התכניות. על חתם כן דעת ועל כן, שיעשה ר' עם  שהותנהלפרווע
 הסוכה. מרפסת את ר' ממנו "הפקיע"התכניות

 לחזרה ניתנת ואינה מחייבת מהשכנים, כ-60% ע"י שנחתמה זו שתכנית טוענים ופ' ר'השכנים
 חלוקת מהווה - בניהן ל"תכנית בניגוד - לביצוע" "תכנית על חתימה א', נימוקים:מכמה

 וחתימת בגג, חזקה קנין עשה ר' ב', תב"ע; לשינוי בקשה מסתם יותר ומחייבתשותפ!ות,
 בזמן מהקבלן דירתו מעל הגג את קנה שכבר טוען פ' ועוד. וקני, חזק לך כמו היאהשכ!:ים
 מציג ולראיה החוק, מיגבלות בגלל נעשה לא הגג על בטאבו שהרישום אלא הדירה, אתשקנו:
 מעל הגג את אפשרות תהיה באם יצמיד א' "צד ולפיו הקבלן עם שחתם דברים מזכרוןאת

 על מלמד אינו הדברים בזכרון שהאמור בטענה הדברים את דוחים האחרים )השכניםהדירה"
 תוקף בו ואין "אמי, "יצמידי' דברים קנין אלא ואינו הצמדה אפשרות על רק אלא שהיתההקנאה
 .הלכתי(

 בוררות התקיימה שנים כעשר שלפני השכנים אחד ע"י הדין לבית נמסר הדו"ד סיוםלפני
 השכנים. לכל משותף שהגג נפסק ושם בבי"ד, הגג על ר' של הסוכהבענין

 דיירים "אודות דלקמן: השאלה על שליט"א אלישיב הגרי"ש מרן בשם תשובה מציג פ'השכן
 אדריכל ושכרו הבית בחצר שינויים ערכו ואף דירתם את להרחיב קבעו אשר משותףבבנין
 כעת יכולים דאינם שליט"א מרן ואמר להינתק. מסויימים שכנים שביקשו קדימה, דמיונתנו

 ע"כ. האדריכל". את שכרו שעליו לעשות שקיבלו מה ביצוע סוף עד מהתוכניתלהינתק

 מיגורים בבנין דלקמן: השאלה על שליט"א הגריש"א מרן בשם תשובה מציג ט'השכן
 רכוש הינו )הגג לדירתם הגג לצירוף חתימתם את העליונה הקומה לדיירי חתמושהדיירים
 אין הדין מעיקר תשובה. חתם? שכבר לאחר חתימתו את להסיר יכול אחד דייר האםמשותף(,

 לא גם העיריה אם זה דכל אלא מחייבת, שחתימתו המדינה מנהג דיש אלא כלל, הקנאהזה
 כלום. בחתימתו שאין בודאי זאת מאפשרת העיריה אם אבל מחתימתו, בו לחזור לומאפשרת

 תכנית הוגשה ואח"כ נדחתה, ושם המקומית לועדה תחילה הוגשה הבנין להרחבתהבק,זה
 שכנים לה שהגישו התנגדות מכתבי בעקבות נדחתה שם וגם המחוזית, לועדהמתוקנת
 שפסק מה עפ"י וזה לערכאות, הליכה בגדר אינה לעיריה התנגדות שהגשת טוענים)השפנים

 רב(.להם

 מקום אין לטענתו הגג. על לבנות לו ולהתיר ובגג המשותף ברכוש חלוקה לקבוע יש ר'לטענת
 )איינקעהר שאכסניה שפסק לאברהם החסד גם לטענתו פוסקים. כמה על מסתמך והואלגורל,
 המגרש לחלוקת ולהתנגד מחדש האכסניה בניית לדרוש השותפים אחד יכול שנשרפההויז(
 היה שהמגרש באופן דוקא זה חומש, הפסד משום לעצמו בית בו יבנה אחד ושכל ו:שותפיןבין



גתמונות

 גם  וע"כ אחר, לקבלן למכירה  מיועד היה לא שלפנינו הגג אבל לאכסניה, מלכתחילהמיועד

 לאברהם. החסד על חולק ענזיל שמהריא"ז גם מה חלוקה, לדרוש זכותו לאברהםלחסד

 קמא. מרא שהוא מכיון כמוחזק דינו מחלוקת בזה יש אם נםלטענתו,

 צידי לחלוקת בתמורה הגג לחלוקת אותם לכוף יכולים אינם וש' שר' טוענים הנתבעיםהשכנים
 דייר לכל  הוצע פנוי כשהוא שהרי מחומש,  ביותר ערכו יופסד הגג יחולק שאם מכיוןהבנין,

 אין והסכמתם רשותם שבלי כך על משיבים ופ' ר' )השכנים כשיחולק יפסידו זה ואת25.0005,
 הפסד כל אין למוכרו, ומרשים מסכימים אינם שהם ומכיון לקבלן, הגג את למכור אפשרותכל

 בצידי המגרש את לחלוק אותם לכוף אפשר אי וגם שוה(. אינו כך בין שהרי בחלוקתו,חומש
 ומשחקים. וחניה גינה של משותף לשימוש מיועד שהמגרש מכיון עליו לבנות כדיהבנין

 להם התברר שלאחרונה טוענים ופ' ר' השכנים ט'. של המחסן והוא הצדדים בין עלה נוסףענין

 המצוי הבנין של המקורי התסריט עפ"י וזאת הבנין, של המשותף השטח על נבנהשהמחסן
 המשותפים, החלקים לגבי אזהרה הערת ובו הבנין, לבנית הרשיון ניתן פיו שעלבעיריה,
 שבו הדירות קניית לפני לשכנים שהוצג בתסריט גם ט'. של המחסן של מקומווביניהם

 שניתן המחסן עליו שנבנה זה שטח גם נמצא בינהם "0", בסיפרה מסומנים הציבורייםהשטדזים
 לכל לשלם ועליו ברשות, שלא לט' וניתן השכנים, לכל שייך זה מחסן של קרקעו וע"כלט'.

 קוני עם מהחוזים בחלק לטענתם השנים. לאורך במחסן שימוש של שכירות דמיהשכנים
 למי המשותף מהרכוש חלקים להצמיד הזכות את הקבלן בידי המותיר הסעיף את איןהדירות
 בין שנעשה שבהסכם טוענים הם עוד כדין. שלא נעשה הדבר אלה שכנים כלפי ולכןשיחפוץ,
 ומהיתר המאושרות מהתכניות שינוי כל לבצע ש"לא הקבלן התחייב הקבלן, לבין הקרקעבעלי
 התכניות ולפי והואיל והבניה", התכנון ורשויות המוכרים הסכמת את מראש לקבל מבליהבניה

 רשות לקבלן היה לא  משותף,  רכוש היה ט'  של המחסן  נבנה שבו  העמודים" "ביןהמאויירות
 שמה טוענים ופ' ר' והרשויות. המוכרים הסכמת את לקבל בלי ט' לדירת ולהצמידולשנותו
 לאחרונה. עד משותף רכוש שזה ידעו שלא משום כך, על שנים אותם במשך מחושלא

 שהיה שהמחסן כיון אך הדיירים, שאר לכל כמו מחסן לו מגיע החוזה שלפי משיב ט'השכן
 הבניה. בזמן  בשימושו שהיה המחסן את הקבלן לו נתן אחר, לשכן הקבלן ע"י נמכר לומיועד
 בטאבו, שמו על נרשם לא לט' שנמסר זה מחסן 4. טופס קבלת לאחר היתה לט' המחסןמסירת
 אותו שקנה לשכן ידו על הוחכר וכאילו ט' ע"ש לט' מיועד שהיה המחסן נרשם הרישוםולצורך

 השכן את לפנות שלו, המחסן את להרוס צורך יהיה ר' תביעת תתקבל שאם טוען האמהקבלן.
 הדירות לקוני שצירף בתסריט לטענתו, השכנים. לכל ולחלקם מהקבלן שקנה ממחסניוג'

 משום ממש, במקומו לא אך המחסן, בצד ציבורי, שטח המסמלת "0" הסיפרהנרשמה



 ירושלים - דיןפסקיד

 הציבוריים השטחים כולל כולו המגרש לטענתו ציבורי. לשטה ולא לט' יועד עצמושהמדען
 לעשות יכלו בטאבו ורישומם לשכנים למסירתם ועד המגרש, ובעלי הקבלן של בבעלותוהיו
 טוענים הרי אהד, מיום יותר בו דר והמוכר כלוקה, המהסן על שדינו כיון עכ"פ מרצונם.בהם
 לו. למוכרו כדי הקרקע בעלי ברשות כדין בעלים היה שהמוכרללוקה

 שנבנו העליון לשכן המרפסת ומעליו ט' של השינה להדר התוספת הוא ר' שהעלה נוסףענין
 באויר לעצמם שימוש הללו השכנים שני עשו בכך לטענתו הבנין. של המשותף השטחמעל

 ברכוש הלקו את לדרוש זכותו ע"כ המשותף, הרכוש את לעצמם הלקו וכאילו המשותף,הרכוש
 לא ולכן הדין, בבית הדיון תהילת לאחר רק לו נתבררה זו שעובדה טוען ר' הגג. עלהמשותף

 שהורהבה דירה שבעל ערכאות ופסק החוק לשון על מסתמך הוא השנים. במשך בהםמחה
 המשותף ברכרש השכנים ובניית בבנין, אחרת דירה כל של דומה להרהבה שהסכים כמיייראה

 המשותף הרכוש מבעלי 88% לו יש מזה כתוצאה הוא, גם לבנות לשכן כהסכמהנהשב,ת
 הלקם את להם שהקנו השכנים של החלקים פ', ושל ר' של 3ההלקים הגג על לבנייתוהמסכימים

 המשותף(. ברכוש שבנו השכנים של והחלקיםבגג

 ולא הקבלן את לתבוע עליו תביעה לר' יש ואם השנים, כל בו ההזיק שכבר משיב ט'השכן
 של בבי"ד הענין כל על העיד שהקבלן מוסיף ט' ר'. של לטענתו והגזלן" היה הוא שהריאותו,
 התימה ללא נערך שם שהדיון טוען ר' זו. מעדות פרוטוקול שם נרשם אם יודע אינו אךבעלז,)
 ש"גזל" משום לעדות פסול שהקבלן גם מה תוקף, הסר וע"כ הסכמתו, וללא בוררות שטרעל
 ר' משיב המוכר של הזקתו על פליליות. מעבירות עצמו את לנקות מנסה ובודאי הקונים,את
 שעליו ט' של טענתו על הזקה. להם אין והאומנים הבנין, קבלן שהיה משום הזקה ~וינהשזו

 שמהזיק מי את לתבוע שזכותו היא פסוקה שהלכה ר' משיב מהקבלן, הגזילה אתלתבוע
 ט'. דהיינובגזילה,

 ע"י בבנין שנעשו פרטיים לשטחים משותפים משטחים ולשינויים השונות להצמדותבנוגע
 הבעלות את הקבלן יקבל הקבלן לבין הקרקע בעלי בין ההסכם ועפני שהואיל ר' טועןהקבלן,

 או להסכם, בהתאם להם המיועדות הדירות את למוכרים ימסור שהקבלן "לאחר רק הדירותעל
 לדירות פרט בו, היהירות כל תועברנה הנכס על שייבנה המשותף הבית רישוםשבעת

 ההזקה את שמסר לפני הדירות את "מכרי שהקבלן ומכיון לפקודתו". או הקבלן ע"שהמוכרים,
 ולא תוקף, בלי היתה ש"המכירה" נמצא בטאבו, הרישום ולפני דירותיהם, על הקרקעלבעל:י
 בעלי הסכם לפי ועוד. זאת המשותף. מהרכוש חלקים הקונים לדירות להצמיד הזכות לוהיתה

 בעלי בהסכמת אלא הבניה בתכניות שינוייים לעשות זכות לקבלן אין הקבלן עםהקרק;ע
 בלי נעשו - הקרקע בעלי לו שאמרו מה עפ"י לטענתו, - הקבלן  שעשה והשינוייםהקרקע,



התמונות

 תוקף. בהם אין וע"כ הקרקע, בעלי שלרשותם

 שטח וקביעת הקבלן, בבעלות הבנין שטח כל היה הקונים ע"ש בטאבו העברה שעד משיבט'
 אין מהבנינים מאד בהרבה מקצר. וברצותו מרחיב ברצותו בידיו, נתון היה המשותףהרכוש
 מה לפי לפרטי ממשותף היעוד את משנים והקבלנים השונים, בתסריטים הרשום עלהקפדה
 דעת על ולא הדירות, את קונים כן דעת ועל לכך, מודעים הדירות קוני הצרכים. ולפי להםשנוח

 ועל בתסריטים, מהרישום מקומות בכמה חרג הקבלן זה. בבנין היה גם כך השונים.התסריטים
 הדירות. את הקונים קנו כןדעת

 וליד בגג המדרגות, בחדר המשותף מהרכוש חלקים "תפס" שר' השכנים טועניםעוד
 שהפינה טוען ר' משם. שיתפנה תובעים והם ברשות, שלא שימוש בהם ועושההמחסנים,

 לו ומותר מפורקים, סוכה עצי מונחים בגג השכנים. ברשות ידו על נתפסה המדרגותבחדר
 מועד אותו ששכר המקלט שוכר של ספרים מונחים המחסנים ליד כזה. שימוש בולהשתמש

 שלו. ולאהבית,

 שם בעלז, של בבד"צ תביעה הוגשה וע"כ רשות, ללא בחצר גדר הרס שר' השכנים טויגניםעוד
 א"נ האשים שר' לאחר לעיריה. התכניות הגשת ובענין זה בענין ר' נגד מניעה צו וביה"דהוציא
 שאישר זה לבי"ד הועבר והתיק מהענין, דשם ביה"ד הסתלק כלפיו אישית בנקמנות  'רשםהבי"ד
 הדין. בבית לבירור עד הקודם המניעה צואת

 תמורת המשותפת החצר על לדירתו מרפסת להוסיף בקש שנים כעשר שלפני טוען ו:'השכן
 "כנציג השכנים אחד עם ע"כ דבר הוא בעתיד. לדירותיהם להוסיף השכנים לשארהסכמד;
 את הקנה חדשים כמה לפני עליו. הבניה ואפשרויות הגב על דבר לא בזמנו הסכים. יהלהכולם"
 צילום ר' השכן הציג הדין בבית יותר מאוחר שהתקיים בדיון שלידו. ולשכן ר'  לשכן חגגחלקו

 על לפ' ר'  שבין בסכסוך שדן הדין לבית שנמסר שנים כעשר מלפני ג' השכן שלממכתב
 מה תמורת בגג חלקו על השכנים לכל שויתר ג' מודה במכתב ר'. ע"י מהגג הלחקתפיסת
  מפרוטוקול תצלום לביה"ד  הוגש כן כמו 'ינתתי".  בלשון  ומשתמש העמודים, בקומתשקבל
 זה שמכתבו משיב פ' ג'. של עוד איננו בגג ג' של שחלקו הודה עצתו פ' שגם בביה"ד דיוןאותו
 השכנים לכל אותו נתן כאילו והמכתב בגג, חלקו את לפ', לו, נתן שכבר אחרי נכתב ג'של

 שהוא זה צילום על טוען שהיה במיגו להאמינו ומבקש השני, הצד את לרצות כדי ו-קנכתב
 .מזוייף

 לועדה שהגישו ההתנגדות מכתבי ע"י לו שגרמו ההפסדים כל לו לשלם הנתבעים את תובער'
 מדין לחייבם יש לטענתו החוק. על עבירה תכניות על ומסירה שקרים בהם שהיההמחוזית,

  שנעשה כיון "יורדי, מדין הגז צובר הזזת על לו שישלמו תובע הוא עוד מוסר. וובודיןגרמי
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 השכנים. רובבהסכמת

 להסכים הלחצים ממערכת כחלק שעשה שלו, באינסטלציה נזקים לו לשלם מר' תובע אחרשכן
 שלו. הבניהלתכניות

 בוררות. כתב על חתם ולא לדיון הצטרף לא א'הדייר

 עיניו. ממראה והתרשם התביעה, נשוא במקום ביקר הדיןבית

 פשרה של ביניים דיןפסק
 השכנים, כל ולרווחת לתועלת התביעה, נשוא בבנין בניה להרחבת הגדולות האפשרויותלאור
 בכה, וזה בכה זה אחרים, חלקים של הבניה לתכניות מהשכנים לחלק שיש מהתנגדויותולאור
 בינהם השכנים יחלקו ראשון בשלב כאשר הגג. לבין הבנין מעטפת בין לחלק קובע הדיןבית
 ובשלב ברשיון, להשיג שניתן המקסימלית ובאפשרות במידה המעטפת לבניית הבנין צידיאת
 הגג. בחלוקת הדין בית ידוןשני

 המקסימלי בגודל לבנין מעטפת בהן לבנות כדי הדיירים כל בין יחולקו הבנין צידי החלוקה:א.
 כל של משותפת בבעלות ישאר זה לדין הצטרף שלא א' של חלקו רשיון. עליו לקבלשניתן

 השכנים. כל חתימת את לקבל עליו יהיה בניה בתוספת מעונין יהיה ואםהשכנים,
 ג' בהם שהחזיק והחדר המרפסת בחזקתם. ישארו וג', ט' בו שהחזיקו אלו כולל המדזסנים,ב.

 בחזקתו.ישארו

 לבניה הרשיונות קבלת לאחר הדין בבית תידון הקרקע לפני מתחת המחסנים הרחבתג.
 השני(. בשלב הדין בית החלטת )לפי הגג ועלבמעטפ;ת

 מעונין שאינו מי גם - לדיון שהצטרפו השכנים כל מחוייבים זה, דין פסק לממש כדיד.
 מהנדס ע"י המחוזית, בועדה הבניה תכניות את להעביר כדי  במשותף לפעול - בניהבתוספת
 עליו. יחליטו הדייריםשרוב

 "לטובת" אחרת או זו מרפסת על "לוותר" אחר או זה שכן ייתבע התיכנון חוקי לפי אםה.
 וע"כ הדיירים, כל טובת למען הוא )הוויתור בועדה תעבור שהתכנית כדי כך יעשוהחניה,
 כולם(. חשבון על יתוקן והוויתור", את לתקן  שיתאפשר ד;יוםבבוא

 בקופת מהשכנים אחד כל יפקידו לעיל, מהנזכר חריגה למנוע וכדי הנ"ל התכנית להבטחתו.
 שייח. 100.000 בסך ערבות הדיןבית
 לו. יוחזרו לא עצמו, ושכ"ט וכו', המהנדס לשכ"ט ר'  שהוציא ההודאותז.
 נדחות. ההדדיות התביעות שאר כפעורה,ח.
 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ןממונות

 הביניים פס"ד לאחר בתיקהתפתחות

 חפירה לבצע לו להרשות הוחלט ר' ולדברי הבנין, הרחבת ביצוע על ודנו התכנסוהשכנים
 שיקנה ר' חשבון על תהיה החפירה כאשר הקרקע, מקו מ' 5.5 מינוס לגובה עד לבניןמסביב
  לצורך ועמודים קידוחים של העלות את רק לו ישלמו השכנים ושאר לעצמו, החפירה שטחאת

 את להקנות הסכמה שהושגה מכחישים השכנים שאר ולמעלה. הקרקע מקו המעטפתבניית
 למעטפת. והעמודים הקידוחים של העלות את לשלם שהסכימו זאת רק לר', מחפירהשטח

 החפירה. בשטח שותפים עדיין הםלטענתם

 את השכנים מכל תובע והוא מינוס, מ' 5.5 לקו מעבר הרבה החפירה את העמיק ר'למעשה
 תבירו. לשדה כיורד ודינו לכולם, שייך השטח לדבריהם שהרי קבלני, רווח בתוספתההוצאות

 אלא אותה לסתום ביקשו לא שהרי מהחפירה, להן שניחא דעתם גילו שהשכנים גםמה
 של החיזוקים בתכנית שינו וכן היסודות, את לעבות נצרכו כך ובגלל שהיא כמותלהשאירה

 שאר הוצאות. חשבון מגיש הוא ועוד. לבנין, פתחים משם לפתוח שיוכלו כדי המחסניםקומת
 הנזקים את לנכות יש שמזה טוענים כן וכמו שהגיש, החשבון נכונות על חולקיםהשכנים
 המדרכות וגם נותקו, והגז הביוב וקוי הבנין יסודות התערערו שכתוצאה בחפירות, ר'שעשה
 הפסקת כמו ידו, על שנגרמו העקיפים הנזקים כל את ממנו תובעים גם הם ניזוקו. הבניןבצידי

  שהוא משום העמודים, בקומת בניה למניעת סמוך מבנין שכן דרישת וקבלת המחסניםהשכרת
 שנהרסה הסוכה מרפסת את בחזרה לו לבנות תובע ט' השכן גרמא. נזקי על אף חייבכשותף
 על מחדש בבנייתה להשתתף עמודה באותה השכנים הסכימו לטענתו החפירות.לצורך
 תנאי. ללא לכך שהסכימו מכחישים השכנים שאר לחפירות. הסכמתו תמורתחשבונם

 רק אלא ביסודות נגע לא שהרי כגרמא, רק אלא בחפירות, כמזיק להחשיבו שאין משיבר'
 דמיא. בבידקא וכמו העפר, אתהוציא

 הוא גם תובע ג' השכן החפירה. שטחי קבלת תמורת בגג חלקו על לוותר שמוכן מצהירר'
 ומהתמורה למשקיע החפירה שטח את למכור מציע ר' לכך. מוכן ור' בחפירה, יחסי חלקלקבל
 ישנם לדבריו הבניה. תוספת את לבנות ואף בחפירה, השקעתו את לו ולהחזיר הנזקים אתלתקן

 תמורת לבצע ניתן התיקונים את ואילו החפירה, שטח עבור יג300.000 לשלם שמוכניםמשקיענים
 ר'. של חלקו חשבון על רק יהיו שהתיקונים תובע פ' השכן ש"ח.150.000

 בינייםפס"ד
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 לטענתו סימוכין כל הביא לא ור' החפירה, שטח את לר' הקנו שלא השכנים טענות לאון-א.
 כל של המשותפת בבעלותם נשאר החפירה ששטח הרי וקני", חזק "לך לו אמרושהשכנ.ים

 הבנין.בעלי

 דינו מינוס מ' 5.5 לגובה עד כאשר תבירו, לשדה יורד כדין החפירה בעבודות ר'  של דינוב.
 את לנכות יש כ"יורד" לו המגיע מהתשלום ברשות. שלא כיורד לזה ומעבר ברשות,כיורד

 שומת שגרם. העקיפים הנזקים את וכן וסביבתו, לבנין בחפירה שהזיק הנזקים תיקוןעלות

 היא "ההוצאה" שומת החפירה. שטח עבור לשלם משקיעים שמוכנים המחיר לפי היאוהשבח"
 הערבי הקבלן שנטל כפי הוא והמחיר פרקש, המהנדס ע"י לביה"ד שהוגשו החפירה מין-ותלפי

 לתיקון הבנין ועד שיגיש חשבונות עמיי הנזקים, שומת קוב. לכל החפירה, אתשביצע
 וכו'. המדרכההיסודות,

 המשותף ברכוש ר' של חלקו בזה מעוקל הנזקים, תיקון עבור ר' שחייב התשלום להבטחתג.
 שאו" לטובת אזהרה כהערת בטאבו בהסכמה יירשם והעיקול החפירה, בשטח כולל הבנין,של

השכנים.
 יותר מאוחר ייגבה החוב כאשר מידי, באופן בבנין הנזקים בתיקון ישתתפו כולם השכניםד.

 זכאים יהיו המפקחים ורב'. פ' שכנים: שני בפיקוח קבלן ע"י תיעשה הבניה ר'. שלמחשבונו
 הדין. בית ע"י שייקבע בסך הפיקוח עבורלשכר

 בניית לצורך עמודים ויציקת לסלע עד קידוחים של עלות לשלם השכנים הודאת מתקבלתה.
 ט'. של חלקו עבור גםהמעטפת,

 לשכנים "איזון" בתוספת בבנין, היחסי חלקם לפי היא השכנים בין לבנין התוספות חלוקתו.
 בנפרד. החלוקה, רשימת אחרת. או כזו סיבה בגלל הבניה בתוספתש"מקופחים"

 בבית הארוכים הדיונים עבור הדין לבית חובם יתרת על לשכנים תודיע הדין בית מזכירותז.
 הדין. לבית ו,נוחוץהדין



טממונות

--

 לדיוןהשאלות

 לסתור יכול האם לדין, עמהם הצטרף ולא השותפין, שאר עם לדין שהוזמן מהשותפין אחדא.
 השותפין. שאר של הד-יןאת

 להבירו. מהשותפין אחד כל של גמור קנין צריכה האם שותפין, חלוקתב.

 קבלת לצורך המשותף,  ברכוש פגיעה בה שיש שכנו של בניה תכניות על שכן חתימתג.
 החותם. של חלקו כהקנאת דינה האם בניה,רשיון

 שותפין. בין מועיל האם "וויתור"ד.

 לערכאות. כהליכה דינה האם בניה, לאישור לעיריה התנגדות הגייתה.
 מחומש. ביותר כשיופסד לחלוק השותפין את כופין האמו.
 דיורין. לריבוי ההתנגדות זכווזז.
 ולבסוף שכר, תבע ולא חביריו ולטובת עצמו לטובת שנים כמה במשך עבודה  השקיעח.

 לו. לשלם חייבים האם שכר, תבעכשנתקוטטו
 עמלו. עבור שכרו מקבל האם לתקן, צריך שהיה מה תיקון לידי הביא ולא עבודה העיקיעט.
 בתשלומי אותו לפצות חייב האם אחר, חלק מאשר יותר לדירתיו מוסיף מהשכנים כשחלקי.

איזון.
 ברכוש כמשתמש נחשב האם המשותפת, החצר של האויר מעל חדר או מרפסת הוציאיא.

 .המשותף

 המוחזק. נחשב מי לחלוק, שלא או לחלוק האם השותפין חלוקיןיב.

 או כמזיק נחשב האם היסודות, התערערו כך וע"י הבנין ליסודות מסביב בקרקע חפריג.
 . אכגרמ

תשובה

 רכ "מר 5 5ד כתוכות נגמ'א.
 מיכייסו חד ו"זל חד כהדי דיכה לפו דלית סוחפי ותרי 6חי תרי סכי הוכ"

 קילו "מר סכ5 וכו', עכר טליחותיס hih "ת דירי כע"ד ל"ו 6ת ליס למימר "ידך מ5י ל6 לדיכ",כסדיה:
h)hמרן ול6 טפי. טעכיכ5 כ:ו"י" h~h "חיתים "כל כמתץ חיתים דל 

 ופסק למיתי. ליס 6יכעי כמת"
 טיכס עד לו טומעיס "ין חלקו ליטול ממס "חד וכ" לנוחד מפקידו 6ו ססלוו טכיס ט סעי' עז סי'כטו"ע
 "חד ט: סעי' קככ סי' וטס סכל. סתוכע לזת ליחן 5ריך כ" ול6 וסמם כעיר חכירו "ס 6כלחצירו,
 יריך "ינו מממון כזס חלק לו ויט סו6יל סכל על תוכע לתבוע סכ6 מססותפיס 6ו הלקו bbtמס"חיס
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 הייתי טס "גי הייתי "ילו סדן ל"ותפו לזמר יכול הצחר הכותף 6ין חיים י5" ו6ס טותפין, מטלרהרפקה
 סעי' קעו סי' ומס onh. גס לתכוע כ"ת ל6 למה לו קומר סערי דיני, כעל ומחיים לחרות טענותתוכע
 היה , "חרת פעס לתכעו יכול כעיר טותפו היה ל6 06 חייכ הכותף וי5" עליו מנוון תכיעת להס היהכה
 כסהן 6כל התוכעין כמהן ודווקא רלט: סי' כחוכות מרדכי עפ"י וכרמ"ד לתוכעו. יכול צינוכעיר
 ח"ג מלכיאל כרכרי וכתכ כסכילו. ולוון לטעון אוהו ול6 הואיל כלל לחכירו מזיק אינו טען וצחךכתככ:ין
 עיי"ס. לנתכע, תוכע כין חילוק "ין טוב לדון לכוץ דין עפ"י כטמחוייכ דמ"מ קסזסי'

 הרי"ף: וכתכ כרוחות. מידן כמקנו הו6, כעלמנו דכריס קנין הוי מ"י מידן קנו וכי ": ג כ"כ כגמ'ב.
 רוח קכל פלוני רמ"ה כיד וכתכ מערכית. רוח קכל פלוני מזרחית רוח קכל פלוני כרוחות מידןמקנו

 הנ5י"כ ודייק מזרחית. רוח לסותפו והקנה מערכית רוח קכל ופלוני מערכית רוח לטותפו והקנהמזררוית
 מטמע הרמייה כלטון כתכ h~c הרי"ף דמלטון ד 6ות קלט סי' מסעי פ' o5hO וכהעמק טס סדהכמרז.מי
 5ת לחכירו יקנה ט6חד כעינן הקנינים דככל והיינו גרוע, קנין מהני דכטותפין להטמיענו hsדהרי"ף
 ה"י: פ"כ טכניס הרמכ"ס כתם וכן הרוח. זה לעלמו סמקכל הצופן כזה אפילו קנין מהני וכטותפיןטלו,
 מטוס והטעס כפס. לחזור יכולים אינס פלוני רוח ר5ה וזה פלוכי רוח ר5ה טוה מירס קנו "ס6כל

 וכמו יוחנן. לר' ומהני מיהל, כירור הו6 החלק זה טמקכל כזה דקנין כירור, 6ל6 כעינן ל6דכסותפין
 רל5 ולע"ג כולן דקכו פטיט6 לכולן הגורל דכפל היכל ומיהן וז"ל: כולן, קנו ד"ה כ קו הרטכ"סטכתוכ
 6ל6 כלוס להס מקכה הגורל 6ין הקרקע ככל כולן הן ועומוין דמוחזקין דכיון כסלו, "חך כללחזוק
 עכ"ל. וכו', המגיעו חלקו "חך לכלמכר,-

 ול6 תכירו כפני סל6 החזיק ס6פילו טפירס מי ים כר6סוכיס. פירוסיס סכי הכי" טס סככיס כמ"מוהכה
S"hממכירה, כפ"ר סנתכ5ר כמי כפכיו חזקה 6ו אמירה 6ו ט5ריך כמכר זה סטין קנה, וקני חזק לך 
 b~h החזיק bS ס6פילו ספי' מי וים והחזיק. כעלמו זה והלך ט"מרו וזהו לכד, חלקיס כירור 6לor 6ט6ין
 ד6ע"ג כי"ר "ס דכ"כ פ"ק והר""" ע"כ. וכו'. ק"נור "ו וצו האחר כחלק הלה 6o~rחד

 דכעלמ"
 "מר

 הו6 טהקרקע הכ6 6כל זה, כקנין "ל6 בו חלק לו סטין כרכר ה"מ וקני, חזק לך לו 5"ל כפניו טל6דחוקה
 ע"כ. וקני. חזק לך לו 6מר ל6 אפי' כפכיו טל6 מדעתו חזקה מועלת ט'כיהסטל

 ככך הקרקע לו טמוכר כיניהס גמרו טככר ו6ף כקרקע, להחזיק רמות לו 6ין ד6ל"ה מטוס הוoh 6כסכיו טל" כהחזיק וקני חזק לך לומר ד5ריך כה6 לחקור יס דהנה טס הכניס האזל כאכן כתכ הדכריסוכיקור
 החזקה על הקנאה דקריך מטוס h~h כו, חזר דלמ6 דחייטינן מסוס דל" דכימ6 16 כו, חזר אפסר מ"מוכך

 הקנאה על דעתו עדיין לנו 6ין וקני חזק לך 6"ל טל6 כ"ז ולכן מדעתו, הקרקע 6ת לקונה יקכהההמקנה
 ק5וה"ח כמחלוקת דתלוי ה"זל כ6כן וכתכ ההקנטה. על דעת ל6 6כל המכירה על הסכמה לנו סיס רנןזו

 דה6 דם"ל סותפין, חלוקת לענין הריסס כדכרי הכיקור דוה וכתכ עיי"ט. כ, O"D רמד כמי'וכחה"מ
 דכעי מסוס הו6 דטעמ6 6ל6 המכירה, על 6ו המתכה על הסכמה דחסר מסוס ל6ו וקני חזק לךדיריך



יאממונות

 זה 6ך הקנונה, כ6ן 6ין וקני חזק לך וכלק הקנונהדוקק
 חלק לו וקין לקנות עתה 5ריך טהו" היכי דוק"

 קנין מקורס גס זו כסדה עכטיו המחזיק לטותף ויט טניהס טל ככר כמהול 6כל זה, כקנין "ל6כו
 ולכן הקנאה, ול6 החלקים, ובירור הסני מ5ד סילוק b~h קריך וקין קנין, ג"כ למכירו טהיה ורקכהטדה,
 סם כי"ר וכן וקני. חזק לך לו טי6מר אריך ואין לכד, החלוקה על טהסכימו כמה הקודמת כהסכמהסגי
 סותפין כחלוקת גורל לענין ורמכ"ס רק"ם מחלוקת סכי6ר כח סי' חו"מ יעכן ממנת ועי' הרמכ"ס.דעת

 מקח מתורת ל" הו6 טותפין דחלוקת ס"ל הרמכ"ס 6כל טותפין, כחלוקת קנין עוסה מהגורל לומרסייך דל" ס"ל וע"כ ילוקח מוכר הו" מהם 6חד סכל וממכר מקח מתורת הו6 מותפין מחלוקת ס"לדהר""ס
 והוא מותפין כחלוקת מחודם קכין דיר ום"ל החלוקה, אופן על הו6 והקנין חלוקה, מעסה 6ל6וממכר
 עיי"ט. חולקיס. הס Of דכ"ופן החלוקה מעסה על רק קנין הוי וזה גורל,קנין
 טליט"" "ייזכמטיין הגר"נ כיה"ד רזכרג.

 מכהיוס והסיכ מליט"", 6ליסיכ הגריסם מרן פי 6ת ם6ל
 ככנין, הטכניס ע"י החתומות כניה תכניות סמך על הבנין טל הממותף כרכוס לכנות כותנתסהט!יריה
 לטכן גמורה הקנאה מהווים העיריה מטעם הרםיון וקבלת החתימה התכניות, SD המכניס טלהחתימה
 התכניות, על חתמו טל6 הסככיס מק5ת מגס h~b עוד, ול6 הרקבון. טל הכעלות וסילוק לככות,טמכקט
 מקנה העיריה בנותכת הרטיון הטכניס, רוס "ו מחלית סל בחתימה די כניה לאטר כדי החוק סלפימכיו'ן
 הרכוט מחלוקת ז 6ות כג סי' יסרבל מסככות כסס 5ג עמ' ח כרך ירוסליס פס"ד )ועי' כגג וקנין זכותלו

 כט6כו(. ריסוס אריכה o)'h הסותפיס כיןהמסוחף

 ח"6, כסס סומרו וכמו כהקנאה, ביכה כניה תכניות על מחתימה כקמר 06 ד6ף לומר ים 6 6ותולהג,"ל
 ואכן bs1Sb והרמכ"ס הריסס וכן דהכ5י"כ, hs'5b והרמכ"ס להרי"ף מ"ל הרי סותפין כחלוקתמ"מ
 מקורס גס זו כסדה עכוזיו המחזיק לסוחף וים סניהס מל ככר סהו6 דכיון כירור, hib כעיכן דל6ה"ז'ן,
 הקנאה, ול6 החלקיס, וכירור עטני מ5ד סילוק b~h בריך 6ין קכין, ג"כ לחכירו כהיה ורק כהטדה,קנין
 וקני. חזק לך לו סי6מר אריך ואין לכד, החלוקה SD מהסכימו כמה הקודמת כהסכמה סגיולכן

 ברכוס פגיעה כה פיט סכנו טל כניה תכניות על סכן חתימת סליט"6, 6ליטיכ הגרי"ט מרן הוראתועפ"י
 לבעל גמורה הקנאה מהווה הדבר הרסיון, קכלת עס כניה, רפיון לקכלת לעיריה הגטה לאורךהמ:זותף,
הרסיון.

 כעלי כל מ5ד הסכמה טעונה 6ס גס המטותף, ברכוס פגיעה תוך דירה הרחכת החוק, לפי גסולהבדיל,
 כעל סל הסכמה ככחינת h~h ככתב, מסמך הטעונה כמקרקעין עיסקה ככחינת "יננה המכותף,הרכוס
 המסכים מסל דכר הקניית מסוס כה ס"ין טלו, כדירתו "הר דירה כעל מל מסויימת לפעולה 6חדדירה
 כלסהי זכות מקנה המסכיס 6ין כלכד ככך "כל מלו, וכדירתו המסותף כרכום לפגוע 6פמרות מתןמלכך

 המסותף כרכוס הפגיעה גס כע"פ. כהסכמה די hih כתום כמסמך נורך 6ין לכן לו, הסייכתכמקרקעין
 78(. ל"ו)3( פ"ר h"D1 815,81 382, ל"6)1( פ"ר h"D) 188,76 כמקרקעין עיסקה ככחינת"ינה



 ירושלים - דיןפסקייב

-
-

 דירות ונוספות ייבנו הגג טען 3ה ונרסס תב"ע לסיכוי הכקפה על חתמו מהמכניס סכמה דירןוככידון
 היה 6ז כי תב"ע, מינוי על מוחלט והיה הרצויות ע"י מתקבלת הסקסה היתה קילו העליוניס,לטכניס
 סהכקסה מכיון 6ך הכקטה, על החותמיס טל חלקם 6ת קנו טככר העליוניס הטכניס לטענתמקוס
 וכמו חתימתם, 6ת לכטל ויכוליס חתמו ל6 כן דעת פעל לומר החותמיס יכוליס הרטויות, ע"ינדחתה
 כל יכול נמסר ל6 הגט ט6ס גט לקכל ע"ד טנעסה גירוטין המכס לענין 3 סי' סלמה" 3"מטפטיספסלן
 ההמכס. 5ת לכטל6חל

 חר6ד יוחכן רבי לדודו חר6ד יהודה ר' הכחור סכתכ מה כענין נ"6ל רעח סי' חו"מ מהרטד"ס כסו"תד.
 לכל ידועות הקדמות סני s~5h המהרסד"ס: וכתב לצחר. הכית ומכר הדוד והלך הכית, על מחילהסטר
 טוס לקרקע וקין כמתכה, 3ין וממכר כמקח כין סודר וכקכין וכחזקה כסטר ככסף נקכה טהקרקע6חד
 למכר, קדמה מהמחילה הסת6 מהכי דל5 קומר 6כי 5לו הקדמות סכי וצחר וכו'. סרור ד3ר וזה 6חרקנין
 מלינו ל6 סהרי וכו', לו מחל סה3חור כטענה הנזכר שכית לזכות סרו5ה יוחנן ר' כטענות ממסותסטין

 רמה סי' טו"ב ועי' עכ"ל. וכו'. וכרטותו הנמחל יד תחת ט6ינ1 דבר שוס ול6 כמחילה נקניתמקרקע
 ס3ידך, המעות לך מוחל 5ני S"h1 לטנועון מהלוה כריבוכן h~h מהני hS דהמחילה יד ס"ק וממ"ע טסעי'

 יקמר 66"כ הו6, כלוס ל6ו סויידו מסכון 6ו חפן לחצירו כטמוחל 6כל פרעון, כמקוס עומדתדהמחילה
 לו טחייכ כמעות 6ל6 טייך קינו מחילה דלטון כ סעי' רמ6 סי' 3טו"ע הרמסן וכ"פ ע"כ. לך. נותן 6:ילו
 טס וממ"ע יט סעי' עג סי' כטו"ע וכ"פ ע"כ. כלוס. קינו לך מחול לו וקמר חצירו 3יד חפן לו היה 506כל
 הו6 וצטוט דדכר נד "ורש מהרי"ק וכ"כ הט"ו. על כהגהות מס 5כי וככס גה O"D נ"ך ועיי"ט מט,ס"ק

 דלהו65ה ומלוה חו3 גכי 06 כי כעינייהו ד6יתנייהו כמטלטלי מחילה למון מהני דל6 ככותח6ככי'צת6
 וכרס"י וכו' גרעונו על ממחל הרב fw 6 קרוטין ועי' ע"כ. hnSD3. סעכוד hih עליה ליה וליתניתנה
 טס.ותוס'

 כתב וככר klh,,- סמסמעו נר6ה ויותר סילוק. סמסמעו 16 מחילה מסמעו וויתור לסון ה5ס לחקורויש
 גמורה. הקכ6ה 5ריך וקין כסילוק, די סותפין דכחלוקת והרמכ"ס הריסס כדעת הלזלכלכן

 העיר וכני 5חת כעיר לדור לכוץ טרוקה מי קנו, מו"ס ככ"י הוכר h5O, סורס מהרי"ק כסויית כתכה.
 עפ"י דוקק זה עליו לננככ יכולין דלין ר6טוניס טכת3ו מה פרגסתס, יקפח טל5 כדי עליו לעכברו5יס
 מהרסות פטיט6 מונע טוס ע"י הן הסר ע"י הן כלפיה דט6 לסגור העיר כני יד תגבר 06 6כל דיןכייר
 עליו ותמה להורקה. הגיע ול6 ירין ול6 ידע ל6 6סר והפתלתול העקט oh כי ע"ז יחלוק ול6כידם,
 וכתב בי"ד. עפ"י וסלף הסר ע"י עליו להתגבר Of יופקר הליך להכ"יככר"ה

 כחזוקי
 לז 6ות כג סי' 3"ק

 מדון סיגינו 5חר סר ע"י סמעככו והיינו נוגס" סוס ע"י 6ו סר "ע"י נמהרי"ק שחרת גירם6 לכ"ידהיתה
 "ע"י כרמ"א, סהו53 וכמו אלפנינו, לגירסה 6כל עליו, תמה וע"כ עוולה, טל כעונטין מפחידו רקהעיר
 סל6 כממון וכין ככקסה כין הסר 56ל להטתדל איסור כל 6ין Of3 העיר, מר ע"י כוונתו מונע"סוט

--

- 



יגממונות

 מטוס ה"ר ע"י עליו לעככ סיכולין המהרי"ק דטעס כתכ לו סי' קו"ח נזר וכלכני 6חריס. לדיוריןי"כירנו
 רס6יס גופיה מה"ט והרי להרויח, רוקה מהוך רק לחכירו להרע כונתו וקין הריוח, מכיעת רק היזקדלין
 ופיכן טלהס, ריוח יתמעט ~hb כדי כעירם להרויח לכוץ מהסני למנוע כדי פעולות לעמות התירכני
 ע"י למונעו טהתיר מה על b~h המהרי"ק על נחלק ל6 הכ"י ו6ף כעלמך. ריוח מניעת h~h מזיקכגדר
 הו6 גס סני וכ6 תפילה בית לו טיט מי לפי"ז ה6כנ"ז וכתב עייפי. לערכ6ות, לילך רמות לו דפיןהסר
 לטני, רטיון יתנו מל6 הרסויות 56ל למחות טרנטון והלך מהממטלה רטיון ע"כ וכקם תפילה כיתלעמות
ohלהגים דרט6י פטוט תפילה, כית מלעסות ולמוכעו הטחי על לעככ יכול הר6טון היה דין עפ"י 

 יתנו ob הרטויות כיד ממור הדבר היה להתנגד הרונסון סכ5 קורס ד6ף כיון הרצויות, 56להתנגדות
 לבכות פכ6 מי f'"nbt קיכ עמ' מכניס נזקי הל' על מלוס ממכן ועי' מסור. ככלל זה 5ין ולכן ל6, 6ורסות

 עכיד קיי"ל דהרי מכך, למנעו סיוכל נוה כל לעסות המכן רם6י כדין, סל5 הסכן סל "ימומוולהפסיד
 כמכומר לכך, התנגדות להגיס הסכן רסקי לכך רמיון לקכלת כקמה הלה הגיס Oh1 לנפסיה, 7'ינ6קינם
 לו יתנו טל6 לפעול רט6י רמות מהס לכקט כ6 וזה כידס מסור הדכר ~o"h5s דכיון הכ"ל נזרכלכני
 כתכ קעו עמ' ח"ג הממפט" כ"עמק קולס סליט"6. הגרכ"ק הורה סכן ק65 עמ' מטפט" "דרכי )ועי'רסות

 ורקה לרפויות. ככיס התכגדות להגיט ט6סור כטופי מוריס והם t")Jho על תמהו הפוסקיס"ם"גוונ!י
 י(. סעי' כ פרק המסוחף" הכית ועדיני ם5וינוכ6חרוניס

 מ6ז הגג טל החוקתי 6ו העוכרתי כמ"כ הינוי חל oh תלוי חלוקה, כדי מהס 6חד לכל יט6ר 06ו.
 ר6מוניס כמה לדעת לחלוק, טל6 דעת על תחילה פנטתתפו כיון הרי מינוי כל חל לobc  6  כי,סנסתוופו

 6ך ...., לתיק כפס"ד עי' לחלוק, לכופו יכול כמ5כ טינוי חל ו5ס לחלוק,  תכירו "ת  כרפס  oon  יחר6ין
oh6עי' לחלוק, קותו כופין 6ין חומם, יפסיד מהחלוקה סכתו65ה 5ו חלוקה כדי מהס ל6חד ים6ר ל 
 :זס.לעיל

 כוי כו כקין סדינו נפסק וככה"ג מערכו, חומס תפסיד הגג מחלוקת האכניס טועניס דירןוכנידון
 כולס 5ת ולחייכ הפסרה מכח כ6ן לפעול ים סתום, למכוי הגיעו מהדכריס טמכיון כרקה למכסחלוקה:.
 הדיירים. כל סל לרווחתם nhf1 הכנין, כלידי וגס כגג גסלחלוק

 לה יעסה ל6 כיתו גכ על עלייה כנה קפיצו וכו' כחטר מהמותפין 5חד 6: סעי' קכד סי' כסו"ע כתכז.

 הרכה, טכסיס לו ונעטו 6חד סכן לו אהיה כמי נעטה הדרך, 6ת עליהס ממרכה לפי החקר, לתוך)פחחי
 וכו'. כיתו לתוך h~b לחקר פתוחה תה5 טל6 וכלכד חדת כנין כיתו גכ על עלייה לכנות הו5 יכול6כל
 כ. נט כ"כ כמסנה ו'מקורוע"כ.

 הרם"" עפ"י כז עמ' 1 כרך ירומליס פס"ד עי'ח.
 דמוכח דהיכ6 מיז סי' תה"ד כסס רמו סי' סוף כסו"ע

 מה טסג D"1D כ"ח ועי' פטור. ממכו, תובע ולכן כיניהס קטטה נפלה כח"כ רק מתכה, לסם סטר לורכתן
 ע"כ. ותיסד. התסכ"ן מחלוקתסהכי6



 ירושלים - דיןפסקייד

 b~h מקכל ד6יכו י6 ס"ק קסד סי' נתה"מ עי' עלמו, לקורך והסכיתה תכירו לסדה ירד "ס)וכלח"ה,
 5ז(. עמ' ח כרך ירוטליס פס"ד ועי'הו65ותי[',

 נ"נמ ט6ס ג ס"ק ונתה"מ ט מ"ק וממ"ע "לה סי' טו"ע עפ"י קנו-קנז עמ' ז כרך ירוטליס פס"ד עי'ט.
הפועל

 1'ל"
 וכ"ט כעה"כ. נהנה כטל" כלוס לו לטלס 5ריך "ין "עטה מה "ף כטלימות, מללכתו המליס

 להולי" ככדי b~h והעכורה העמל כטכיל קינו טטכרוקבלן
 הסיכה מחמת ו6ס מתוקן, דכר ידו מתחת

 להחזיר, 5ריך הקכלן קטל טככר מה גס טעטה, ממה כהנה כעה"כ וקין ההתחייכות, מטלים "ינוטלו
 .עיי"ט

 ל" מעמלו כיון עמלו, עכור מכ"ט תובע ועתה כ!ידו,עלתה ל" ולכסוף כבנין, הכניה הרתכת 6ת להסיג כדי טכיס כמה כמטך עלמו הטקיע בר' דירן כנידוןע"כ
 גס מה לו, לסלם חייכיס 6ין תיקון, לידי הכיק

 קינו ככה"ג למפרע, סכרו תוכע המכניס עס בהסתכסך לחרי ורק מכרו, 6ת תכע ל6 טניס כמהבכמסך
 לתבוע.יכול

 הכנין סל "חד חלק רק כקטר העיריה רטיון לפי כעמית הכניה ס"ס תפז עמ' ח"כ חטן" כחנכני פסקי.
 וה5יכור הדירות, קניית לפני כחקק לכנות להרמות לעיריה זכות המעכיק החוק "ס לככות, רפיוןקבל
 לאחר נחקק החוק oh 6כל המתנגד. האחר לחלק כלוס לבלס 5ריכיס איכס rOf חוק עפ"י ונוהגמרוקה

 המטותף מהטטח להפקיע מהדיירים לחלק רבות להעניק החוק סל ככחו 6ין דירותיהס, קנוטהדייריס
 הטותפיס, כל טל רטותס 6ת לקבל 5ריכיס הס הכניה על להוסיף "לה דייריס רו5יס ו6ס כנייתס.לאורך
 oh כדלהלן: להיות יכולה התטלוס והערכת לרטותס. לספח כ"יס ט"ותו הטטח מווי 6ת להס לם4ם16

 טהו6 מחיר, ח5י רק יסלמו ט"ח, 10.000 זה כמקוס הטוה אדמה מטר המטותף מהטטח ביטולרו5יס
 ים אולי ולכן כניה, רטוח טקכלו ל"כניס ob כי מהטוק ל"נטיס "וה 6יכו זה מטר טטח כי5.000,
 ע"כ. כבנין. חלקו לפי 5.000 מ6ותס יקבל כונה סיגינו כחלק מהסככיס 6חד וכל כ-00ס.5,להעריכ:ו

 לעיריה זכות המעניק החוק דעת על נכנה כודאי הרי 1985, כטנת נככה המדובר סהככין דידןוכנידון
 לטכסיס לטלס חייכיס לכניה גדוליס יותר חלקיס המקכליס הסככיס "ין וע"כ כניה, תוספותלהרטות
 קכו. כן דעת סעל כיון כלוס,הנוחרי,(

 וחללו רחבו וככל סכתוכו הכתים וככל 6חת כח5ר מחזיק היה רכוכן סקלה. קלט: סי' רב לחס כסוייתיא.
 ט' כתיס טמחזיקיס הטותפיס ח5ר כחקר מנעטה כזלופן הח"ר מכתי כתיס כמה ל6חריס מכר כןונוחרי
 "חד לכל טמכר המקנה כסטרי וכתוכ הנז', מרכוכן סקנה הכתיס הס כחזקתו מהס "חד כל 6:סיס י'16

 לטפויי כדעתו ועלה ר"וכן כ6 היום ויהי ההול. ח5ר וחלל מזכות להס המגיע כל עס הכתיס 6ותסמהס
 חלל סטת על מחרס ג6רד6קי כנין להו5י6 היוכל הח"ר כחלל זכות לו ומכר כחסר מהמחזיקיס ל"חדזכות
 כרכר מוחין סכח5ר החזקות וכעלי הנז', טכח5ר החזקות כעלי כל כו טמטתמסיס הכחטר הכור ועלהח"ר
 החזקות כעלי כל טל זכות הו6 החלל קותו כל טהרי החלל, זכות למכור לר6וכן כח לו טמ"יןוטוענין'



טוממונות

 5ט כי דגר הח"ר לחלל להוליך ול5 חרם דגר לכנות החזקות מכעלי 5חד סוס כיד כח וקין הכז'"כחכר
 כמקלה כ5ן. רוקה 5ני סמוטיס דכריס חסוכה. מי. עס הדין רכינו ילמוכו החזקות. כעלי כלכרסות

 כנין להוליך המחזיקיס מן ל5חד כח לתת לר5וכן כח 5ין הסותפין חמר דכעמה וכיון פמיט"הר5מוכ':
 מכני 6חד סכל המותפין לחכר לפותחו רמ5י קינו כיתו 5"ל כיח קנה 5ס וכן קנד כסי' דהטורג6רד5ל,י,
 מטמע ע"כ. כו. לנהוג להם ים ירמוהו 5ו קנ5והו 5ו סככ6והו כמו 5ל5 כלל לטנות רמות לו 5יןהחכר
 5"כ כתחילה, כהיה ממה לצנות ל5חד רטות וקין כו טוה כולס יד הטותפין חקר דנעטה רכיוןכהדיץ
 כח וקין הטותפיס חכר החכר נעטה ""כ סלו לכתיס המגיע החכר כחלל חלקו 5חד לכל רקוען "מ:כר"תר

 רכ. הלחס עכ"ל החצר. כעלי רסות מכלי ג5רד5קי יבכיןלהולי"

 לדירה מרפסת להוליך יכול הדירות מכעלי 5חד 5ין רכ הלחס דברי טלפי ט סי' יטרלל כמסכנותוכתב
 וכקוכן ה, 5ות רפט סי' ח"ח הלוי כסכט מכופר וכן כנין. כקותו הדירות כעלי כל הסכמת כליסלו

 כטס טעה עמ' מספט" "דרכי וכ"כ טליט"5. 5ליסיכ הגריסי מרן כסס רטז עמ' כג גליון"מקכ~י5ל"
 "ליטאיהגרכ"ק

 פי"ד וטותפיס סד הערה פי"ד נזיקין ופת"ח כסמו, 163 עמ' ח"ג לדק" כ"מטפט )ודלף
 לעככ יכול ל5 רציה היזק דליכ5 היכף המותפין דכחלר יז, 5ות קע סי' ח"ו יוחק המנחת כסס טהערה
 מידת על כזה וכופין טו 5ות ד סי' ח"5 לכי" כ"מכחת ודלף מחלונו, למעלה מרפסת מלכנות העליהלכעל
 כופין f"D1 לו, מסועכד סה5ויר רק b~h ממס כו וצין הווניל החצר כ5ויר כעלות חייך ס5ין מסוסמדוס,
 סרוס(. מיד'תעל

 מי "ת 15 המחזיק 6ת לתבוע המערער על 06 טלו o)~hc קרקע טמכר כמי ה~דדיס כהתווכחו מהועל
 מדה ם5כל הרי יג: סעי' קמו סי' וטו"ע הי"ד פי"ד טו"נ הרמכ"ס דכרי 5ת ר' הכע"ד והכיף לו,ממכר
 מכרה פלוכי 5כל סלך "היתה 5ני יודע וקמר לו הודה זו, ולסדה לך מה וק"ל מערער וכ5 רכות מניסזו
 ממנו לקחה וטלף סלו מהיק והודה הואיל הו5. גזלן לך במכר פלוני המערער 5"ל ממך, לקחה והוךלי

 התסריטיס כלפי מוריס סכולס דירן כנידון סה"ה הכע"ד וטען ע"כ. למערער. הפירות וכל ונמדהתחזור
 5ת קבל הו5 ט' סלטעכת hSb המסוחף, מהרכוב חלק היתה ט' סל הסיכה חדר רוכ מתחתהקרקע
 וכל הסדה תחזור ככה"ג הרי לקכלן, ז6ת לטעון עליו לטעון לכע"ד ים ו5ס מהקבלן, כזו כלורההדירה
 ממחזיק. כמה ולהחזיק ולהמוניך למוכר המערער 6ת להפכות יכול 5יכו והמחזיק למערער,הפירות

 ק כלל סוף ג5וניס כדברי ממ"כ הגג" על סככו לכריית ממתנגד "סכן כעכין כפס"ד הוכל ככריב.
 המהריכ"ל 5מנס לחלוק, רוצה הכלתי "ו לחלוק הרוצה מוחזק, כקרץ מי כסתפק פ5 סי' 5מתסכתורת
 כקרץ לחלוק רוצה מהכלתי הסכימו כולס קפכ סי' יו"ד ומהרסד"ס מח סי' ח"ג ומהרם"ך נב סי'ח"כ

 עיי"ם.מוחזק.
 עלמו קיר צותו לערעור O~rO 5ל5 הסמוך, לכור כור כין דוקא ל5ו לכאורה זה ל5םית5י מרעית דיןיג.

 דיליה. גירי הוי 6"כ רגע, כצותו ערעור היה סהו~י5 ו5ת 5ת "כל וודאי החפירה,מכסוף



 ירושלים - דין~סקיטז

 עצויה טטינה לסדה לכורות העסויה צדה כין כפ"מ )וקין טפחיס ו' להרחיק יט לכור כור נ:יןועוד.
 סלו(. כתוך מחלית להרחיק עליו 6ו לגכול לסמוך יכול הר6סון ל.. רק טל6 עטויה, ס"ינהלכורות
 כלפי מ"מ כבטון, עין למרקית טכסתם ו6ף לכך, מיועד כור כתוך hib קרקע" "על הוכחו ל6והיסודות
 לכור 6כל סתס, לכור זה טפחיס ו' )וקולי להרחיק היה וחייכ הזמן, כל לתכליתו המסמס כור זההקרקע
 הו" ""כ להרחיק(, כמה מהנדם חוו"ד קריך היהכזה

 י"(. סי' מם" "סמרו )ועי' כידים מזיק
 רק והוך והככין, העמודיס 6ת החזיק סכיכ המילוי רק הקדמה כתוך רופף כנרווה מהיה ר' מנועןומה
 מהתמיכה ~kv- דודניי חיוכ, טענת 6ס כי פטור טענת זו 6ין מקורס, ככר מהיה הרופפות 6'תגילה

 כלורה יסודות עוטים היו כאויר כתיס תולים היו ס"ילו הקרקע, הי6 הכעולס הכתים כל ועמודיכיסודויז
 הביטון רק סנט6ר וכמוכן היסוד-הקרקע, ע5ס 6ת מזיק הו6 6"כ הקרקע, ומילק החופר והלךאחרת,
 רופף. כמלע5מוסהו6
 6חד רכל 6ומריס ים סכתסמיסין ו6ף זל"ז, כס"ס הן טסותפין הו6 הדין הרי גרמ": סל פטור כזה יטו6ס
 סמירה חיוט טיט ודקי "לכולם", חפירה לגכי הככין סתתת כקרקע מ"מ ס"ת, 6ף ואינו הסתמםכסלו
הדדי.

 כמה מס מהיה כולס סרקו כפי והזיק וקדח חפר כעלמו הו6 הרי ר6סית, חפר: מערכי מה על חיי'כ6ס
 טהיה כל6 ואפילו סלו, פועל היה והערכי עסה, ג"כ סכע5מו וודאי הזמן, כל והתעסק כיממהמסמרות

 כאורך, 6 מעי' קסכ סי' "למה וחכמת 6, ס"ק תכו סי' פת"מ עי' ככרי, לפועל סליחות וין יסטס
 O"D .6 טפו וסי' כ ס"ק ק5כ סי'וכפת"ט

 וככל מזיק, מדין לסלס מחייכ הרויח סל6 מה על מיכעי6 ל6 החפירה, עם לטכניס טהרויח סנ~ועןומה
 מה גס 6ל6 מהמטובח, לגכות יכול ול6 היורד bD סההו65ה מהפכח יותר ההו65ה טהיה כרסות טל"יורד

 הנ"מ להם ביגיע מתי הו6 והחיוב וניקף, ומקיף יורד, מדין לו חייכיס סהס חוכ זה הרי להםכהרויח
 חוכ ומול זה. כתיק נפסק ככר וזה טנהניס, כטרס להס הטכיח סכן מה לו לטלס לחייכם יכול 11!6מזה,

 המידית, הסכנה כגלל כהלואה לו פניתן כמפורט - הלואה - להס חייב סהו6 חוכ ים ככ"ל לוסחייכיס
 ה6ס הי6 סהם"לה bib הסככה. כגלל להלוות 6ותס כפה הדין כיח להלוות, מלוה לכוף "פטר ט"יו6ע"פ
 הפחד ומחמת פרעונו, זמן הגיע סטרס יורד חוכ כנגד פרעוכה, זמן טהגיע הלואה כזה, זהמקזזים
 דירתו "ת למסכן הוor 6 כמקרה כיותר הטוכ לפיכך החפירה. למימוס עד רכ זמן עוד יעכורמהעיריה

 חלקיס לו יס ואס מהס. סיקכל כמה המיסכון 6ת יוריד לו סיסלמו ואחרי חוכותיו, ויסלס לכנק ר'סל
 ל6 כסף יקכלו ל6 )ד6ס המיסכון. ערך ויוקטן כנ"ל, לתסלוס יעוקל כמזומן, לקכות רוקה טסכןמסותפ"ס

 וחוזר לו, יהיה זל" נתכו, מכן כמה ההו65ה על לו יסלמו ל6 וממילך כסף, מחוסר וכגג כמעטפתימכו
 חילונית. כהלוליה להתחיל מקוס מקיזה חייכיסחלילה(,

 לוין. דובאברהם



יזממונות
--

ב

 הנידוןהנושא

 שהחפירה אמר החפירה לבדוק מהנדס וכשבא מחסן, שם לבנות לביתו מתחת חפרראובן
 שלא ובכדי הבנין, לעמודי שמסביב האדמה את שסילק מפני הבנין, יסודות את לרועעגרמה
 שבאה ושאלה הבנין. יסודות את לחזק מיוחדות תמיכות להוסיף צריך הזמן במשך ה21ניןיפול

 שכלל או החיזוקים בעליות לשאת שצריך זה הוא לעמודים מסביב שחפר ראובן האםלפנינו
 לעמודים. מסביב אלא בידים עשה ולא היות ביחד,השכנים

תשובה

 מכח h~b ומיד, תיכף הנזק תו65ת 6ת רו"יס 6נו טלין ולע"פ כידים, כמזיק רתוכן דחםי3 נר"הלכינורה
 Or ודבר גרמו, ומעסיו דיליה כגירי חמיכ הכנין, יפול ככיס כעמר סכעוד טכעי תהליך ,:תחילמעסיו

 הדכריס: ה5עת הי6 וכך והפוסקים, הר6טוכיס רכותיכו כדכאי מפורם לכינורההו"

 וסמכה 6כן ומ65 הרסיס כרסות חכית לו היה ר6וכן סקלה: וז"ל: כתכ ג סי' ק6 כלל הרק"ם כסוייתהכה
 חביתו ר6וכן מ5" למחרתו ר6וכן. כפני זה היה ול" סלו, מהיתה 6מר כי ה"כן ולקח ממעון כ6עליו,

 6חרת, כ"כן סמכתיה כי ועוד מלי, 6ת לקחתי 6ני סמעון ומםיכ לו, סיפרעכה מממעון וסקלהנסכרו:
n~Dh"כל ויפטר, כדבריו סהו6 טמעון יטבע תמוכה: עליו. פתסמוך כוי כו היה כך כל גדול היה :זל" 
 מה על לה 6ין oh החכית התגלגל סודקי היזק, דכרי6 גרמך זו טלין כניזקין, גרמך מטעס לפוטרו6ין

 מ"מ פסיד", ד6יכ6 היכ6 לנפסיה דינך קינם דעכיד ד6ע"ג סלו, "ת תלקח מטעס לפוטרו וקיןסתסמך,
 גכי על מעלה טור גבי כח דף המניח פרק כרים כד6מרינן , יזוק טל6 כענין תכירו טל 6ת לטמור לוהיה
 ד6יכ6 לע"ג חייכ, ומת דחפו 6כל פטור ומת העליון ונפל טלו 6ת וממט התחתון כעל וכ6 להורגוחכירו
 לסמכה לו היה ככ"ן גס ממטו. ול6 כנחת לסומטו לו מהיה ממוס חייכ 6פ"ה ליה, מוקמינן דכתספסידה
 למימר ו"יכ6 כמועד לה כמוקי נחמן לרב ויכפילו תסכר. טל6כיופן

 מסוס סחייכ הו6 דסיפ6 טעמ"

 ע"כ. ככי"ד. תוכעו טהיה עד ממתין היה "ס כלוס מפסיד היה מל6 פסידה ליכ6 ה"נ נ2סיד6,דליכ"
 6חר. כדגר לסמכו דהו"ל חייכ סמעון יין, סל חכיתו ונסכר טלו כלי וכטל סמעון וכ"יפול סל" יין טל חכיתו כו וסמך טמעון סל כלי מלקח רבוכן וכן כ: סעי' ספכ סי' כמו"ע הרמ"ח כ"כ זהועפי
 הכור SDS דליו וכטל הדלי כעל וכ6 חכירו סל כדליו כורו המכסה כתכ: כט סעי' חי סי' כטוחם6כל
 הכור כעל ולקחו הכיסוי כעל וכ6 חכירו מל ככיסויו כור המכסה דכתכ מהטור התכריס ומקורחייכ.
 הגהות עי' וז"ל: ותירן הדכריס כסתירת עמד מס וכממ"ע סגטלו. להודיעו 5ריך הכיסוי כעל וקיןחייכ
 דהסומך כתטוכה החס דט6כי הכוטל, דחייכ הר6"ס סכתם למה מזה תיקמי דל6 לייטכ טג:תכתיר"מ



 ירושלים - דיןפסקייח

 מט5"כ כידיס, כהזיקו והו"ל מיד החכית דנטכר לכנו,ונטל חכירו וכ6 תכירו טל כלכן כרה"רחביתו
 היזקו. כ"כ כרי ל6 וגס חכירו, כהמת מס כטיפול זמן ל5חר hih מיד כ6 ההיזק דלין הכור כגילהכ6ן
 והתחיל המזיק פעולת הוכמר פעולתו כסיוס דמיד מיד, כ5 דההיזק טכתכ כמה דכוונתו ונרגזהע"כ.
 ול6 הניזק. לכסן טיכוס יריך דעדיין הכור כיסוי כנטלמט6"כ החבית, יסכר טכסופו תהליך מעכסיוככר
 סי' פז כלל כחסוכה הרופס מדברי כאור נר6ה וכן "יעור. כזה כתוב דל6 ניזוק, ומיד דתיכף נומר"כ6
 על אפוטרופוס "מעון 6ת ומינה קטן כן והכיח טמת ר"וכן קודות על תמוכתו 5ת החכס וקכל וז"ל:ו

 כככמיס מטתדל והיה כנו כיד הקטן נכסי והניח ה5פוטרופום ממעון מת לימים לכנו. מהניחהככםיס
 הסוכר בו ללויודר הקטן מכתי 5חד והמכיר סכיו, מעמה כמו דיורין ומכניס דיורין מו5י6 הקטן,לאורך
 מס מעמד ומחמת לכך העסוי כ"ו5ר חיטה לוי ומס לעסריס, סמוך לכן הקטן מהגדיל עד מרוכהזמן

 למלק לו ד6מרו נתיראו העליה כתלי קלקול המכניס וכראות העליה, כתלי נתקלקל רכיס ימיסהחיטה
 העליה כתלי כפלו 6מר עד 5ליהס כמע ול6 להס, ויזיקו ויפלו הכתלים על מכבדת הי6 כי החיטהממס
 היורם הכן ועתה הטכגיס, מל 6חריס כתליס והפילו עליה on~h על סמוכות טסיו לחרות עליותוכפלו
 לסלק כו טהתרו 6חר רעועיס כתליס על כחיטתו מהככיד כפסיעתו ככיתו לוי לו סערה ההיזקטו6ג!
 כי פסע טל6 הסוכר לוי והטיב כפסיעתו, ככיתם לוי להס מעטה ההיזק 5ת תוכעיס המכניס וגסחיטתו,
 טנתן מה יותר חיטה מס ל56ור רגילין היו ותמיד חמן, כו ל55ור הנעסה כ5ו5ר חיטתו וכתן הכיתסכר
 מיכוהו טל5 כיון דליתיה כמאן ה5פוטרופום וסכירות כרסות, סל6 כו לדור טירד היורם וטען עתה.הו5
 הטכירו עלמו אפוטרופוס oh אפילו ועוד כמקומו, 6חר 5פוטרופום למנות כח ל5פוטרפום דליןכי"7'
 ע"כ. הסכניס. כך כטהיתרו החיטה סלקת סל5 פסעתלכך

 הרכה ימיס סס מעמדה ומחמת חיטה סס ונתן מ"מעון כיח סכר ר"וכן ג: סעי' סו סי' כסו"ע כןופסק
 לסלק כו והתרו הכתלים קלקול וידוע כיכר היה 05 ולסככיו, לסמעון והזיקו ונפלו הכתליתנתקלקלו
 כל לסלס וחייכ הו5 פוסע 5: ס"ק הס"ך ע"ז וכתב ההיזק. כל לסלם וחייכ הו6 פוסע סילקס ול5החיטה
 וכיח כקרקעות ho ד6ל"כ כידיס, כמזיק והוי הו6 דיליה דגירי מפסיעה גרע h~h דוקא ל6וההיזק,
 ל6ו מסמעון, כית סכר דק6מר ה" ולפי"ז ס6, סי' כדלעיל פטור פוסעאפילו

 דוק"
b~h האינו 6חר ה"ה 

 מה צפיר 5תי והמתץ חייכ. טיר5ה מה כל כו לעטות סכרו דממתמ5 מכר "פילו ד6סמועינן h~bסוכי
 וכ"כ ע"כ. ודו"ק. וטעכ, וטען רמו סי' רטד"ס תטוכות עי' גדר, לפורן דוקק דלקו ג ס"ק כממ"עטכמ:כ
 ותמוה טכניו. כו דהתרו טכתכ ג מעי' כטור עי' החיטה. לסלק והתרו 5: ס"ק כי5וריס מז סי'כנתה"מ

 התרו 5כל כי"ר כו טהתרו דוקא דכעיכן הרכיס לרצות בנפל כותל גבי O"AOJ תטו כמי' מכומר ד'ה6לי
 מיירי וה"נ להפילו, וגרס ככותל חפר ד6ס סס דמכו5ר לה5 ליה מדמה ו6י הו6, כלוס ל5ו וזכיריוכו

 ר5וייס היו מל6 רעועיס הכתליס מהיו כגון הכתליס להפיל עומד היה החיטין הנחת דתחילתככה"ג
 רעועיס, הכתליס על טהככיד דיליה גירי דהוי וז"ל: סכתכ הטור למון מקמע וכן רכיס, ימיס כהלעמ:וד
 כתטוכת מטמע וכן דוקא. ל5ו כו דהתרו נראה לכן עיי"ס. תטז, בסי' כמו כלל התראה כעינן ל66"כ

 וכ"כ בהזיק מה מסלס הזיק ד6ס כ, כ כ"כ כגמ' וכו' יעמיד דלho 6 ליה דמדמה ו דין סז כללהרק"ם
 כמו חייכ כו התרו ל6 אפילו כאמת 6כל סכן, לכל רק כו והתרו כקט דלhnib 6 וכו'. כו דהתרוכ6ן

כתכוף.



יטממונות

 ד"ה 6 ו כ"ק התוס' סכתנו Of לדבר וגוילן כותל דמי ול6 וז"ל: טכתב 5"כ כחטובה הריטט טל דיוריוומיוס
 כרוח מנפלו ומט"ו לסכינו לדמותו 6פסר "י דהתס מטוס נפילה, כטעת טהזיקו למה 6ף כור דיןהייכו,
 6חר נפלו רעותן מחמת ונוילן כותל 6כל 6חר כח ע"י עטייתס תחילת דהת הילוכם, דרך והזיקומלויה
 תרנגול כרגל ונקר כעלים ליה דלית לדליל ודמי הו6 ממונו ה6י 6כל לכור, לתו מדמה הלכך בו,טהתרו
 לכותל דמי ול6 מכתכ לום קסת היה ומה הכה, מקומי ודיוריו ע"כ. נזקיה. כולו מטלס דליל ד'כעלוהזיק,
 דכוונתו ונרצה התרינה. כל6 ויפילו ככותל טחפר 6חר 6ו בהתרו 6חר חייב ג"כ ולילן ככותל ה"ולילן,
 רק הו6, המבכיר דבל דיריה, ל"ו בור דה"י וכיון כור, דין לו ים דכותל התוס' דכתכו כיוןלהקטות
 לדמותו לפטר ד6י כותל רסקני תירן לזה דפטור, כור סכרה כסור והוי הכתליס, קלקלו סלוהחיטין
 כתום' המכודר כותל מסד"כ 6חר כח ע"י להזיק עומד היה הנחתן כמעת ומסקו דסכני ומסקו,לסכינו
 היה, דכר6וי וכיון תטו, כסי' כמכו6ר התרצה כל6 חייב כרצוי דכל6 כרצוי, היה עמייתו דכסעתמיירי
 דכר ע"י להזיק עומד היה עמתתו מתחילת ומם6ו לסכיכו דמי ל6 התרצה, וכעינן 6ח"כ סכתיועערק

 ל6ו דהכותל ו6ף וייפול, עומדין מהיו רעועים כתליס על וממך החיטים כתן דמתחילה כ6ן מסד"כהמלוי,
 דהכיח כיון חייכ, הדליל דכעל התרנגול כרגל כנקטר כעליס ליה ד6ית לדליל דמי מ"מ ה:ו6,דידיה
 ה"נ דחייכ. מצויה רוח ע"י להתגלגל יכול כמו הוי המצויין בהמה רגלי ע"י להתגלגל סיכול כמקוסהדליל
 להזיק, התרנגול יכול הדליל מע"י כדליל החיטין הרי וייפול, עומד הכותל על הנחה כסעת מהיהכיון
 Of "מכס התרצה.כעיכן ל" לדליל ליה דמדמה וכיון הריטט. כוונת כיצור הו" כן ליפול. הכותל דרך החיטין הנחת ע"יוה"כ

 דוק"
 החיטין, הנחת 6חר נתרעועו oh 6כל מעיקרך, רעועיס הכתליס סהיו

 וכמו דוקך, התרצה כעינן רכיס ימים כתוכו החיטין היעמדו 6ף לעמוד רצוי הכותל היהומתחילה
 ככי"ד. התרצה כעיכן ו6פ"ה הו6 ממוכו וג"כ מלוככותל
 ה"כן 6ת כלקח כמו המונע הסרת היו ממעטיו כצופן ויכפילו סכמעסיו דהיכ6 מבוקר נרצה הכ"לומכל

 לעמודי "ו לכתלים היזק מעולת התחיל מיד מ"מ הכתליס, גכי על חיטיס כהניח "ו כחכיתמתמכה
 הנזק. לתקן ועליו כידיס מזיק חטיכ כפועל הנזק טיהיה עד מניס "ו ימיס כמה הימסך "ע"פהככין,

 אייכלר.מרדכי


