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 הדיוןנושא

 שגר א', שלו. למבנה בניה תוספת ע"י לתלמידים ה"חדר" את להרחיב בקש ג' תורהתלמוד
 מו"מ ולאחר לו, יפריע המתוכנן הבנין שלטענתו כיון זו, לבניה התנגדות הגיש סמוך,בבבית
 שלא וכן שלו, מהבנין מסויים במרחק שיהיו החדשה הבניה גבולות על בכתב להסכמההגיעו
 לג' העיריה נתנה אלה, הסכמות סמך על בלבד. משרדים אלא לתלמידים "חדר" במקוםיתקיים
 השימוש יעוד בדבר ההסכם את להפר מתכונן שג' א' טען הבניה תחילת עם בניה.רשיון
 עד ב' ומנהלו ג' נגד מניעה צו בקש א' המוסכם. לגבולות מעבר בונה שג' טען כן וכמובמקום,
 עפ"י רק לבנות התחייב ב' מנהלו ע"י שג' לאחר אולם לו. נענה וביה"ד בד"ת,לבירור
 במה הצו את ביה"ד הסיר הריסה, צו כולל ביה"ד שיפסוק פסק כל לקיים והתחייבהמוסכם,
 למוסכם. בהתאם לבניהשנוגע
 לגבולות בקשר ביניהם המחלוקת את מהצדדים הדיינים שמעו במקום, הדין בית שערךבביקור
 הוא "0" שקר א' טוען "0". מקו מ' 1.80 הבניה את להרחיק ג' על ההסכם לפי המוסכמים.הבניה

 יש "סי קו כי הת"ת, מנהל ב', משיב יותר. קטן הוא המרחק הקיימת ומהגדר הקיימת. הגדרקו
 המוסכם. המרחק את יש אכן וממנו הישן, הבנין שליד הישנה הגדר מקולמדוד
 כמה אותה שבנה בכך המבנה של המזרחי הגבול בדבר ההסכם את הפר שג' א' טעןעוד

 משיב ב' מנהלו ע"י ג' הכניסה. דלת של מיקומה את שינה וכן למוסכם, מעבר ס"מעשרות
 להתנגד. זכות לא' ואין לג', השייך בשטח נעשו השינוייםשבל

 הוא שאבן משיב וב' לתלמידים, "חדר" לפתוח שלא ההסכם את להפר מתכונן שג' טועןא'
 חולה שהוא  משיב א' ההלכה. עפ"י לו מותר והדבר לתלמידים, "חדר" במקום לפתוחמעונין
 את מפחיתה לדירתו, ממש סמוך עד ה"חדר" שבניית טוען הוא עוד לבריאותו. יזיק והרעשלב,
 אע"פ זו לבניה להתנגד זכותו וע"כ זו, טענה שמחזק שמאי חוו"ד מצרף והוא דירתו,ערך
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 שאף א נט דף קדושין במסכת הערות בספר שליט"א הגריש"א שפסק כפי בת"ת,שמדובר
 קרקע מוכרים היו שלא בזמנם דוקא "זה ת"ת, בפתיחת הדירה ערך לירידת חששו לאשבנמ'
 כפי למכור היא שהדרך בזמננו אבל ממון, הפסד חשש היה לא וע"כ בכלל, שלהםובית

 כאן ויש ממון, הפסד כאן יש א"כ אחרת, וקונים הדירה שמוכרים הרגיל הסדר וזההצורך,
 יורד הדירות שערך מילתא "שברירא ביתם", ליד קבוע ת"ת פתיחת לעכב שיוכלו לדוןמקום

 המשכיר "דאין שכתב ב אות ס"ב קנו סי' )הספרדי( השלחן ערך לספר מציין ב' ב"כמערכם".
 אחריו הבתים לשכור רוצים אדם בני אין כך מתוך אפילו תינוקות, מללמד לשוכר לעכביכול
 שליט"א הגריש"א מרן את שאל תשס"א בעומר ל"ג שבערב מצהיר הוא עוד בדבר". הפסדויש
 שיי רק להלכה, הדברים את קבע שלא והשיב הנ"ל, קדושין במסכת הערות בספר דבריועל

 כן. שכתב מי מצא ולא מחודשים, שהדברים מכיון ע"ז, לדוןמקום

 דיןפסק

 "חדר" במקום לפתוח שלא או מסויים, לקו מעבר לבנות שלא הת"ת שהתחייב ההתחייבותא.
 להוציא אפשר אי ומספק לא, או מחייבת היא אם הפוסקים במחלוקת תלוי הדברלתלמידים,

 בה. שהתחייב התחייבות יפר לא שהת"ת הראוי מן מ"מ אך המוחזק.מידי

 אמנם לו. מפריע שהרעש חולה השכן אם גם תורה, תלמוד פתיחת למנוע אין ההלכה לפיב.

 פוסקים כמה כתבו וראיה, רעש של נזק בגלל דירתו ערך בירידת כספי הפסד לשכןכשיש

 הפחתה אין השמאית חוו"ד שלפי מכיון אך תורה, התלמוד פתיחת ולמנוע להתנגדשזכותו

 הבניה. תוספת את מהת"ת למנוע רשאי אינו עצמה, הדירהבערך

 ת.ב.ע. תכניות לפי העיר למהנדס בימינו נתון הבתים בין המרחק קביעתג.

 דומב חיים שמואלנ-( ווייס יהושענ-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 ומחייבת. תופסת היא האם לעשות, שלא שלילי, דבר על התחייבותא.

 מגורים. לבתי בסמוך תורה תלמוד פתיחת למנוע ניתן האםב.

  למנוע  וזבות נזיקין תביעת בכך יש האם הסמוכות, הדירות ערך את מפחיתה הת"ת בניית אםג.
 הת"ת.פתיחת
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תשובה

 רעת סי' סרמ"ס כטוית כתכ גגו, להטיח 6ו מסירו לגרור 16 כיתו לכנות רטות % תסbSt 6 מידו קנוא.
 5ד סי' ת"6 וכתטכ"ן רנ6, סי' f"1h מסר"ח כסו"ת וכ"כ לכך. ממתעבד סלינו כעלמת דכריס קניןטסות
 דסמוכר כג, מעי' סו סי' כטו"ט הוכל מחילר4, מ 6ות העיטור ועי' 50ד. סי' רטכ"ט וטו"ת רנג, סי'וח"ג
 ~h"h טס כ"י ועי' מועיל, התנקי 6ין למחול, יכול טילינו הלוקח עם המוכר התנה 06 6ף לחכירו,טט"ח
 דכמניעות טכמי, דהנסו כמעטה 6 ט כ"כ כרמכ"6 וכ"מ לעסות. טיוכל מה לעמות יוכל טל6 להתנותלו
 6מנס לעטות. טל6 נסתעכדו דכמה כסותפין, טייך ל6 ודקי ה6 זה טל כיומו זה יעטה טל6 ההתנוכמו

 6ף טוכס, ליזה ממס טקכל 6חר דבר ליזה לעמות bSt מחכירו טנסכע כמי כתב רפ סי' הריכ"סכטו"מ
 כמו הוי קנין בו הייך דל6 דכר הו6 06 ו6ף ההוך, הדבר על כחיוכ נט6ר עדיין הסכועה % התירו06

 מן סותר 06 6ף זה, על לו וטימכע ממדין מטה י65 טל6 כתניני למטס כתו נתן יתרו 06 מהריטכיר,
 סי' יו"ד חת"מ כטו"ת וכ"כ כ. טורם כמהרי"ק וכ"מ תנקו. לקייס מחוייכ עזיין יתרו מדעת םל6הטכועס

 מעל כיון תנקו לקיים דחייכ הסמיכה, לו מנתן העיר טל הסוחט מבלעדי למחוט טל6 טהתחייכ כסוחטט
 יוחק מנחת כסויית וסו"ד חיותו. יפסיק טל6 רכו טל פעולתו סכר ככלל והול תעודתו, כתב % נתן כןמנת
 ועי' קנין. קריך 6ין סכירות תנקי סכל p"D 6 קעו סי' t"solh מקיר כבית וכעי"ז יח. 6ות קעו ס"ח"ו

 דנעטה כיון טסתנו, המכר מך על על כסכירות קנין קריך ם6ין דין דמ6ותו לז מיי מ"6 חו"מ מטהולנרות
 מה ונעסה מסילוק על לפיוס חפריו סעכרת הו65ת דמי לו טסכטיחו מס כעוכד6 כך התנו, טע"זספסורה
 ע"כ. קנין. כל6 6ף ססתני מה ליחן מחוייכין מהם, טנסתלקטר5ו

 קנין, כהו רמסני כדכריס דוקק היינו קנין, 5ריך קינו דטכיר ונהי כתם ת"ז פ"ו טכועות כמטל"מהמנס
 וכ"כ סכיר. כמו מהוך מס כוס ס"ך לoan 6 מסת ילך מל5 יתרו תנקי כגון קנין מועיל דקינו כדגר6כל

 עכור הו6 טהסכר פ1עליס סכירות דס6ני ד סי' חו"מ דוד כיח תמו' כטס ד ס"ק קעו סי' חו"מכפת"מ
 ליתן טמדרך 6ף מלעטות, ערמו 6ת ממונע כעכור סכרו סקכלת דירן כנידון 6כל דכ1ר, 16 פעולהעמיית
 וסי' תקפכ סי' סי תטורת כסו"ת כעי"ז ועי' קנין. וכעי פועליס לסכירות דמי ל6 מ"מ זה, כעדטכר
 .תק5מ

 16 קנם מחכירו ליקת מל6 ע5מו חייב ס6ס ז 16ת מ6 כלל ג6וניס דברי עי' זו. כט6לס ה6חרוניסונחלקו

 סיס ל6 מחילם דמ5ד כע"ג תעסה, ו6ל כ"כ עלמו סמחייכ וכיו"כ כמימית, מ6כ6 לירם טל6 16ריוח,
 כענין סע סי' חו"מ מהרסד"ס מטו"מ כן ולמד חיוב. למון ביה מהני מ"מ דם%"ל, על טסות כגוןמהני,
 הקהל טנתתייכו דכיון סמהרמד"ס וכתב כסטר. להס וחתמו מיורםיס, מס עוד לגבות סל6 טהמכימוקהל
 גס מהני דחיוכ התחייכות, מטעם מהני דמלכ"ל, הוי 6י ו6ף לקיים, טממוייכיס פסיט6 מהס פיקחטל6

 הכהן חמד6י י' הספרדי להג6ון חמד תורת כטו"ת מפורט נמ65 סכן מס ג6וניס כדהרי וכתככדטלכ"ל.
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 וטלילה סילוק כלמון מועיל הקנין ד6ין סיכך ד6ף רכח, מ" טולס, מגלוני חד ס6לוניקי, 6ב"ד ז"לפרמי6
 בו ם6ין דכר דהו5 מטוס דכריס קנין דהוי פלוני, דבר לעמה bSn חככה, מל6 מ6כ6, לירם םל6כטן
 6כגה טל6 מירומס, חלק 6תכע סל6 עגמי מתייכ 6ני חיוכ כלמון כתב 06 מ"מ כסוסקיס, כמכו6רממם
 מ"מ קנין, עליו לחול ממם כו וקין גרוע, למון הו6 מהסילוק ד6ף מהני, מידו קנו ל6 06 6ףכחקרי,
 וחייכ כבנין. יטפל b5a1 6כיו, ירוטת כנכסי יטפל מל6 ונמתעכד טנתחייכ הידס גוף על ימולסמיוכ
 לסיפך פסק רכי טכסיי חסד סחורת על ג6וניס כרכרי ותמה ע"ס. הר6סוניס מן כן והוכיח תנקו.לכייס
 וערך להלן( )הוכם מייס מהדברי 6ע"פ מסני, דהחיוכ מס ג6וניס סדנרי ומסקנת ע5מו. דברי זניו%
 ג6וניס הככרי וכממקנת מסני. sl~not hS דעתם תקלח וסי' תקפכ סי' מ"6 מי ותמורת רה סי' תו"מפי
 טס עקמו סותר 6ך קב(, )עמ' כט סי' מו"מ כדיני טו"ת ט כרך הר5וג %י"6 וכתפיס פסקיס כס' פסקכן
 לה ליתן כעלה סירקה מכרגע ממכס על הניטו6ין לפני טחתמס 6מה כרכר טכתכ קמכ-0 )עמ' לטסי'
 מכמה זו התחייכות מל תוקפה על לפקפק סים טס וכתג פי5וייס, תכיעת ול% ערטור לל6 תקכלנוגט,
 פי5וייס, תתכע ול6 הגט קבלת על תערער סל6 סלילית, התחייכות כזו מכיון ממס ותמדפניס,

 התחייכות ם6ין נרמה דכר סל ולרמיתו מ6ד", ו"מפוקפק כמחלוקת מנוי ענין סו6 סליליתוסתמייכות
 עיי"ט. פועלת, זה כעניןסלילית

 מני כדין מנם6ל ד סי' ח"כ 5סרן מטס פרח טו"ת כטס b9)b סמכ( )עמ' ס"ד רט סי' מלוסוכמטפט
 6מד טוס יכנה םל6 לסטתעכד ור5ו מכיניסס סכור מן מיס לם6וכ כותפות ועמו זס 56ל זס הדריםטכניס
 הנס לכנות, bSc כקנין כמתחייכות יכתבו 05 דגם ספמ"6 וסטיכ לעולס, פנוי יסקר רק כנין סוסמהם
 הר"מ כתמוכת ויד יג סי' ח"6 להרן מטה פרם סו"ת ועי' מהני. ול6 דכריס קנין הוי פוסקים כמהלדעת
 ועמו לסניהם ססייכת כגויה קרקע ים הכתיס וכין כתים כמני טכניס מני טל בעוכד6 ממחכר והרבגלון

 יקפיל םל6 כדי כנין סוס קרקע 6ותס על 5חד פוס יכנס סל6 כיניסס טנתפסרו 6יך כקנין סטרכיניסס
 הנז' סתג6י ד6ס סדכריס ומסקנת טס, לכנות ורוקה דכריס קנין מסום ס6חד טוען ולמ"כ מכירו,על

 כדכריס סנז' התנקי קייס 6ז והקרקע, סכתיס כיניהס ממלקו כמעה 16 מקרקע קניית כמעתנעמס
 מכומר הנ"ל רנ6 מיי לו"ז מסר"ח מכטו"ת מס סקס מספט ועי' וחלקו. קנו כן דע"ד קנין, כ%כעלמם
 מל6 קנין דבקכל כד סי' תו"מ ב"6 כתמו' וכן כעלמם, דכריס קנין דהוי למכור טל6 קנין מסני דל6ג"כ

 חו"מ מו"ת הטמטות חכמים כעטרת וכן ממם, נו מקין ודבר דכריס קנין דהוי הקכין מהני %להחכיר
 מט, סי' ח"כ סלמה וכיח ו, סי' חו"מ ר6ס תועפומ כשו"ת וכן מחיות, כחילוק מהני ל6 דקנין כ6סי'

 קטנות מלכות לתאוי ם5יין מס טלוס מספט ועי' h5bpDn. %יפער רי"כ כסס קכה סי' מ"כ מסרם"סומו"ת
 גליוני ועי' גופו, על מל "סחיוכ כיון תופסת קמתו על 6מס ba~s טל6 סכעל ססתחייכות כג סי'ח"6
 כתנוי 6ל6 % נם6ס סל6 ד"כיון 170 עמ' מג כתרכין שהוכלה תטוה"ג )ועי' 6 ג כ"כ ענגיל לר"יסם"ס
 וסו"ת bS, סי' ת"ג סמכי"ט כמו"ת עוד ועי' נפטיה"(. ומטעכיד ג6מר לה מינסכי6 דק6 הנקה בסהי6זה,
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 י5חק, נחל כעל הגרי"6 כסס יכ מי' וטס וטילך, ט סי' יעקב וחבל כהטמטומ, כד סי' חו"מ לפריסכית
 תופסת. כינס מעטיים לממנע התחייכותמלדעתם

 כרכר נ~ל 339ן, עמ' ג' כרך כפדחן הוכחו ממנו )סחלקיס ל6 סי' תו"מ ח"6 חייס דברי כטו"תומנס
 דייטם ככתב סעפה החוזה( )כתנתי כפונקטין והתנה %נותו כיתו לחורי )מגרם( פרמטן טמכר6חד

 כיח מס לכנות כמחלט לקונה )ם6סור פ6רכ5טין ט6רפסטין קייפער דעס 6יז ~h(p לער)כגרמנית(:
 ים מ"מ ממם, כו ם6ין דכר וזהו לעמות טל5 דבר על חיוב מפינו ל6 ם6מנס תייס הדברי והמיכמרזח(.
 לחיותיה, י6פמקיס כו למחות יכול ול6 מכירו מל חנותו ככד חנות 6דס דעומס ס6 טככגון לומרמקוס
 6סור כלמת טס דלר"ס כיון לומר מקוס יט וסנס כסלו, עוטה 6חד רכל כ6 ככ"כ כדריי כר"מדקיי"ל
 לעטות טל6 נתחייב כ6ס עכ"פ כו, למחות יכול דקינו קיי"ל ד6נן ונסי מכירו, מל חנותו כ5ד חנותלעטות
 06 מ"מ דגרמי, דינך פמקינן דל6 דנהי קטו, סי' הגוזל פרק כמרדכי ממכומר וכעין לעטות, %לסור
 6ל6 לעטות. קמור לכו"ע לעמות, טל5 כפירוס נתחייכ 5ס לסור, דלר"ה כיון י"ל כן חייב, טכמומחייב
 רק מקרקע על קינו דהחיוכ מיורםיו, 5ו ממנו להקונה ל5 6ך כעלמו הלקח על 6ל5 קינו זסמתיוכ

 חמרין כמו סוי סמתיות חילוקי כתניני מדינתנו בנטי כל מנסגו המהסג מחמת 6ך מונח. דגכרי6קרקפמ6
 עכ"ד. rhn. מדינתנו ככל פמוט והמנהג הוביל הדין, נגד למתנותיכולין

 פסק וככר hb, 5ו תופמת ססתחייכות 5ס ס5חרוניס כמחלוקת תלוי הדבר לכנות מל5 סתחייכ ס6סנמ65
 )וכוונתו מועילה hS מההתחייכות כהמוכריס לי קים לומר יכול מסמוחזק רכו סו"ם מ"6 מהרוססכטו"מ
 זה 06 הנידון 6ין בהרי תופפת. 6ינס להזיק טל6 טלו טססתחייכות לומר סיכול המוחזק הו6מהמזיק
 05 טגס ונרבה ממוחזק. כודרי סו5 וכזה תופסת, סלו המתחייכות h~h 05 ל6, 6ו למכן סיזקנתסכ
 הניזק. ו% המומזק, הו6 כח5ירו לכנות סרוקה המזיק כזה גס ל6, 15 לסכן סיזק נחמכ 06 הו6מספק
 נקר6 החלון דכעל מס, מכ"י סהכי6 כ סי' סריטכ"6 טו"ת כטס ינ סעי' קנך מ" כטו"ע רמ"חעי'

מוחזק,
-tlfh1 

 כנס"ג ועי' ד"י. מ"כ סקי לכיח ר"י ותטו' קע6 סי' 0"כ מכהן ר"מ לתטו' ~יין יד ס"ק מס
 %מר ויכול מוחזק נקרץ ססמופר כ"י כתטו' מוטל מהר"ח מחסיד סרט כסס כתכ ג 6ות הגכ"י קנהסי'
 כמס כסס כתב כח 6ות סגכ"י כה סי' וככנה"ג כ"י. כתטו' ח5סון מכר"ם מדכרי מתכמר ומכן לי,קיס

 כSsh 06 6 בי"ד, עפ"י ממונו לסוגיא כטכhSb 6 לי קיס %מר סמומזק דמ5י 6מרינן זל66חרוניס
 כתכ קוד( נעמ' ה ענף טו סי' כ"כ סמה דכרות ועי' לי. קיס לומר מייך ל6 כפניו אורו ולעתורלמזיקו
 נמי ממון, כזכות מהוט נימ6 06 6ף לו, ממזיק מה כחזירו יעסה מל6 לסכינו לעכב סיכול 6ףדכנזיקין
 ממם, החגר כעל טל הו6 ודאי ftts סריות ומסיכות תכירו, 56ל טהו6 כממון 6ל6 מבידו כממון זה6ין
 לעככו כעלמך מביעה bSh ממון כזכות זס נחמכ ט% נימק 06וכ"ט

 מלססתמ"
 "ייך ל6 טכוי6י כוס,

 ע"כ(. יזיקהו. סל6 לתוכעו כריך סו5 ד6דרכ6 כיון ירחיק, טתכירו זס לדין למוחזק סתוכע 6תלסחטיכ

 לפתוח טל6 16 מסויים, %כול מעכר לכנות טל6 כ' מגמלו ע"י סתחייכ טסת"ת דכיון ניחס דירןוכנידון



 ירושלים - דיןפסקירל

 6יכס פומקיס כמס טלדעמ לעטות, bSt דגר טל סתחייכות טס"ז 5ע"פ לתלמידים, "חדרייכמקים
 זה, כמקוס יטרלל לילדי תורס ללמד סר6וי מן זס 6ין מ"מ *, קים 4מר ממוחזק מת"ת ויכולממיינת,

 סר6טונס. מסתמייכותו לחזור טל6 סיוטר ומן הר6וי מן מ"מ תופסת, פינס ססתחייכות סדין מן ohוגס
 וכו', וקונמות וקיסר נדר כלטון סל6 לעטה, ל6 6ו לעטה פלוני דבר דס6ומר תז מ' מחינוך כתבוככר
 תרחק. טלר מוכר כתורס ג6מר סכל על וכו', 6דס ככני סנפט פחותי רק כן יעסו ול6 מכוער,הו6
 מעיקרו, סטקר דכר סו6 טו6 ממני: מרחק כזכ ודכר טו6 הפסוק על ח ל למטלי הגרען כיקור ועייע"כ.

 ו6ח"כ זס 6ת לעסות פלכו סיס סדכר ט6מר הכעת סו6 וכזב לטכותו, כלבו מיה הדכי טמכטיחטכטעס
 סירמיק מהי"ת כקט 1Sb סני ועל מימיו, יכונו ל5 6טר י5: נח כיטעיסו טנ6מר כמו עטם, ו%טינס
 ע"כ.ממנו.

 "חדר" לפתוח 6ין סעירוני מתוק טלפי מכיון %ו"ט תופסת ססתחייכות דירן טכנידון *מרוקין
 טהמנהג חייס סדכרי סכתכ המחיות חילוקי לענין מג'ינס מנהג כמו וס"ז מיגורים, כניזורלתלמידיס
 כי 06 כלל. נסוג סו6 6ין כזה חוק יט 06 אגס וכודני חדריס, הרכס כן "ים כניזור מדוכר טמרימהייכ,
 על כמקבל tHO סמוק, עפ"י סמותריס כ6ופניס %נות טסתמייכ מכיון לומר מקוס קולי ים דידןכנידון
 זכות hS' הים רגי*ס כטכניס מדוכר סיס ס6י* כיון ועוד, תופממ. ומהתחייכות החוק, סורקותעלמו
 י"ל מסמוך, בבנין רעם יקימו bSa סלכס עפ"י גסתכיעם

~"shc 
 תורס כתלמוד טמדוכר ויון טכנידון

 יחדר" כמקוס לקייס טל6 סתחייכ 06 כ, 6ות לסלן סיכו6ר וכמו גמלך, כן ימוטט תקנת כגללמותר,
 טל לנידון זס מקרס לדמות ויט רגיל. כסכן עלמו 6ת סחטיכ סככך כיון תופסת סתמייכותולתלמידיס,
 כעמותם סמדוכר וידן כניוון כי )6ס כס סמתחייכ 6ת וממיינת תופסת טהתחייכותו חייסהדכרי

 על סחיוכ טלין חייס הדכרי כתכ טסרי נתפס, סחיוכ ס5ין *מר יט סעמותס, ר6ם ע"י"סמחייכס
 51"ע(. דגורה, הקרקפתך 6ל6 ע5מסהנכסים

 ול6 סריחייס מקול ול6 ספטיט מקול ל6 ליטן יכול איני ולנמר כיוו למחות יכול וקינו כ: כ כ"כ נמטנהב.
 ואילך, גמלא כן יסוטע ומתקנס רכן בית טל לתינוקות lhnb סיפא רכ6 6מר טס וכגמ' התינוקות.מקול
 תורה נטתכחס הוhSnSbt 6 , טסו bSa כן ויסופם לטוב סאים קותו זכור כרס רכ 6מר יסורס רכד5מר
 סם ככן אותן ומכנימין ועיר עיר וככל ומיינס מדינס ככל תינוקות מלמדי מוטיכין טיסו טהתקינווכו',
 ג. מעיי קנו סי' תו"מ וטו"ע ס"ז פ"כ ות"ת סי"כ פ"ו טכניס הרמכ"ם וכ"פ וכו'. הכעככן

 למחות יכולים למס מזיק טסרעס דכחוליס ס0 כתו"ע טפמק ס6ע"פ תעד סי' יוסף סלמת כטו"תוכתב
 וסוכנן לסתרמק. עליו לסכול יכול קינו ו5ס למחות, יכול קינו רכן כית טל כתינוקות מ"מ סרעט,מטוס
 קטו. עמ' ד כרך ירוטליסכפס"ד

 % כ6ן יעד b"s דנ"ט קרוסין לממכת כהערות h"w~lt סגריט"6 מרן דברי 6ת 6' כ"כ הכיף ככרג.
 כטסדכר 6ל6 תינוקות, מלמד ליעפות טכקם החקר מכני כלמד למחות יכוליס סטכניס טליןממענו



רלאממתות

 למכור סי6 טסדרך כזמננו 6כל ממון, הפסד תמם 6ין 6"כ לכך, עומד וקין וכלל, כלל קותו מוכריםסיו bS דירה והיינו קרקע להס טהיה כזמנם ד6ז היינו תינוקות, מלמד ליעטות ככ6 ממון הפסד דיטלס6 תסטה ל5 טהגמ' ומה למחות, יכולים 6ין נמי ממון טכהפסד טמענו 1ל6 ממון, הפסד פסס דיםלמחות, יוכלו לכפורה 6"כ מערכס, יורד הדירות סערך מילתם טכריר6 מיגוריס כנין ליד תורס תלמודבית לפתוח 6חד כמיכול כהיוס 61"כ למתות, יכולים דלין טמענו bS ממון הפסד כמקוס 6כל 16תס,מטריד
 ע"כ. כיחס. ליד קבוע ת"ת פתיחת לעכב טיוכ% לדון מקוס כ6ן וים ממון, ספסרכ6ן ים 5יכ זס, מוכרים ו5ח"כ מחרת וקונים סדירה טמוכריס הרגיל הסדר וזה ה5ורך, כפי גדול ולקכותקטן

 פסק מס לתיק(. כ' כ"כ וססכי6 קלז סי' חו"מ מסדירת להרן זקן כסו"ת כן כתב ככר הדכריסוכעיקר
 6טר לסניהס סמסותף 5חד כחקר טניהס והמערער כטסמחזיק 6ל6 פינס ספטים וקול סדרך רכוידטענת
 6כל מ5ר6, 6חד וקרקעותיהס מס הרחוב מכיני סרק כ%5 כטכניס 6כל נסוה, בו מסתמסיסטניהס
 סללו טענות ד5ין פטיט6 ככס"ג מיוחד, ורמות ח5ר למני וכן מיוחד ח5ר ים ~Ots מיוחדותסח5ירות
 וסנכנטיס תכירו פל כחקר לילך כלל רתות % 6ין המוחה דטכן כיון טייך, הדרך רכוי טטנת דמהכטס,
 דנכיתו %מב"ס, אפי' ככה"ג ליכ6 הפטיר דקול טענה וגס למחזיק, המיוחד כרסות רק הולכיסויו65יס
 לו ם6ין 6תר לקדט היזק מזפ יגיע 06 לסתמסכ מכלי חפן טלכו מה לעמות המיומד ההדס יוכלורמותו
 ל6 ממערער למכנו 06 דוקא מיינו זס סדין כסיות וכמנס מס: אסרן זקן וממטיך זס. לחבר ליכנםרמות
 כיו"כ, קפידות ם6רי 16 ממנוחה חסרון על סי6 סקפידס ורק לגופו, ול6 לממונו ל6 ממם, היזק מזסיגיע
 כמעה כה כזה, לסכול יוכל סל6 פכינו עס להתחטב לו ואין סכל, לעמות יכול דכרטותו ד6מרינן הו6כוס

 היזק מזה יגיע המערער למכינו 06 מם6"כ ממזיק, סל לח5ירו ליכנס רטות גס 6ין המערערכלמכינו
 חכירו 6ת מזיק ז6ת טפעולס רכל פכינו, סמינו להדס אפי' כן לעטות ד5סור פמוט %ופו, וכ"מלממונו
 ע"כ. דיליה. גירי דהוי כן לעמות וקטור כידו כמזיק ס"ז עטייתוכמעת

 כתוך הכונה ט6דס ג סי' ה כלל הרק"ם טו"מ עפ"י קטו עמ' ד וכרך ריו עמ' 6 כרך ירוטליס פס"דועי'
 למרחיק, מכמיס האריכו bb כה"ג מדמיו טמפחיתו 6ל6 חכירו ממון לגוף מזיק וקינו נכסיו לה"כיחסלו
 טל "החנות ידוע סהדכר ולע"פ וכו', חכירו מל חנותו כ5ד חנות 6יס עומס כ כ6 כ"כ כגמיכמ"מ

 יכול אינו ו6עפ"כ 6מת, מנות 6ל6 כמכוי היה כטל6 כיוקר נמכר מיה מיותר נפחתיס, דמיוסר6"ון
 r)t~o מל ממסי היזק כס טננרס כשן הדירה, לגוף טמזיק מטוס סי6 הדירה ערך ירידת 06 6כללמחות.
 נזיקין תביעת ה"ז מיפנית, סיכס רק ול6 אמיתית סיכה לס ים סערך ירידת ט6ז ורעם, וריחיפיה

 טגס יסיר, נזק ה"ז לטענתם הרעם, כגלל יורד וירתס טערך התוכעיס טוענים ו6ס עליה,פחייכיס

 רעם והיזק ראיה היזק כה ם5ין כאופן נעטית הכניה תוספת 06 6כל עליו. לתבוע ניתן סרטיםלפכוי
 כפי ערכם 6ת ססכניס וירות עכור שלמו % תומפת קותה טכגלל ויאמר טמאי יכוץ 6ס qhלטכניס,
 כך. נסע כספית תכיעה טוס לטכגיס וקין חי5וכית, סיכס 6ל6 זו 6ין מתוספת, לולי להס מטלמיסטהיו



 ירושלים - דיןפסקירלב

 עיי"ט. יז. 5ות מ מי' טוכ זכר 03' וכעי"ז כד סי' ב"ק סקופ סגר"ט מיעורי עפ"י סו5 לוסוהמקור
hSbלז סי' 40ט"5( כסן הגר5"י מדיין דיננו צית חכר ידי"ע נמככי הסמפט עמק מס' סכי6 3' ט3"כ 
 5ין כך טמתוך 6פי4 תינוקות מללמד לסוכר לעכס יכול המטכיר טפין )הספרדי( הפלחן ערך כמס 51ות
 הי6 וההפסד סערך כמירידת רק דכר המלחן מהערך יתכן 6ך לזמריו. הכתים לטכור רו5יס 6דסבני
 רטיה היזק ע"י %ירה ממטי נזק ככך נגרס 06 6כל לתריו, הכתיס למכור רו5יס 6דס כני טליןמטוס
 מדירתו. זה נזק למנוע טזכותו יודה סולחן סערך נס יסיר, נזק טותו מחוס הי6 ערכה וירידתורעם,
 לדירתו וסמוך הת"ת פתיחת טע"י סי6 התוצע טענת דירן וכנידון הנ"ל. ירוטליס כפס"ד סנתכ6רוכמו
 מטענתו טוסה עפ"י יתכרר 06 וככס"ג וירחו. ערך 5ת טמפתית נזק ורסיס, רעם מל ממטי נזק %נגרס
 הת"ת. פתיחת 5ת למנוע זכותו5ודקת,
 חונות, ופתיחת מרחק טל מגכיליס כתנ6יס דירתו מול מכניס לתוספת המכיס עלמו מהתוכט כיוןכמנס
 ע"י דירתו ערך נפחת כמה ועת ה6ס לטוס ים לילדים, לימוד חדרי 1ל5 ממרד חדרי 3ו טיהיו ט"מוכן

 לתדרי כמקוס לימוד להדרי סטימום וע"י עליסס, טססכיס סמגכיליס התנ6יס לל6 סחדטסס3ניס
 .מטרד




