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*  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממומתלדימ

  משותף  בגג  חלקיםקניית
 169-סא מס' ממזנןתיק

  הדיוןנרשא

 בעוד דירתו את להרחיב רשיון קבל והוא הבנין, של והאחרונה השלישית בקומה נר א'הרב
 מהקומות הבנין דיירי רוב קומה. באותה שלידו השכן גם קבל כן כמו שמעליו. הגג גבי על50%

 הדירות דרך רק היא לגג  הגישה כך שבין - זו לבניה מסכימים ב', הרב גם ובהםהתחתונות,
 שכנראה אחד, דייר מלבד כזה, להם מגיע אם כספי פיצוי דורשים אך - השלישיתשבקומה
 אחד כל לפצות צריך כסף בכמה בי"ד פסק מבקש א' הרב במיוחד. גבוה כספי לפיצוימתכוון

 השכנים. שאר שיקבלו לפיצוי יסכים לא המתנגד השכן אם לעשות עליו ומהמהשכנים,

 דיןפסק

 העובדה את בחשבון יקח השמאי לבניה. הגג שווי על - מוסכם - שמאי הערכת לבקש ישא.

  השלישית  שביומה הדירות דרך רק אלא הגג, אל ישירה גישה אין התחתונות הקומותשלדיירי
 בבעלות שישאר עליון, גג ייבנה הבניה תוספת שמעל בחשבון יקח כן כמו בעליהם.ובהסכמת
 הבניה. רשיון לקבלת א' להרב שהיו ההוצאות את גם ויחשב הדיירים. כל שלהמשותפת

 המתנגד הדייר יאות אם השמאי. הערכת לפי בגג חלקו עבור לקבל זכאי מהשכנים אחד כלב.
 לו לומד א' הרב יוכל לאו, ואם טוב, מה השמאי, הערכת לפי בגג חלקו על הפיצוי אתלקבל
 ירצה לא הסרבן שהיכן כדי השמאי, שיעריך מכפי בדמים להעלותו אף ויוכל אגוד", או"גור

 השכנים כל זה בכסף יתחלקו הגג, קניית בעד דמים עילוי שכן אותו ישלם באםלקנותו.
 השמאי. שקבע בסכום למבקש  חלקם אתשמכרו

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



רעטממונות

 לדיוןהשאלות

 על כופין האם שלהם, לחצר להכנס להרשות מסרבים והבעלים חסר לא וזה נהנה כשזה האםא.
 לחצרם. להכנס להרשות שחייבים מדוםמדת
 בדמים להעלותה רשאי האם אגוד, או גוה לחבירו אחד ואמר חלוקה, כדי בה שאין חצרב.
 לקנותה. יסכים לא שתבירוכדי
 אחד יכול האם לעולם, שותפין להשאר דעת על בה נשתתפו שבתחילה השותפין חצרנ.

 . אגוד או גוד לתבועמהשותפים

תשובה

 לסכר עסוים 6ינס ח5ר 6ותס oh מדעתו טל6 תכירו כחקר סדר ס"ט: מ"ג ו6כדס גזילס סרמכ"ס פסקא.
 סכר % למעלות 5ריךקינו

~"Dh 
 ומקורו חסר. ל6 וזס נסנס טוס לשמו, מקוס לפכור סדר זס סדרך

 סרוס. מדת על סכופין לפי כ קג כחוכות ופרשי 1. סעי' סםג סי' כטו"ע וכ"פ וכ6. כ ב"ק סגמ'כסוגית
 כיק כפנ"י וכ"כ סרי"ף(. מדפי ע"כ )דל"ס כ מד כ"מ לרמכ"ן ומלחמות כ יכ וכ"כ כ כ ב"ק תוס'וכ"כ
 .hiftwh~ זס טעם על טתמס ג 6ות יט סי' כ"ק סגרט"ם חי' ועי'טס,

 סייך bS וכמקדם כמקדט, גס סדין סו6
 תכיעס עין מטוס מיינו ממר כ"חכירו יק מייכ סוייגו סמם bso סמכר6 וך6י 6ל6 , מדוס מדת עלכופין
 חסר. מממון כעל ob רק סנ6סעל

 כמככר סיינו מדוס מדת על יכופין חסר ל6 וזס נסנס דוס סרי5כ"6 כטס כגון ד"ס כ יכ כ"כ תום'וכחכו
 נחכר 6פי' בניתו ~ור יכנס טל6 בו למחות סיכול פסיט5 ס6 6כל סכר, לו מעלס ם6ינו מכירו כח5רדר
 ס6, ד"ס כ כ ב"ק תום' וכ"כ חסר. ל6 וזס נסנס זס דמוי למיגון, עמיד דל6 וגפרך ל6גר6 קיימךדל6
 1. סעי' מסג סי' כסו"ט ורמש טז, סי' פ"כ כ"ק ים"ט וכ"כ וסריטכ"6. וסלועם סר6"ס כטס טסונ"י
 כדעת דל6 )וזס כד סי' מו"מ סכוכי"ת כפס וממ"כ סרמ"6, לסכיך ממרדכי כדעת ג ס"ק כפת"מועיי"ם
 טכופין לכך, נעס"כ 6ת ~וף יכול ~תמילס ט6פילו טז סי' מס ומרדכי סם ב"ק נ"י ססכי6 עזריסככי
 יכפוסו ד6ס כיון מדוס מדת על כופין 6ין דלכתחילס מס ב"ק סגרס"ט כמי' וכיקר סדוס(. מדתעל

 ועי' קינטי. רוכ טקפדי כרכר סדוס מדת חסיכ ול6 קינטי רוד קפדי וע"ז כיתו, טליטת ממנונוטלים
 תטיב כחלירו טימור לתת 6דס דלכוף טכי6ר טכט עמ' כ כרך סדין כמורת פרכמט"ן סגר"מ סלפס"ד
 מל6 כרטותו קימוט לתת o~b על דכפיס olcn 6ל6 כרמותו, חכירו סימום טכעכס סתסרון ממוס ל6מסר
 סו6 עממו וזס רטומו, על מבעלותו חלק ממנו נטלנו כלילו וס"ז כעלותו, כעכס פגיעס סי6כרכונו

 פד"ר עי' מגג, על לכנות ממכניס לרמות סקורך )וכענין סדוס מות על כופין כוס חייך ל6 ו~ןס"חסר",
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 רכו(. עמ' מ"6 חו"מ סלמה כקרות ום' ג, ס" יטרלל מאכנות ומו"ת ולילך, 161 עמ' ידכרך

 מן 6חד ס"ס: פ"6 טכניס סרמכ"ס וכ"פ 6טד. 16 דגור דינך 6ית סלכת6 6מימר 6מר 3 יג S"S כגמ'ב.
 קנס 16 וכך ככך חלקך לי מכור מימלק b~bt כדרר 6ו חלוקס דין בו סטין כמקוס לחכירו ט6מרססותפין
 קע6 סי' ססו"ע וכ"פ ממנו. לקנות 16 לחרירו למכור סנתכע 6ת וכופין עמו סדין סוס, 3טער תלקיממני
 מכן, כיתר ל6 36ל הי"ד, דמומת bSh כן 6ומריס ba~1 לומר סוכריס מהיו טים טס ממ"מ וכתר 1.מעי'
 מכור, 6ו זס נצער קנס 16 לחצירו ולומר לרקונו סדמיס %ק5ינ יכול 6מד סכל רכינו כרכרי העיקר6ך
 ויד רם"י, כדעת מס סרמכ"ן וחי' ר"י, כטס 6ית ד"ס 6 מס תוס' וכ"ד כי"ר. ממומת יתר סן חסרסן
 כמס תקט סי' סס ומרדכי מג, סי' לרמכ"ן ממיוחמות ~b"snl ותמו ג, סי' b"e כ"כ ורק"ם מס,רמס
 סס כ"3 כרם"ם ודייק מוס", מסו6 "ככמה כתב לסרמכ"ס 3פיסמ"ם כמנס מס. ורמ"א וטור ורי3"6,ר"י

 מקנת 3מס סס ורק"ם ורמכ"ן רי5כ"6 כסס סס תום' וכ"כ כטויו. רק סו6 אגוד 6ו גור פיסמ"טדלדעת
 6טד. 6ו גוד טעין מ5י מטויו כיתר ד6פי' ספומקיס רוב דדעת ד 6ות ח סי' כ"כ חזויך ועי'סגנונית.
 וסוך מלקו, מנתבע יקח כתמויו יודע ססתוכע ממוס 06 מסויו. 16תו מעלה מדוע סתמי סס סמזו"6וכתב
 כין מסויו יותר 3דמיס קותו ומעלס 6לו פו0קיס דעת ו3זס 3דמיס, אותו ומעלס חרירו מלק ליקחרולס

 מיוקר. דמי לו טלין קונם ממסת ממוכר ומין למכור, מבוחר bSb תכירו pSn לקנות ומלי עמירטסנתכע
Sshah לו יקמר ט6ס 3נפמו ויודע כדמים קותו מעלס ו%ך חלקו ימכור ל6 מסגתכע יודע סתוכע 

 ע"כ. כדין. טל6 חצירו 6ת מרמס טסו6 רמאי, אינו דוס 6פמר כו, יחזור גודסנתכע
 3מיתוף, 3יניסס לעולס מקומות 6ותס לעמוד כיניסס סחנו 06 חתקז: סי' ח"6 סרט3"6 כטו"ת כתכג.

 כמס ונ"י וסר6כ"ד מלוי סריי טדעת 6 מ"ק קע6 מי' סם"ך וכתכ סדין. כך סוס, כיניסס תדמיםומיהיס
 סמטותפת סחור מל סמ35 סטתנס 06 6מנס מקנו. 3סותפין אגוד 16 דטד וינק דלין וסר6"ס יונסרצינו
 כתחילס ם6ס וכלת"ס, ד"ס ד 6ות י3 מי' חו"מ חת"מ מו"ת עי' כטיתוף, 05 לסמתמם ממסכימומ6ז

 מימכ% b"ht לכר אח"כ וקירע סטיתוף, 6ת לסכול היס יכול ס3תחילס לפי לחלוק, מל6 ע"דנטתתפו
,t"hfhSn) חלקו יפסיד ל6 6ך אגוד 16 גוד לתבוע ויכול תלוקס, כדי כו ם6ין כרכר סוס sa מפסד זס 
 .תומט

 כמס ול6 מס6 פירוק פל אמות כד' 6טד 16 גוד דין נאמר ל6 יז: מעי' קע6 מי' כטוטם פסקומנס
 ממועכר דינרי כיחד, למסתמם 5ריכין ד3ח5ר י"6 כטס ס3י6 מ סעי' מס ו3רמ"6 ו3י6ה. לי5י6סט5ריכיס
 אגוד. 16 גוד דין כחטר 6ין ומס"ט %, ממיוחד לכיתו 6חדלכל

 סממת ס6ס מסוחף, כיח סל כגג חלוקס לענין ממחכר מכן תמו' רכב סי' מ"מ סקי מבט מו"ת)ועי'
 סרי מלק לחותו קונס ימ65 06 "ף %ניס, ראוי יסים 1ל6 קטן יטיס מסדייריס 6חד %ל הגג עלמיחולק
 סיתם זו 06 חיריס ם%טס כת דירס תמורת מתקבל מסיס מססכוס מסלים פחות יסית סיסולססססכוס
 לחלקו(. כופין 6ין מגג, עלממוקמת



רפאממונות

- -

 פסק 3זס ל6 וע"כ וכי6ס, וליניקה מם5 לפירוק המטמעת חפר כגדל קינו טהנג נר6ה דיון31כידון
 טל הממותפיס מסחלקיס כלחד רמוס היה ההגג כיון 6מנס 6גוד. 16 טד דין 3ו ם6ין והרמסךספו"ע
 נרסס 6ך סגוד, 16 טד כס 6ומריס טלין הנ"ך פסק 5ופן ככזה הרי לעולם, להטלל עמד וככזההכנין,
 6פמרות היתה ל6 טכתחילס מפני היה לעולס נמיתוף ים6ר מהגג כתחיתך מוסכם מהיה מה זהסכנידון
 העליונס כקומה והדיירים המכס נפתגס עכטיו 6ך לכייס, עמד ול6 עליו, ~נותחוקית

 קכ~
 ~נות רטיון

 16 גור לסותפיסס לומר העליונה מהקומה סדייריס מרט6יס נר6ה כזה 63ופן ~ירותיהס, תוספתעליו
 הנ"ל החת"מ טל למקרס דומה זה טהרי כתחילה, מהיה הגג מערך חומס יפסידו טל6 ככופןבגוד,
 כטיתוף. מיצברו ע"ד הסתחפו טמתחילה Dh"9 בגוד 16 גוד לומר רם6י סמ~כ מנטתנהסכ5ופן
 יסכיס כגג, תלקו עכור פיכוי יקכל 06 הגג על לכנות לו לטפסר מממרכ טסמכן טוען 6' מסרבומס

 מטויו, יותר המחיר 6ת ולהעלזת סגוד 16 טד לו ~מר סרם6י כ 6ות לעיל המ3ו6ר עפ"י נרצהלכניה,
 לו. למכור טימכיסכדי

 לוין. דובאברהם

ב

 להטתתף טסטכימו מ5ז המיתוף טל המט נטתגס ד6ס תת"ם סו"ת עפ"י םליט"6 ה5כ"ד ידי"עמב"כ
 6מרינן דכסותפין וסיעתו הרמכ"ס למיטת רק נקמרו החת"מ דדכרי י"ל ub~, 16 גוו לתבוע יכולכתקר,
 06 גפ"מ דלין סתת"ם יודם 6גוד, 6ו גוד 6מרינן ל6 דכטותפין וסיעתו הלוי ר"י לדעת Ssh 6גוד, 16גוד
 על הרק"ם דמם"כ לג ס"ק קע6 סי' כפריטה להדיץ וכ"כ מנסתנס. 16 כתחילה כמו נמ6ר סמיתוףמכ3
 בית לסס סיס 06 36ל וכו', כו לדור ולקחו דירס כיח למס סיס לob 5 דבריו "ונר5ין הלוי הר"ידברי
 אגוד", 16 גוד לחכירו לומר יכול דומקו מחמת למוכרו הוסרך 16 מהם 6חד מל דירתו נטרף 16 ונפלוירה
 עקמו הלוי הר"י 6כל זה, כענין דוקק לרק"ם נראין האי ר"י סדכרי כקמר דכריו" "ונראין כממ"ככוונתו
 מהנס. ומקבלי כיורטין 6ל6 דליתם מדכתכ אגוד, 16 גוד 6מרינן ל6 ד3מותפין ס"ל ענין 3כלודאי

 ספריטס.עכת"ד
 ממוקל גדולי נעי' תק"ם b~b מלוקה דין הוה bb אגוד 16 דגור S"D הלוי דהר"י לפרם נראה היהולכ6ורס
 ע"י מקקה דין כ6ן ים סוף סוף כן, ע"מ ביחד טנמתתפו לי מס ממם, חלוקה דין הוס ד6ס 6(, יגכ"כ
 טס הגרנ"ט חי' גועיי 6גוד 16 גוד תקנו ל6 יחד דנסתתפו וככה"ג תק"ח, זומי ודצי 6ל6 5גוד, 16גוד
 רסוס ub~, 16 טד לומר יכול הרכס יקריס כדמים אפילו ור"י דלרם"י וריכ3"6, ור"י ים"י נחלקוזכזה
 דמים(. עילוי ע"י תכירו לסלק יכול ל6 ולכן תק"ח הוה ולהרי~3"6 חקקה,דין
 הו6 סטעס אגוד 16 גוד 5מרינן ל6 דכטותפין רס"ל דהר6מוניס דכי6ר כ 6ות ט סי' כ"כ חזותןועי'
 זה כסדיק כמחיתך סוס 6"כ פירמו, ול6 אגוד 15 כגור לחקק דיוכלו סמותפות כמעת לפרם ריכלווכיון
 גוד 6ו חלמה זכות כיניסס לחד 6פמר ו6י מהני, כסדיק מחיל 6י כהוטר6 וגס לעולס, זו נחותפותלוס
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 כממ"כ רס"פ לדעת 3סדי6 כמחל טענה פינס זו וטענם לסכול, ם6וכל סייחי סכור כטענת b~h 6טד16
 תסיד bS פירפו דל6 מתמך דה6י דם"ל ממוס בגוד 16 גור 6מרינן וכמותפין רס"ל וסר6מוניסהרמ3"6,
 16 גוו 16 ת5קה לתלוע טותפין ט6ר טל לזכויות יסמם לסכול יוכל ל6 60ס ודעתו כהדיץ,כממילם
 6ל6 מלוקס, דין סוס בגוד 16 טד דדין ה5י להריי גס לפרם 6פמר h~1tno לכרי ולפי עכת"ד.בגוד,
 מ35 נהתנס 6פי5 6"כ כסדיך כמחילה רסוס פירומו לפי ו6%ורס חקקה. סוכות על 3סדי6דממל
 3סדי6. ממל דסרי בגוד, 16 גוד 3מותפין 6מרינן % כתקרהםיתוף
 3נסתנה בגוו, 16 גוד 6מרינן ל6 דכמותפין %ר36"ד ד6ף כת3 כסופו ד ס"ק מס החזו"6 כבמת36ל
 3יניסס קטטה נעמס 36ל מרויח סעסק הים מס: רז"ל 6טד, 6ו גוד 6מרינן מתורם ד"ר וקירעסמ5כ
 סריסם כטס 3ס6'ג סטור סכתה ציתו כנפל סוס זס 06 סכרעס 5ריך וכו', בהדדי מיתדרי ל6 כךומפני
 בגוד 16 גוד טעין מ5י מחודם ד3ר כ5ירע מ"מ 5טד 6ו טד טענת 6ין כ"ותפות ד3לקת סר"י nD~Sד6ף
 מחודם ד3ר קירע 06 ס5י להר"י ד6ף פכתה הרי ע"כ. הי6 טענם %ו טנ6ס 6ו נסתע3ד, bS כןדע"מ
 6מרינן % כיתו מנפל 6פי% מלוי דלסר"י כרק"ם, מנ"ל ספריסס ככי6ור דל6 וזס 6טד 16 גוד טעיןמ5י
 51"ט. ub~. 16גוד

 כקומה לוייריס מגג על כניס רמיון דקכלת טליט"6 ה36"י ממ"כ סו6 דמסתכר6 מילתך ודביו3כיד"ד
 כנפל וסוס זל"ז, נמתעכדו ל6 כן דעת ועל ככותפות סמ5כ ונמתנס מחודם, דכר מיקרי וו6ימעליונה
 6טו. 16 גוד 5מר ורם6יןציתו
 6מרינן ל6 ד3מותפין וסיעתו סלוי לר"י מט סי' ח"6 בסרן מטס פרם המוית ממ"כ עפ"י %וסיף יםועוד
 מי ד6ל"כ זל"ז, חלקם וסעודו נטתתפו כן דעת רעל למיסר ד6יכ6 כלחו מנמתתפו דוקך בגוד 6וטד

 המ"מ מדורי זס ודייק בגוו. 16 טד 6מרינן 3פותפין 6ף זה 6חר 3זה כפקנו 6כל כבחד, לקנותסכריחס
 לסר3ות מל6 ונמתתפנו קניתי כן דעת על עומר מיכול וז"ל: סרמ3"ס %עם טעם מסומיף מ"ג פ"6הכגיס
 hS כדמיס ירכס 6חו 60ס נפתתפנו %ן כדמים, מעליס מיינו ובתה 6ני כס רולס הייתי 60ס3דמיס
 זס. טעס דייך % זה 6חר 3זה 6כל כלחד, כנמתתסו רק מייך זס וטעס ע"כ. 3מח5ית. %6 נזקיהיה

 סרטכ"6 וטענת וז"ל: כתכ ממ"מ דברי h~5oc 6מר % ס"ק קע6 בסי' מסיחי לדוריו רביה וקלתעכת"ד.
 מכותפות 6חד מקוס ממכרו למניס 6ל6 ממפקס כינס ס"ס טענת 6ך וכו' ח5ר מקלת ממכירו למוכר6ף
Ssh% קינו טעס, מוסיף 6גי ועוד ס"ס ומים ח5קס. דין כס טפין טוס 16 מ5ר מקלת מחכירו למוכר 
 ודו"ק. עכ"ל. כפותפות 6תד מקוס פטכרו מניס לענין6ל6

 רכל סכ6 מוצה אגוד 16 טד 6מרינן ל6 ד3מותפין וסיעתו סר36"ו ד6ף ה"ג פ"6 מכניס מרכס"מועי'
 3זס 6ל6 כאחד קנו b~a כניד"ד 6"כ 3ד3ריו. 51"ע המני. מקלת קנה פחכירו ידע ול6 מק5מ קנס6תד
 גוד 6מרינן זס 6חר כזה דקנו ככה"ג אגוד, 16 טד 6מרינן ל6 דכפותפין סר6סוניס לדעת 6ף זה,6חר
16t~uh 

 16 תסוקס לעמות ממס מלק וסקסו ככותפות טונו כיסכנ"ם כענין קפכ סי' יו"ד מסרסד"ס כמו"תועי'
 3מנסתתפו, ו% אגוד 16 טד 6מרינן כיורמיס דרק דמ"ל כסר6סוניס לי קים %מר דיכוליס 6טי 6וגוו
 ע"כ. אגוד. 16 לגור לכופו61"6



רפגממונות

 סיגינו דכדכר צרור וז"ל: כטופו כג סעי' קעו סי' הלוס כמטפט סוכל 5ד 10"0 מטס סמים כטו"תועי'
 כקומס דסדייריס כניו"ד לפי"ז ע"כ. לגוו, 16 גור כלל טייך ל6 למכור, רק לעלמו לסמזיקעטוי

 לדברי 6"כ "ס, לדור טיוכ5 מליפות סייך ל6 חסרי לעלמם, מגג 6ת למחזיק עטויים פינססתממונס
 ינגוד. 16 טד כ5ן לומר טייך סל5 עומר ים מטסססטיכ

 ווייס.יהושע




