
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ~לשירור ממומתודי"

 מיגורים בבנין שוק כמו חנותהפעלת
 -עא או 1 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 מבחינת הן שוק, כמו החנות הפעלת על שבבנין החנות בעל את תובעים משותף בניןדיירי
 כזו בצורה החנות הפעלת לטענתם הפעילות. שעות מבחינת והן והלכלוך, הריחותהרעש,
 החנות שבעל טוענים הם עוד מובהק. מיגורים איזור שזה משום והשכונה, המקום לרוחמנוגדת
 מה זה ובכלל הדיירים, כלל של המשותף מהרכוש חלקים כמה לשימושו והוסיף גבולו אתהסיג

 עוד לכולם. משותפת היא הקרקע ולטענתם ובצדדים, ובאורך ברוחב הבנין לקרקעשהעמיק
 טוענים הם עוד שונים. והיזקים דרך ריבוי להם גורמים הבנין בחצרות ששימושיו טועניםהם

 שיחזיר תובעים הם הנתבע. שהקים השוק החנות- בגלל מאד ירדו שלהם הדירותשמחירי
 לקדמותו.המצב
 סופר חנות של מסחרי מרכז שם היה המקום את שקנה לפני רבות ששנים משיב החנותבעל

 מה יוד'ג מסחרי מרכז מעל בבנין לגור שבא ומי השנים, כל שם היו והלכלוך והרעשומכבסה

 זו כמו הפריעי שלא ומסודרות שקטות חנויות במקום פעלו שקודם משיבים )השכנים לוצפוי
 הבנין ועד בהסכמת נעשה שהכל החנות בעל משיב הגבול הסגת טענת על הנתבע(.של

 עם הבית ועד בין ישיבה מאותה פרוטוקול ומציגים הסכים, הבית שועד מכחישים)הדיירים
 הנתבע של פיצוי תמורת לבגין בכניסה שינויים כמה על להסכמה הצדדים הגיעו ששםהנתבע,
 הגתבע שביצע שינויים אותם כל ישיבה באותה נזכרו לא אך וכד', חדש ריצוף שלבצורה

 לא ישיבה באותה שדובר למה שמעבר הצהירו הועד וחברי הבנין, של המשותפיםבשטחים
 ש"ח מיליון כחצי בבנין השקיע הוא - הנתבע טוען - זאת ותמורת כלום(, הנתבע עםהוסכם

 את לו לשלם עליהם לקדמותו, המצב את שיחזיר הדיירים רצון ואם ושקט, יפה שיהיהכדי
 הדיירים נפגעים לא המשותפת מהחצר לעצמו שנטל שבחלקים טוען הוא עודהוצאותיו.
 עין. צרות רק וזובמאומה,

 בזה, זכה והוא הבנין לדיירי שייך היה לא שזה החנות בעל משיב הקרקע חציבת טענתעל

 עיניו. ממראה והתרשם במקום ביקר המןבית



 ירושלים - דיןפסקיב

 ביניים דיןפסק

 לשימושו, שנטל כמקרקעין החלקים עבור שכירות דמי לתובעים לשלם החנות בעל עלא.
 לשימוש. ובהכנתה הקרקע בחציבת לו שהיו הוצאות בקיזוז בקרקע, שהעמיק המקוםכולל
 הצדדים. שני ע"ח הדין בית שימנה שמאי הערכת לפי ייקבע התשקםערך
 ואם ובכמה, ההנות בגלל השכנים של הדירות ערך ירד אם ישום גם השמאיב.

 מהירי
 ישוב

 זה. דין פסק קיום ע"ילקדמותו
 לפי מהמדחס, כולל החנות, בקידמת הפועלים המנועים רעש את להקטין החנות בעל עלג.

 החגות. בעל ע"ח הדין בית שימנה מומחהחוו"ד
 תיקונים כמה ולתקן הדגים, של הוונטה של החור את לאלתר לסתום החנות בעל עלד.

 הדין. בית לו שיתן רשימה לפיהכרחיים,

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

 לדיוןהשאלות

 מיגורים. באיזור מיגורים כבנין שוק כמו חנות הפעלתא.

 רעש עי להזיק רשות כנתינת הדבר נחשב האם חנות, בו w~w ידיעה מתוך בבנין דירה קנהב.
 קונים. ריבוי שלולכלוך

 בלילה. גם פתוחה להיות "חנות" דרך - להלכה - האםג.
 הבעלות. ממנו כשנוטלים מדום מידתד.
 הדירות. ערך ירידתה.
 הבנין. שתחת הקרקע בעלות1.
 בלכד. שלו את שמשביח וסבר השותפות בקרקע שהשביח שותףז.
 הבית. ועד של סמכויותיוח.

תשובה

 ומקול סנכגסין מקול ליען יכול "יני % קומר כידו לממות יכול ס3מ~ר מגום כ: כ 3"כ כממנתא.



 גממונות

 כלויגיס כל 1)16 קיימם, מ5ר כתורת לכתי מיסת מ5ר hO' ע"כ נו: 6ות מס רמס כיד וכתבהיו65ין.
optDh5ע"כ. סוקל. בי ולטוייה ח5ר מתורת 

 )ישן יכריס 6ט 6ין )1  קומר ביזו )ממגה הטכגיס יכ1ליס שכחטר מנות כ: סעי' קנו סי' כשו"עופסק
 לפי י ס"ק כממ"ע וכתב וכו'. לטוק ומוכר כמנותו מללכתו עומס 6)6 וסי651יס, סנכנסיסמקול

 הינק להן מלעסות כו למחות יכולים ממו"ס )כולס, המטותף כמקר סו6 ממס וסקול othiltn1טסגכגסיס
 כני ודוקך לממות, יכולין 6יגו לכתחילה ויפילו וככיתו כחנותו טעוסס מס דכל וי"ל סס: וכרמ"6כמ5ירס.
elh6כל כרי6'ס oh רלכ"מ תמוכת כטס 6 ס"ק כפתים וכתכ לממוה. יכו)יס לפס מ(יק וסקול תולים סס 

 וכו', הדרך רבוי ממוס מהגי לoprn 6 הפילו הכמקר מטת דגכי פוסקים ורוב סרמכ"ן לדעת 15סי'

 וכוי. קטן מפסק ומפילו יסכלו ל6 ע"כ כמוק לעטות יכולטסמכירה

 יעקם כייר יקו 6כרהס מ"ר המכס מעמס. גז: סי' llehln הטור סמטו)ם מוט מ"ד כתטכ"ןוכתכ
~h1IU 

 והקמל בורסקי, ונעמס מרב מקוס סס ים מחומס וכין כינו מ(רמ ומקד למומה קרוב סמוך כיח לו יםנ"ע
 כתרעומותיסס העם קו) מ5ד המכס מל טענותיו ונין וכו' המטנמיס כית מס לעסות ורמו קנ6וסיט5"1

 כעיף דסמעתת6 ססלכס לעיין כים לימן, יוכ) % כי כיתו כתוך ממכס וי5טער הכסר, על1תע15מותיסס
hnlSiוי5טער כיתו כתוך מסס 6מד יממה לממר 6ו ח"ו סיום כי גס הרקם כ6כ מ5ד חולני סו6 סחכם כי 
 הקול מ5ד ם6ס מטיכיס וסקה) לסכול, יוכ) 1ל6 הק5כיס מ) ס)י5נות מ5ד טעגס, ועוד לימן. יוכל1ל6

 הרי הקול, םימנעו t~nha טמס ממיכ וסחכס הקם), מסס ג51'16 ויוכר סס(ק טהיס עדוסלי5גות,
 דהיינו התםכ"ז ם) הליכיו וסמים המטכמיס. ntss כ"ם כוס יכולנו ל6 התורה קריחת nPc3ככיהכג"ם
 טהו6 מכמיס כו והעידו מונע, ה61 ג' תו 6מד eh slp )עינים גלוי הדכר והגה וכו', "כמקר מנותמהגי'
 היות 61"כ לטומעו, חסור טסו6 )י5נות טל קול כדם סכסר על כריעו מקהל קול ק"ו סל כגו כן ק"וסיזק,
 גדול קול טה61 מהדי 61נן מכמר, SD שריעו העס קול וגס הליינות קו) כטמיעת הדעת קניני מןהמכס
 סקסל 6"כ הפוסקים, מכל DID(O להיותו בדו) סי(ק סוSlpnt 6 טוכיס, וימים טכתות כערכי כ"ס1ע5וס
o)'hעיי"ם. המטכמיס, כית מוס ולעטות לסמוך יכולים 
 כית וריח העמן מהם מ6רכע מון גזקיס, כם6ר - ממל ס"( שתק ם6ס - כד"א DD :1" קנה סי' כטויסב.

 )ו 6ין מאלו 6מד סכל הקרקע, ונדנוד וכיו"כ וה6כקהכסף
~prn 

 מוזר r"o טניס כמס שתק ואפיס

 6לו ג(יקין סוכלת elh טל דעתו טלין לפי נזיקין מם6ר 6לו נזיקין טיט ולמה וכו', להרמיקוגופהו
tnprnlהיזקו מומל, מאינו" pr'~ ,וכתכ כו. למזור יכול 6יגו 6לו כגזקיס שממל מידו קנו 061 קבוע 
 מל6 כקמר ס"( ptrno, מס למעמיד כפירום רטות הגי(ק גתן הגי(ק דכר טים קורס ד6ס כ ס"קסגתס"מ
 6)1. גזיקין כ6רכעס 6ף מהני ודקי זס ואעגין כלל סני(ק דכר מסיעמיד

 למטס, מנות טתסיה כן דעת על אגו כבנין הדירות 6ת התוכעיס סכמקנו ממגות כעל טטען דידןוכנידון

 מידעו כיון (1, לטענה ממוכס 'ם מנ"ל סמת"ס עפ"י הרי ס(1, סמגות 6ת לפתומ לו גס גתוגס הרמותע"כ



 ירושלים - דיןפסקיד

 למסמר, הלילה לגו ומיה מהפסוק המת"ס סכתם כמו כלילה, ול6 כיוס רק פתומיס )היות החנויותסדרך
 עסקו 6מ לנהל 6דס על  16סרת 44  סעיף  ינוייין )ופקודת העירוני סעור כמזק ק13ע - סלה3דיל -וכמו
 6דס סל כמקרקעין סביר )סימוט ממט ט) הפרעה בו סיס כזלופן , כיי1 התפוסים במקרקעין להסתחט6,
 עד nt)1tblo כטניס היה ט63מת וכפי וטיכס(, מקומם עס כהתח30 מהם סכירה oh)o5 616מר

 הסכימו. כך דעת על ורקלקמרונה,

 3ס3ט פסק ולכלוך, רעם נועי  גורפת  סימלית לו סת3רר (מן 6מר 6ס ל"מגות", 3תמילה הסכים 6סוגס

 יכול טרגי סייחי דס3ור 3טעגס לממות עכטיו דיכו) 0ס 33"3 הרט3"ח עפ"י 3 6ות רטט סי' מ"טהחי
לקפלן.

 ופיר" ע3יד6. ל6 )לילי6 ע3יד5 דליממ6 דממו(6 3מגותb)to 6 ר3 ומורס 3: כס 3"3 3גמ'ג.
 רטכייס:

 ptrnh ד5י סתם: המנות כת3 מס 31רגמ"ה מנווגיס,  ראיינו  פיריו  ים rD1nSI  ניוח. hSb  רירתן  טליןסי6 מעליית" תזיע  בלילות בו  יד רלי  ר"מצ  למענתו מוטטין 6ין טעין ד6י ויין, לחס כהס סמוכריסמגויות

 3ה1 למיתם עמידי דליממ6 מסוס מזקה  הום בלילי בי  רר ר% יעי  ביתרי  טניס 3ג' דמימזק כמגותמד

bbt,טו"ג ו3רמ3"ס  ייתמי.  6יגט' כדע3די 3ה עמדי הממ,יק )מימר דמ5י כלילה S'"D קם סי' 1"1"ע ה"נ 

 סי' מסד תורת 3סס טס  פרגקל כרמ3"ס המפתם ספר ועי' תגריס. סל כמגויות (1 הלכה כתפו ידסעי'
  כג"ט. סגי לכו"ע טלילה, סמורות סם דמגימיס דירן דכמגויותקעט

 הג") מגמ' )הוכימ הטולל הר3 כת3 6, ס"ק קנו סי' בפת"ח h)to 35, ס" מו"מ מתים 3"1"תכמגס

 3)י)יhSt ,6 3יממ6 ענדי hrlnn1 חגותיו ורק במנויות, OS'S3 גס למכור דרכס הים  סט"ס חכמיט3זמן
 הנעליס 3ו דרים היו לח טכמחו,hih 6 כיוס, רק סמגויות פותמיס היו הט"מ כימי מגס המת"סודמה
 כדכתי3 3לילי6 דע3די דוכתך ליכ6 )עולס 36ל טלילה, ס3עליס 3ו דריס סיו 6מריס וכמקומותטלילה,
 מממת מגום % 6ין פיוס טפילו דלילה, thS hpt7 ה61 רטינה פטוט 36ל וכו', למסמר הלילה לגווהים
 )מטת וגכגסיס למ)5כתס סמ"כימיס דפ1ע)יס bSO גמי 61יכ6 3יממ6, דגני יגוקh1'ht 6 סקל,3)כע
וכד'.

 כיון כיוס, טסות כסי הגדול הרעט מקו)  הטכגיס סבלו ל6 מנותו 6ת מתח ט3' סעד דידןו3גידון
  סו3ליס  כיוס,  טהיח כסי מחנות 6ת טסתם ועכטיו כלבר,  יכוותית מכולת מגות כמקוס הופעלהט3תמילס
  כתו"ע  המחגר פסק 3זה הרי הדרך, ומר13י oth~tet הנכגסיס וט) otprno המנ1עיס קע ט)מהרעט
 מנתכתו עוטה h~h והיונ6יס, הגכגסיס מקו) ליטן יכולים 6ג1 6ין % ולומר צידו  לממות  סבכניםסיכולים
 המסוחף כמנר ה51 מהס וסקול o'hit'ot סהגכגסיס לפי י ס"ק 3סמ"ע וכתם וכו', לבוק ומוכרגמגומו
 מולים סס טקס פסק כמתיר, לרמ"ח 1"ף 3מנירס, סי(ק להן מלעסות 13 )מחות יכו)יס מכוייסלכולם,
 ורוב סרמכ"ן לדעת 15 פי, nrrs51  תייבש  ב"מ י  p"D 3פת"ט וכתב לממות. יכוליס להם מזיקוהקול
 ע"כ רסוק לעטות יכול טסמכירס וכו', הדרך ר13י מטוס מסגי לoprn 6 לפילי  יבתלר מגות דגניפוסקיס



הממונות

 וכו'. קטן מפסק ויפילו יסכלול6

 למכר עסויה חיגה הנר 16תס חס מדעתו סל6 מכירו כמנר הדר ס"ט: A"D ו6כדס גזילה סרמכ"ס מסקד.
 ומקורו מסר. ל6 חס גסנס ((ס )עלמו, מקוס לסכור סדר זס סדרך לע"פ סכר לו להעלומ קריךקינו

 מדוס. מדת על טכופין לפי כ קג כחוכות ופרטיי 1. מעיי טמג סי' כטו"ע וכ"פ וכ6. כ ב"ק מגמיכסוגית
 כ"ק כפגיי וכ"כ הרי"ף(. מדפי ע"כ )דל"ה כ סד כ"מ לרמכ"ן ומלממות כ יכ וכ"כ כ כ ב"ק תוס'וכ"כ
 מייך לח וכמקדם כמקדם, גס הדין סו6 "סרי (ס טעם על טתמס ג 6ות 'ט סי' p"s סגרט"ט מי' ועי'טס,
 תכיעס סחין מטוס סייגו ממר כטמכירו רק מייכ ם6יט "מה h'o ססכרח ודחי 6ל6 סדוס, מדת עלכשין
 הסר. מממון כעל 6ס רק סגלהעל

 כטככר סייגו סדוס מדת על דכופין מסר ל6 וזס נסנס ד(ס הרי5כ"6 כמס כגון דייה כ יכ כ"כ תוס'וכחכו
 כהקר יופיי ככיתו לדור יכנס hia בו לממות סיכול פמיטho 6 6כל מכר, לו מעלס סריגו מכירו כמנרדר
 ho, ד"ה כ כ ב"ק תוס' וכ"כ מסר. ל6 וזס גסנה זס דמוי לסיגר, עכיד דל6 וככרח ל6גר6 קיימךיל6
 fU~ סי' פ"כ ב"ק יט"ס וכ"כ והריטכיי6. וסרוקם סרח"ס כמס מסוג"י

 1. סעי' ADt סי' כמו"ע ורמ"ח

 כדעת דל6 )11ה כד סי' מו"מ סנוכי"ת כמס וממ"כ מרמ"ח, ססכי6 ממרדכי כדעת ג p"D כפתישועיי"ם

 מכופין ~ך, כעס"כ 6ת לכוף יכול ~תחילה ט6פילו טז סי' סס ומרדכי טס כיק נ"י טהכי" עזריס6כי
 יכפוסו ד6ס כיון סדוס מדת על כופין 6ין דלכתהילס מס כנק סגרס"ם כהיי וכיקר סדוס(. מדתעל

 וע" 6יגמי. רוכ מקפדי כדבר סדוס מדת מטיכ ול6 חינני רוכ קפדי וע"ז כיתו, טליטת ממטגוטליס
 מטיכ כמחירו חימום לתת 6דס דלכוף טכי6ר טכס עמ' כ כרך סדין כמורת פרכטטיין סגר"מ טלפס"ד
 סל6 כרמותו טימוט לתת חרס על דכפיה olcn "ל6 כרטותו, חצירו הימוט מכעוס החסרון ממוס לחמסר
 סו6 עלמו ונס רטותו, על מנעלותו מלק ממנו נטלנו כ6י5 והר כעלותו, כעלס פגיעס סי6כר15נ1

 פד"ר עיי הגג, על לצגות האכניס לרטות החרך ווכענין סדוס מדת על כופין כוס סייך ל6 ושןס"מסר",
 רכה. עמי nrrtn hrrn טלתס בקרות וס' ג, מיי יטרלל מסכנות  וטוית 61ילך, ג16  עמ' ידכרך

 סבונם  י5רמ ג מיי ס כלל סרוקי  סוית DD"' יטי עמ' ר יכרך ריר עמ' 5  כרך  יריט4ס DD"1 שי'ה.
 מכמיס סנריכו ל6 כסיג מדמיו פמפמיתו  חל6 תבירי  תמין  ליף מוין  ילינו  נכסי לסיביי  טלובתוך

  ססמגוה ידוע מהדבר ולע"פ וכו', חכירו טל מגזתו כ5ד מגות 6דס עוסה כ כ6 כ"כ כגמי כמיםלסרמיק,
 יכיל יינו DDbl"( 5תת, תמת %5 בסביי סיס כי% ביוקר ימכר סיס ייותר  גפתתימ, רמיו  סר5טיןטל

 היזק מל ממסי סיזק כס מנגרס כגון סדירס, לטף ממזיק מטוס הי6 סדירס ערך ירידת  oh יבללמתוג
  נזיקין תביעת ס"ו  מיינית, סיבם רי 141 למיתית סיבם  לי יט  סערך ירידת  ט5ו ורעם, ורימרסיס

  מגס ייינן נוס ~rrr  לטענתם  הרעם, כגלל יורד דירתם מערך סתוכעיס טועגיס וחס עלים,סחייכיס
 רעם וסיזק רסיס סי1ס בס  lttbs 1'bc נעמית הכגיס הוספת eh 6כל עליו. לתבוע ניתן הרב"טלדכרי
 כפי ערכם 6ת ממכניס דירות עכור יסלמו לח תוספת  16תס  מבגלל ויחמר ממחי 'oh hts  חףליכייס,



 ירושלים - דיןפסקי1

 כך. ics כספית תביעת טוס )טכגיס וקין מיפנית, סירס hih (1 6ין מתוספת, לולי למס מטלמיסטסיו
 עיי"ט. יז. 6ות ת סי' טו3 (כר כס' וכעי"ז כד סי' כיק סקופ שגריס סיעורי עפ"י 610 לוסוממקור
 סטכניס טלין טמענו ל6 כ6ן רעד 6, גט דף b"w~it 6)יס'3 סגרי"ט )מרן קרוטין למסכת מסערותועיי
 כמקוס 6כל 6ותס, מטריד כססדכר h~b תינוקות, מלמד ליעסות ט3קס סמור מדגי 63מד לממוהיכוליס
  3;ין ליד תורס מלמת כיח לפתוח 6מד כטי613 כסייס 61"כ  )ממזח, יכו)יס דלין ממענו )6 ממוןספסר
 ממון, מפסד למס דית לממות, יוכלו לכ15רס 6"כ מערכם, יורד סדירות סערך מילח" ט3ריר6מיגורים
 633 ממון ספסד דים לסonrn 6 % טסגמ' ומס לממות, יכולים 6ין ;מי ממון סכספסד "מעהד%

 וכלל, כלל קותו מוכרים סיו ל6 דירס וסייגו קרקע לסס מסיס שמנס ד5ז מיינו תינוקות, מלמדליעפות
 סנורך, כפי גדול ולקנות קטן למכור סיח טסדרך l))nrs 6כל ממון, הפסד ממס 6ין ח"כ לכך, עומד51ין
 כחן וים ממון, ספסד כ6ן ים 6"כ זס, מוכריס ולח"כ קמרת 1ק1ניס סדירת טמוכריס מרגיל מסדרוזה
 זקן 3ט1"ת כן כת3 ככר סד3ריס וכעיקר ע"כ. 3יתס. ליד קרוע ת"ת פתיחת לעכר טיוכ" לדוןמקוס
 וממערער כססמח(יק 6לo)'b 6 ספטיט וקול סדרך ר13י דטעגת פסק מס קלו, סי' חו"מ מסדו'יתחסרן
 טכיגי טרק כחלו כמכניס 35ל שטוס, בו מטתמסיס טניסס  6טר  לסניסס סמסותף 6מד שמנרטניסס
 ורמות מנר לטני וכן מיומד מנר יט סל(ס מיומדות ממנירות חבל מנרץ, 6מד וקרקעותיסס סססרמו3
 לו 6ין ממומס דצכן כיון טייך, סדרך ר13י טענת דמם כפס, סל% טענות דלין פריטך 3כס"גמיומד,
 דקול טענם וגס לממזיק, סמיומד שרטות רק מולכים ethittt וסנכגסיס משירו סל כמזר לילך כללרטות
 מ3)י מפז טל13 מס )עצות ממיוחד ס6דס יוכל ורצותו ד33יתו )רמ3"ס, אפי' שכס"ט ל'כ6ספטיט
 51מנס טס: חסרן זקן וממטיך זס. להקר ליכגס רטוב לו טלין 6מר ל6דס סיזק מזת יגיע חסלסתמט3
 ורק לגופו, 1ל6 לממות ל6 ממט, סי,ק מזס יגיע ל6 ממערער )"כגו 6ס 7וק6 סייט (ס סדיןכסיות
 סכל, לעטות יכול ד3רטותו דחמריגן סוOts 6 כיו"כ, קפידות ט6רי 16 סמגומס ממרון על סיחסקפידס
 ליכנס רטות OA 6ין סמערער סומכינו כטעם 03 כוס, לס13ל יוכל טל6 טכיגו עס לסתמט3 %ואין

 לעטות ד6סור מסוט לגופו, וכ"מ לממפו סיזק מזס יגיע סמערער לסכינו eh מסד"כ ממזיק, טללהקירו
 11DhI כידו כמזיק ס"ז עטייתו 3"עת מכירו 6ת מזיק "ת  פיכו% רכל  כלילי, סלינו להדס Db"כן

 ע"כ. דילים. גירי דמוי כןלעטות

 מפוגעת סייס 6ל5 מימנית סייס מממת רק היגס דירתס ערך  לירידת  יטכליט טענת דידן31גידון
 טענס. סטעגתס 67131י עלמן,מדירת

 עומקך ליס דכתה 6עייג למפריס 3ית6 ליס tt~rD1 מ6ן ה6י מגסרדע6 יימי ר3 6מר 3: סג 3'י3 3גמ'1.
 סטיו פכייד מכירם סרמ3"ס וכ"פ וכו'. רקיעת רוס ועד 6רעח מתמום לך קני )יס למכתב קריךורומך
 לטמעון 0יתס ל6 מעולס 11 ממערס תתקמץ סי' ח"6 סרט3"6 103"ת סכתה וחף ג. סעי' ריד סי'1"1"ע
 'כדית לסו 1101 כיתו(, 5ל פתותם וטסמערס ר316ן טל עומקו סיס סל5 לן לימך ומקן סעלייס(,31על



 וממתות

 ול6 מכית לי טמכרת ר6יס לסכיך סע)יס לכעל ,ס מענין מעליס, לפעל לעולס זה 3ית ר6יגו "ל6ועליה
 יכול ממעון סיס כקמת ממעון, מל מקרקע תמת למפור ר316ן 630 ככעס ו6י% סעליס, לכעל סרית3על

 קר31 מגיס, כמס 13 וסמ,יק ממעון ערער ול6 רכוכן מכנס לקמר 36ל "לו, ורומו דעומקו כיוןלממות

 טטועגיס טמעון יורטי עס מדגים ר316ן כיורמי סכל זס עיי"ט. טניס, ט) ועלים 3ית )דין ממזר זס610
 חזקם. אינס עענס 3ל6 כס וממזיק ממערס 6ת טמפר עלמו ר316ן 6כלליורם,

 6ת לעלמו מטייר קינו ססמוכר ברור טכיוס פוסקים כמס כמס "16 עמי מ"ג 5דק מבסט 3ס'וכתם
 לסטתמם סקוניס מטרו לti'eht 6 סדירות, 5PS' כ) מל סמסותף 3רכוט כלו) hSh לבגין "מתמתסמקוס
 סטכגיס כל טל רמות סריך לדירתו מתמת יקרקע למפור טרו5ס דירס 3על ולכן 6ותס, קנו 11בקרקע
 3סר(. סכגוי בגין ט53)ע מלליס על כעלות )ג3י1ועיי"ט

 כדין ונוטל כרמות כיורד מסום ועפיה סמטותף הדס לתוך טירד כותף ג: סעי' קעת סי' כטו"ע פסקז.
 טמ61) כדררי ומקורו וכו'. לישע  כטויי  ייילס כטדס 61פיל1 לק15ר מעומדת 3קמס 6פי5 העיראריסי
rnJsקעו סי' 3טו"ע ורמ"א ס סעי' טעם סי' בתו"ע פסק וכן כ"1. פ"י ו36ידס טילם ורמכ"ס 3, מ3 3"כ 

 אפילו טותפו טל כטלימ דיגו מסוחף ממוס פרטות כיורד דינו eho סר6טוגיס הנמלקו h~h י.סעי'
 3"3 וריטכ"6 רמיקס עי' סעליוגס, על וידו גטתתפו, כן דעת טע) במקומו, להיות 5יוסו וכקילולמופתו,

 מ כ"מ וג"י ור"ן ורט3"6 תתקסם, סי' ד"פ 3ר"3 מסר"ס 3סו"ת מסריס 3טס רכז סי' כתועות ומרדכיטס,
 פרק ר"ח פירם וכן סיזיק6, 3רי דל6 ד3ר 3כל דמי פרטות כיורד דטותף תקלט סי' 3"כ מרדכי )ועי'6

nprnסכתיס (3טדס 6ף דגוט o)'ht 6פ"ס מיד ס6')ן גתייכט ו5ס )יטע, סע(ויס כטדס )יטע עטויה 
 חלק לסטכיח ו63 סו6יל מ"מ מכירו, מל 3טלימותו כעוטם נממ3 אינו 6ס ט6ף ohito 16), מ5יפורע
 על ידו 36ל כרסות, כיורד נמחכ ולפיכך סכ), 6ת לסט3ימ אריך ממילא מבורר מלקו 61יןעלמו

 קו, סי' מ"u"~lon 6 1ט1'ית סר6"ס, כסס מס 3"3 וגני וריין 6, סי' 65 כלל סרוקם טוית עי'סתמתונה,

 3. 6ות ד סי' 3"כ סרנך )סגריי 5hprn1 בית וע" מ. מ"ק טעם סי' ססמייע פסקוכן

 טל6 סטני סמותף מימם ו6ס ג: 6ות פ"י 361ידס מילס סגמ"י עפ"י ג סעי' קעמ סי' 3טו"עו3רמ"6
 וכוי. מלקו לו ליחן חרירו אריך מלמגות אפטר 60י ד3ר 610 06 בו, מומס 6101 כגין טכנס כגוןלעטות
 h"h וססותף ליפול, עומד סמותף טסית דמיינו מלדגות, ם6"6 דבר סו6 6ס פירום, ג ס"ק nrron~sו3י6ר
 ו'יורדין מלקו לו ליתן חצירו כופין לכנות, רולס 6יגו ומדירו מדירו, מלק ג"כ טי3גס עד חלקו )דגות%

 לך. ס6ט)ס עד 3ו ודר ספית כל 6תס כנס %מר יכול ואין סמטותף, סכית לצגות ממגו וגוכיןלנכסיו
ע"כ.

 סכור סלוקם מסיס כיון מסלוקם, סטדס 6ת כע"מ גבס ם6ס טס וכמלממות 6 עו כ"מ סרמכ"ן כ"כומנס
 Oh1) '"DD 3,ס וס3י6ור 361ניך. עליך טול לומר לו טומעין 6ין  ילו כיילי  יל51ין D"Uh מלוטסיך

 דמוי ותירן 3דמיס, ולמיינו מדעתו ט% סגיקף 6ת למקיף ממקיף 'כול 6יך ססקטס 6 ד 3"3סרמ3"ן



 ירושלים - די,פסקיח

 טול לו לומר יכול וסיגו סעליונס על ידו ליטע סעטויס דכסדס דקיי"ל כרסות סל6 מכירו לטדס יורדכמו
 ולכניך עליך טול % לנמר יכול ז6יגו סטעס טס כ"כ על מלוי מייס רכינו כסיעורי וכתב ולעגיך.עליך
 מדעתיס כמו סוי 51"כ ליס, דגיח6 דעתיס למדיגן ליטע דעסויס דכיין מסוס hp 6 כ"מ סרסכ"6עפ"י
 ה5ר, כקנין סכעליס כו (כס סכעליס טל כחזירו דסטכימ כיון ומיינו בו, למזור יכול 6יגו וע"כ O)pדככר
 כידוע גכתכו מלוייי מייס רכינו כ"סיעורי סגר"ח )ודברי עיי"ס ס"ד, פ"ג טכניס ס"ס דברי כיקרוכן

 סמוטכר 6ת טססכימ סוכר ולענין י(. עמ' כ"כ טמעתן" כ"רוומ6 יותר כ6ריכות ועי' גמרז,כקי15ר
 קג1(. עמ' ג כרך  ירוטליס פפ"ר פי'  קמתסגי, ממילךטסמטכיר

 י6 ס"ק קמר סי' סנתס"מ מדכרי ססכי6 סליט"6 מיי(% מסגריימ מ5( עמי ח כרך ירוסליס פס"דועי'
  יכייר סיכך 6כל למכירו לססכימ דעת על כבירד רק 610 סכם מקבל ייגרד סעס בסי' ד6מרינן מסרכל
 h~b .ttnthilo מקבל סיגו למכירו ילק  ללורכולויניו

 מסכירות מדמי לקו(  יט טריותן י5י6ותיו, h~h % 6ין לעלמו, לסטכימ ידר  שכשליתיות דירן כנידוןלפית
  למכלית. לטלססקריך
 6ת ממייפת ססמלטהס מעיר סוכי מכעס כדין כיח ועד  סל סדינו מם עמ' ג כרך  ירוסליס פס"ר שי'ח.
 hih סימיד, כלפי זיכור כדין טדיט ר6 עמי כ כרך ירוסליס פס"ד עי' ועוד כבנין. סדירות כעליכל

 יכול סועד 6ין סמומזק 610 06 סדייריס, 5חד לכין מכית ועד כין ומילוקיס טענות יט 06ס6עפ"כ
 ירוטליס פס"ד )ועיי סממעייס  דין  יי סכים ועד על וגס טס(, סרמ"6 על )ומולק כדין סל6 ממגולס51י6
  קעת(.  עמ' יכרך

 נגדיתרנביעה

 גדולה מרפסת הפרטי לשימושו שלקח נגדית תביעה הדיירים אחד את תובע החנותבעל
 בעל טוען לדיירים. שכירות לשלם מבלי רבות שנים בה ומשתמש המשותף, לרכושהשייכת
 הוא כאשר המשותף ברכוש שימוש על שכירות ממנו 'תבע דייר שאותו יתכן שלאהחנות
 נתינת בזה מונח במרפסת, השימוש את לעצמו הדייר כשנטל ועוד, דבר. באותו חומאעצמו
 המשותף. הרכוש של אחרים בחלקים להשתמש אחרים לשכניםרשות

 והנקיון שההחזקה בתנאי במרפסת השימוש את הבית ועד לו הרשה שבשעתו משיבהדייר
 שלו, הדירה מתוך רק היא למרפסת והכניסה שמאחר טוען הוא עוד חשבונו. על יהיובמקום
 במרפסת לשימוש היחידה שהאפשרות כך מהבית, חלונות לו יש המרפסת של אורכהולכל

 ערער לא מהשכנים אחד ואף שנה, 25 כבר במרפסת להשתמש לעצמו הרשה לכן לבד, לוהיא
 לגשת אפשרות לי גם שיש לך דע פעם: לו שאמר אחד שכן מלבד הזה, השימוש עלמעולם



טממתות

 שכבר אחרי שנים 3 לפני רק למקום הגיע המערער החנות ובעל מבחוץ, מדרגות ע"ילמרפסת
 העוימוש את לו המרשים שכנים של חתימות 13 מציג הדייר רבות. שנים בשימושהחזיק

במרפסת.
 שם שעושה מהשימוש ידעו לא והם במקום גרו לא הבנין מבעלי שחלק משיב החנותבעל

 עוימוש ועל במרפסת, מחסנים הדייר הוסיף שלאחרונה טוען הוא עוד חזקה. זו אין ולכןהדייר,
 ניידים. מפלסטיק במחסנים שמדובר משיב הדייר מעולם. חזקה לו היתה לאכזהן

 דיןפסק

 נדחית. הנגדיתהתביעה

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

 לדיוןהשאלותן

 השותפין. בחצר תשמישין חזקתא.

 בחצר שימושב.
 השותפיי

 מהם. לאחד ראיה היזק שיש באופן

 לשותפיו. שכירות לשלם צריך האם המשותף, הנכס בכל לבדו שהשתמש שותףג.
 כמחילה. שתיקה האם ושתקו, שכירות לתבוע יכלוד.

תשובה

 מס וכגמ' חזקם. o)'h וכו'  תרוגילימ ומגדל וריחיים תגור כמקר מסמס מעמיד סיס 6: גז נ"3 נמטנסא.
 or סותפין קפדי ל5 כדי דכסעמדס רסכ"ס ופיי קפדי. ל6 כדי דכסעמדס עסקינן ססותפין כשרסכ6
 o~tnnh , כ"תיקתן oprn לו דלין , חשיו ,ס ויסלק יקפידו וכסירotpn , 15, לקמו סי5טרכו סעס עד ,סעל

 מקוס סיס6 קריך סכתיס טלפני כמקר 6כל וכו', o~fn וסויף עסת כרמותן ודקי מימו %1 ומדסתקוקפדי,

 ע"כ. ככדי. כסעמדס קפדי וסטך וי~י6ס לכינוספנוי
 ול6 כמגר וכיו"כ רימייס 16 כממס ססעמיד כחטר סטותפין מן 6חד ס"ס פ"ס טכניס סרמכ"סופסק
 כמגר כט6כו טרטומס כשר תטמיסין מ,קת ממזיק oh1 סיריוס. ,מן כל עליו מעככ סייז שתפו בומימם

 על סטר למוכר סיס דכיון ג, ס"ק A'p סי' כפת"מ סוכך קם, סי' ח"5 יעקכ ככות כשו"ת פסקססותפין,



 ירושלים - דיןפסקיי

 היינו '(, ס"ק י3 סי' סגך עי' טטר6, בתפס גס ממיקס דמהגי רס"ל למלן 61ף ממילם, מסגי ל6הדירה
 טל6 161מר מכמיטו כבע"ד היכף 6ף עדים DU"' 6ו עלמו הודקת עפ"י 31רור ודקי הי6 דסמחילססיכך
 טלין תנקה מטיכ6 טלו ס6יט מפורס ריסוס "י" דכיון יד סי' מ"ו ענניל מהר"ט כס"ת וכ"כ מהימן.ממל
 ה3י6 סם וכרמ"ח סו. סעי' קם סי' וטו"ע הי"ד פי"כ טו"נ רמיקס ועיי מזקה. כלל hstcn 1ל6 טענהעמה

 ט6ר כעטו 16 כזה להקפיד סדרכן מקוס הוoh 6 סטותפות 3מ)ר מלק לו הים ט6פילו רמם סי'מסריכ"ט
 ההמזיק. )מס חזקה סוי מקפידו 1ל6 עליו להקפיד סדרךדכריס

 6ין דסותפין 3 מב לעיל וס6מר קני, דקפדי דהיכ6 סכ6 ד6מר תימק כטותפין: ד"ס 3 ג( ססוכתוס'
 דגחית hO י"ל הו6, יסתמר 61מ"כ otle גי למכירו להסתמט ס6מד מגים דפעמיס or~ על זהמח(יקין
 פתומיס 6ל1 ס3תיס מיירי דסכ6 לתקר סדה כין למלק דיר נר6ס ועוד וכו', ~ול6 דגמיה וה6לפלגך
 ע"כ. מיניה. ד(נגס ל6ו 6י לעסות )1 מגימ 6ין דקפדי סיכך or ח5ר דרך ונכנס יוhtoe 65 דכיון orלמקר

 לכילת ג3י דדוק6 מ(קס לו עלתה ססותפין כמקר חדר 3נס ד6ס כתב סג סי' מו"מ מהרי"טוכסו"ת
 וזה (ס כרום אוכל זה סטותפין סדרך ד6מריגן hnpwn לפלגך דנמית ממס הויך ל6 בית 6ו סדהפירות
S)thדוד כית כטוית וכ"כ וכוי. 6סדדי טותפי קפדי שכסיג כגין דכגס היכף 36ל מקפידין, ואין זה נרוח 

 5כ. סי' מו"מ)ס%6ניקי(

 6ל6 קרקע כטחן (ה סבין מסוס טעגס כלי טמועילה 3 כח כ"כ הרס3"6 כתכ תטמיטין מזקתוכגדר
 גוף סמטע3ד רק גמור קנין כיס לית דכתסמיסין p"D 1 ק35 סי' 3נתס"מ וכיקר סעכודיס. עלכמומל
 "ענוד רק הגוף קגין כ1 ז6ין וכיון הסע3וד, ממילת רק 6יגו המחילה )כך סע)יו, )תסמיסיןמקרקע
 קגין לו דלין כיון גדר  רנעל מ(קס כלל כיס טייך 1ל6 נלכד, מטמיטין דהתחלת 3מ(קס גקגה לכךנעלמך
 כלל.מטף

 סלו, מסדירה רק סי6 לחבר ומכניסה הדייר, סל הטימוס כחזקת היחס כולס אסמיר דירןושנידון
  6ין וגס כעדי, מחס )6 6מ7 ו6ף מבחון,  מדרטת העמדת ע"י רק הי6 6)'ה להכנס )6מריס1ה6פסרות

 טתיקת 6ך כחקר, להסתמט להם כטית6פסר לסלקו ויכולין מסמיטין npfn % 6ין כעלות, n)uDלו
 לסלן. ועי' סכירות. מתס)וס ממילה מטווסססכגיס

 שותפו טיעכור רגע ו6יגו פתחו כנגד מסתמט 6דס כל ה"ותפין דצמבר ג סי' ק כלל הרב"ט סוגת עי'ב.
 עיייש. ויר6הו, מסתייט ססו6 כססהסס
 ס6מד הדגר וקירע כיהכגייס טל ישישה מקוס טלקמו סגיס 3ד3ר (Sht קמ6 סי' מ"כ סרס3"6 כסויתג.

oonכנגד סכר לו יעלס 16 6תה, סיסמת כמו סס 6ני 306 מכירו לו )ומר יכול ה6ס סגיס, ממט סס יטכ 
 סהו6 (מן כל סס מליסד לימגע לי סיס ל6 מלקנו סל6 כל בידך 6"ל מ5י ד)מ6 16 3ו, רבוי מהיההימים
 הו6 כסלו מלקו טל6 דכ) סכר, )ו להעלות מייד סוייגו כרוריס דכריס לי גר6ין סרטכ"6: והטיספנוי.

 כמגר לדר דמי ד)6 מקקה, דין כה סבין כמגר וכ"ט נמי מטקס דין 3ה סיס כחקר 61פילומטתמט,



יאממתות

 מ. DD" קע6 סי' כשו"ע כרמס דכריו 143101 ע"כ. וכוי. מדעתו מל6מכירו
 סי' מ"ג לתטכ"ן וכן ק5ו סי' 103"ת מיגונם סריי מלדעת גט סי' מו"מ )טולידו( לליעזר ר' במסגתוכתב
 יכף וקיט נסנה מדין סכירות לטלס מייכ h1Ab5, דקיימ6 מ5ר 11 סיתם Dh ס( סי' סרסכייט אוייתרם
 300. עמ' ים כרך פרייר ועי' ח. סי' מ"5 מסרס"ס ועי' דרתי. 6גי כטלי~מר

 סדייר, סל הדירס מתוך סי6 מלר ל16תס סימידה והכניסה מדייר סל לדירתו ספתומס סחור דירן3גידון
1"hhיטפסו o'5h למנוע שכידו גס מס למיגר, כעכיד גמס3 (ס 6ין מדרטת, סיפגו תו מולס ע"י מבחון 
 ססטתמם מס על מסכירות לכוים פטור לפיכך כיתו, למלונות רסיס ההיזק כגלל מ6מריס סטימוט5ת

 הסתמט. סו6ט3סלו
 ומקורו (כותו, זה מטוס 4כד ל5 לה וטתק שמכרה ר5ס י סעי' 5 סי' l"D~Sh כשו"ע סרמ"5 פסקד.

 כין כעלה וטתק כעלס כפני מתגם o)1b טנתגס onh בו ס"ק סיטכ ככ6ר ועיי"ט מ, כלל סר5"טכטוית
 33ית ועיי"ס כלוס. כמתנתם 5ין גמורם, כמהגס ל6סת1 סכעל סגתן מתגה היתה כין ג5"3 כין ע"מהיו
 דטתיקס כפגינו 6חד תקפם ח 1 כ"מ מהגמ' טסוכימ וקיד קו סי' u"tlon סו"ת ועיי פתים. וכמגמתמקיר

 שכ"מ, והיתם לקרו3יס, שיתן לכנה לתת ט15תס 5טס דה"ה ד p"D פ6 סי' כגתסיימ וכתב דמיך,כהוד5ס
 ועד מתמילס טטתק וכיון כמסירם, דהוי מטעס כתקפה חוי דמי וכמסורין ככתוכין טכ"מ דדכרידכיון
 ה"ט פ"י (כיס כ15"ס 6כל סר6כי"ס, כסס כ סעי' טס כסוייע סרמ"5 דברי כ(ס וכיקר סוד6ס, סויסוף
 מומ(ק קינו וסמקכל מיתם, ל5תר רק סי6 המתגם מלות מ"מ מלס המתגה Dh טפילו טכ"מ טדכריכתכ

 כסוד6ס. טטתיקה לתקפם דומה (ה וקין לידו, טתכ61 לתרי רקכמתגה
 otinlh ע"ז כטתיקס, הטתמט טככר מס על מ"מ למיגר, דעכיד מ5ר זה oh OtO 6ף דידן, כנידוןוס"ה

 יתבע הכית ועד hso51 06 מכלן 6כל קורס, תרעו סל6 מה פיוס לתבוע לפ"ר ו6י כהודקהסתיקס
 לסם. לסלם הדייר י5טרךסכירות

 לוין. דובאברהם

ב

 קרקע ממרון כו סיס 3דכר הרטכ"ס ~עת כוס. שיטות ג' כד סעי' קגג סי' כטור סוכך הטמיסיןכמזקת
 גיס, קריך 5ין קטן כתסמיט 5כל רשיה, כסיזק סמור 6ת לו דמ(יק מלוגית פתימת כטן וטעגס, ג"טכעי
 הוה ומותק דכר16סו טס, המ"מ עפ"י ה"מ מטכניס h'"DS הרמכ"ס וכן סנ16גיס, דעת קריך. טענה5כל
oprnוטעגס. גיס כעי תטמיטין חזקת ד6ף ר"ת דעת טעגס. %1 ג"" )ריך וקין ממילם מטעס לאלתר 
 סרמכייס סכתכ וכמו חזקס, לו 5ין ומתק ורקס כמחזיק 5ף 51"כ זס, על (ס חזקם למן 6ין סותפין6כל
 שליט"א. השכ"ד מכ"כ עי' עליו, לעכב ססותף יכול סטותפין כמאר כממס דסעמיד ס"ה פיסמכניס
 ממזיק, טפמיס עסרס גכוהס ממיקס דכעסס טס סרמכ"ס כת3 דסרי מזקס, לו דיש גר6הכגיד"ד



 ירושלים - דיןפסקייב

 טענה כל5 6ף כאלתר מוקה הום דככס"ג היינו ממל, וסג'מו 1ה61יל סממי5ה, על מקפידיןדהטותפין
 סדרכן מקוס 6ס הסוחפות כמקר חלק לו הים ד6פילו טו מעיי קם סי' כטו"ע הרמ"א וכ"כ ליס.דממיל
 סמייע ועי' ע"כ. ססתזיק. למס מזקה סוה מקפידו 1ל6 עליו להקפיד סדרך דכריס טעמו 16 כוסלהקפיד
 ולדעת לדעתו הדכריס כלל )ן גתכ6ר דבריו, כדיקור וממ"מ הרמכ"ס טכתכ מה דלפי דפירס כבס"ק
 hs1 ג"ט המיק h~h גרידתך להעמדה ממילה כין מינוק 6ין מכירו דכמ5ר 1ה61 ז"ל, מיג6ס סריירכו

 הוהכטענה
~prn 

 הדבר דלין כהיפך ה61 הסותפין וכמקר וכו', כ6ן טכתכ וכמו גרידתך כהעמדם 6פי)1
 על מקפיד הסוחף דגס )אלתר oprn סוה ממילה העמיד ד6ס ממילה כמעמדת hSh כלל גנט כחזקתתלוי

 מעמיד )6 061 לגמרי לממול דרך דלין טותף כ% מסה"כ לגמרי, ליה דמחיל 6מריגן ומדטתיקסממיות
 עכ"ל. כטותפין. oprn הוה ל6 כטעגס 1נ6 גיס ~ptrn הפילוממיקס

 כמרפסת מחסגיס מעסה הדייר 61"כ מ(קס, סוה %לתר למקפיד מדרכו דבר 16 ממיקס דכעססמכ61ר
 ק5וה"מ ועיי לאלתר. o~rn 1ה1"ל ממלו ודאי ומדטתקו כ(ס לסקפיד סוחף טל ודרכו ממילה כעטםסוה
 pnet. היזקו לו 6יתכרר מכי ר"ל 6ל6 מיד הכוונה 6ין דל6לתר הממ"ע דברי דהכיp"D 6 6 קגגסי'
 )?( הנ"ל הג"י סכתכ מה ולפי חוקה. הוה ויקי )כולס תראה מ,מן ,ה עומדים ה6)ו המחסגיסמ"כ

 6ת )ה6.51 6ין 6"כ המ71מזק, 6ת מ51י6ין 6ין ל16 06 תסמיסין כחוקת טענה כעי 6י דדינ6דמספיק6
 כמקר. תטמיטיו ממזקתמדייר
 וועד הגדר גטכר זמן ולסחר ממדרת המלר היתה הדירה סקנה דכטעס הדייר טען דכניד"ד נרמסועוד
 וכתמורה הזמן, כל הדייר על רק ימיה כמנר ומטיפול והגקיון1 מסכונו על הגדר סיכנה לדייר 6מרהכית
 וכאס הסימום, עכור תמורס סגתן טענה, עס חוקה הוה טענתו ולפ' לכדו, כמנר לססתמט רמותיקכל
 מכית וער כסורקת מגדר  כייית עלס דגס ועיד, ח(קה, rn(tnr הוה ודאי הרי הכית ועד ע"י י1כמ")6
 6י וע"כ וקני. מזק לך לו כקמרו והוה מתנה כך הכית ועד דהרי ופרן, גדר נעל טל oprn מכניססוס
 המכס לעסומ הכית )ועד רבות דיט ומסתנר5 ילבבו.  מכין ל, גס  שכירוט ממנו ולדרוס לחזוראפסר
 %  וייכנימ  כיור, לייתמי  יריירימ לטלר 1tDh יי בס  יבין מכיון הטכגיס 6ת ליידע כל6 6ףכ(ס

 על הגדר כנייח ועוד סדייר, מסכון על המלר  טל וטיפול  הגדר טבנייס  ירייתו רי  כ4מפפסירימ
 וסיף ינטיר לקמר פ"ר גדר  מלידע  טס דהיס 61ף להדדי, קפדי דסותפין ממיקס  עטיית orמסכונו

 מזקה. ומוס ליה ממלי ודקי ומדסתקו להדדי קפדי דסותפין ממילה עסה הוה כלסיבונותביני

 מסרי המקוס 6ת סהסנימ מס על החגות bu35 לטלס מייכיס  יסיכנימ b"u~5c  סגרט"ג ירידי  יפעומה
  סלו,  מסוי רפת על  וססביס סלו סהמקוס סכר המנות כעל טמרי כזה )דון יט ככעלותס, נסקרהמקוס
 מס עפ"י ~h"D'S סגרמ"ס ידידי כ(ס סדן 5( עמ' מ כרך ירוט)יס פס"ד עי' כיורד, דינו טלין י"לובכה"ג
 ל15רך נתכוין 6כל מכירו סל 6ת )הסכים כסנתכוין רק (ס יורד דדין י6 ס"ק קסד בסי' הגתס"מסכתכ
 %ורך סהסכימ 6ל6 מכירו סל ססטדס כטידע הגתה"מ כוונת לכ6ורס 6ך עיי"ט. ה1651ת, % נותןעלמו
  כיון  סיבת גס  לו  טרייר אסטר חצירו "ל ססי6 סתכרר  61מ"כ  שלו  סיטרי כטעות סכר eb 6כ)עלמו,
  נרשות  י% דיורד וטעמך והל: ב סגל  טלי כפיי  סס"ך כרכרי סו6 ומספק הסדה, 6ת להסכיםסגתכוין
 %1 לארכו עטה  pttb)  eh'  לסחבים כגתכוין סגי ה6ס  י5י16תי1,  לסלס מייכ  ליטביס טמתכויןכיון

 וסכר  כטמני ונפ"מ למכירו,, לססכימ גתכוין % לארכו עטה 061 למכירו, לססכימ דכעי 16להסכימ,



יגממונות

 51"ע. מכירו. סל וגמ55 לסמכית וגתכוין סלוסססדס

 ווייס.יהושע

הערות

 ממו) כיח )כנות כדי ה11 ה76מה 6ח חפלו ו)ימיס המיר, קי 6ח7 מלז מחייה קהיווה 76מה קלע היתה קגקכלה ה"גט"6.
 )ונקותו דייר קותו והתנ37 מעקה, קם כמקוח הקוחפין כ) ק) ומ5ווחס חו3חס היתה 111 6ח7, כלז מעקה ))6 נקטהוהחקר
 משוולס. נתקיימה נבן כי בו" נוחו ")6 והקכניס חסכונו, ע))כ7
 )החררה חייב 06 הר6קוניס נחנקו t~hh מיקל6) קג1) קלקע העגו"ס מן יקלק) קנה 067 6 נח ככ"ק החוס' כחכוכ.

 יורר כגון 6רי, )מכריח כ)) דומה 6ין המחייכים: כקכרח קס תוס' וכסכו קההנהו, נוה קנוס) 6ו כחינם הר6קוניס)כעריס
 ppg וחכן רגמ"ה, כקם 1 קי' פ"ו קס הר6"ק וג"כ קההנהו. מה מכעה"כ 7נוט) וגו' כלטוח ק)6 וננועו מכירו ק7ה)תוך
 עקמו )קולך הכ6 6כ) ה65ן כע) )עוכח כיון 7התס כמקנות, bU11 oTwn כמו קה51י16 מה כ) )ו גוחן וקינו והוקיף:ר"י,
 מגוה ה16) 6כן ועי' ח. קעי' לבו סי' כקו"ע WP9 וכן 6, מ כ"מ הרמכ"1 וג"כ ע"ג. קההנהו. מה 6)6 )ו 6י1 הבכךקנ6ו
 מייכ. מטיו הקכח געקה 6ס ק6ף הרמכ"ס וק7עח ענין, כלוחו קס והרמכ"ס הרי"ף שחבוקת הכיקר ה"6 קוף קכ"6וגוה
 בהקמיחו. לחטין גק)6 גס חייל נעין 7ר,ר,ג6ה היגף זג) ע קי' 'ו6כ חבקתועי'

 )שוכה כקטוען 7וק6 )החויל יריך 67ין מפולריס מגנב כרקח נ קעי' קו מקי' קנ6 מ6י 1: ק"ק קס כנחה"מוהקקה

 הכ6 ומ"ק המעות, )ו )המניל קריך 6ין )כעה"כ )הח,ירו הקיוו ו)6 )עגמו )יקחנו קר5ה מוט 067 מקמע ו)ה5יי,נתכוונתי
 )מכילו )הדיכו 1)6 )עקמו )קנוח 7עחו היה 06 לפידו ומקמע )הו5י6, דריך קהיה מה )הח,יר 7חיי3 קחס וכחב חיקק7)6

 )ו )יחן גריד )ה5י) נחכוין )6 6פ')1 קם דגם כקורן קכת3 ג ק"ק קנו קי' כק5וה"ח מ65חי לח"כ וכו', )ו )החויר ג"כמחוייב
 ו6, )חכירו )הקליח 7יור7 נתכווגחי )טוכה כקטוען רק )ו )החויר 5ליך 6ין ג6ן 7גם נרדה ו,פענ"7 ע""ק. קנהנה,מה
 חייכ קינו גוונה קהי6 יזע ~bs כקונג יפיקו )עקמו קנחה 6ס 6כ) וכו', כרקוח ק)6 תכילו )קדה כיולי כמו חייכ671י
 ע"י נהנה קממונו 16 6חל ע"י נהנה כסגופו 77וק6 והר6"ק החוק' נקט ינ p~p ק65 3קי' הק"ך )מק"כ יזמי )ו)הח,יל
 כקב"ה 6כ) )הקכימ קנחגוין מכעס תייל כרקות ק,6 כיורד ו7וק6 פעול, 6חר ע"י נהנה כקממונו 6כ) ממונו,מעקה
 עכ"פ, 77יג6 קעוק6 הוי קס ההק"ן Dhl~(t )1, )ר,מ,יל 11WD ינו' )חקרו )היניח נתכוין 1)6 )עטו כקקנ6ה וה"נפשול,
 קהי6 כיזע 6כ) )מוכחך, וה עוקה הייתי י7עחי 6י)ו )ומר יכו) 3קוגג 7גקנה ו6פקל 3קוגג, גקקנה יצמגו )הו5י6 יגו)ובין
 )עקמו (mm נתכוין ו6ס וכו' קנו כקי' וכמו )כו"ע לפטור ניבה כחיסול )עקמו )קנוח רק מכירו )שוכח נחגוין ו)6ג'וחה
 ע"כ. )ו. )החויר מחוייכ 6י 77ינhp'9p 6 הויכמ1י7
 )ר' ק") כוונה כגי כמעקה קגמו פכ"ה ק"ג יקר כקעלי כיקר )הגותו, כקנחכוין ~h)h נהנה מקוס מייכ ק6יגו ,ה עניןוכיקר

 וקימוק פעותה ע"י כמחהגה גס כך כונה, כבי i(~nglP הפעורה ע, המעקה קס נקלף 7)6 סוחר, מחכוין קבנו זכרקמעון
 יכ קיעור ב"ק קיעוריס וכקונטלקי g~t1D כתק)ומים, עניו חייכ ובינו כמקחמק, חקוכ בינו תועבת ק) ,קימות מנויןקטנו
 טו.6ות
 )עקמו )הקכיח קמקכ כגון )חכירו, )הקכיח כוונה כני חכירו ק7ה הקדיח 067 יקר, הקערי וכיחול הנחה"מ לכרי )פיננו65
 קלינו כרכל דהוי כיון קההנהו, מה )ו )קנס הכעריס 6ת מחייכים 6ם 77ינ6 קפיק6 הוי חכילו, ק) 6ח מלכיחונמ65
 נתכוונתי. )טוכה כקטוען יוק6 ,ה )ו )קרס אריך קפקק והקו"ע גונה. כלי כקעוקה קמו ע) הפעולה קס נקלל 7)6מחכוין

א.ד.ל.

ג

 לדירתו, סמיומד כמעכר הגייד מכיתן 6ת לסגים יכול 6תד סרכן ה"כגיס כל מסכימו ככר כלסרכגיד"ד
 ססכגיס. סל מקודמת סססכמס כנגד לכדו לערער סמדר ססכן ככל 6'ן מעמיס שלוקס דמסוסגר6ס
 סכן קותו וגס הכיתן כמעמדת לססתמסותו המפורסת ססכמתס 5ת ססכגיס כל וגתנו מקמרדסנס

 ססימוס זכות 6ת רק %6 סמקוס על סכע~ת 5ת מלידו כלל תבע %1 טען ל6 סכיתן 5תממעמיד



 ירושלים - דיןפסקייד

 611ת DinhJ, 13 לה,ור יכול המם6יל סטין לזמן כסקלה הפמות לכל הי6 הטכניס הסכמת 6"ככמקוס,
 ,כה דככר הטותפין כמסר ו6יירי כניד"ד ק"ו וסוך ה"ה(, פיה מכניס רמיקס )ועיי מכירו 3מ5רטפילו
 סמ6(. סי' ועיי  ייכנימ סטותפין כל הסכמת ע"י הפמות לכל טללה כזכותהסכן
 הסכמת עפ"י גקכעיס המגהט )וכן הסותפות 3גכסי הסימום רופני הטותפין דכמ5ר דכיון יט נוסףטעס

 להגיע כלי המטתמט 6ת )עככ הרוב ס) הקודמת ההמלטה נגד המערער סכן 3כמ 6ין סוכסטותפיס
 הסכגיס. הטותפיס רובלהמלטת
 הכיתן 6ת מלהניח דהמוגעו גמ65 הביתן, 3על לטכן מיוחד הו6 ס,ה דהמע3ר דכיון הו6 סליסיוטעם
 רק מנקט 6ימ הכיתן סכעל מסוס הסכגיס סל הממוגית הכעלות גירע )6 מהרי מדוס, מידת עלעוכר
 הסימו" זכות6ת

 כ הערה 57 עמ' 5דק מבפט )עיי סדוס מידת על כוין כי"ר והרי הכעלות, 6ת ול6 כלכד
וכ6(.
 עוד טחפר מהמחסן נהנה מתנות סכעל מכיון גר6ה המגות, מרעל הטכגיס סל סר6סית לתכיעסוכקטר

 לענין טיכ סי' ועי' לעתיד הסתכרה לענין נגדו מוחזקיס וסטכגיס תורה, לדין סטכגיס 16ת1 סתכעולפני
 טסג כסי'  דסנס למפרע.  ייכירית על גס ממש  לתבוע הס זיכו)יס גמ65 ק"מ"(, כעליה כחזקתקרקע
 מסרו eh סכר, לו להעלות קריך ד6יגו ד6מריגן לסכר  עימר  סתלר  דכסיין י"ל יסתכר: כתב וסמיי
 hSh סמרורית 16ת1 מפסד טלין לע"פ סהסחירו, כמה חסרו 11ה מרט הדית טהיס כגון מועט דברטפילו
 לטכניס והפרעה לכלוך גרס וכזה טתפר וכניד"ד ע"כ. טגהגה. מס כפי הסכר כל מגלגלין ידו עלמועט
  רייייתי. מסמרירות6 גרע ל6כודויי
  גילם  טל6 דוקק סכר, לו להעקת קריך הייו לסכר  עימר  יינו דכטהח5ר ד6מרי;ן דס6 י"6 ח: כסעי'וטס
  ליען קריך  כן  כרעתי גילה 6ס 6כ) כמינם, בו )דור unu1 ל6 6ס סכר )ו  )יתן  רפט  טסים כדעהוהדר
 למפרע ממחייכו דעת גילוי כזה ים כעתיד המקוס 3טכירת מעונין המנות כעל 06 וכגיד"ד  יכר.לו

 לג(. הערה סוף ug' גניכה פתמ"מ)ועי'
 6ס ו6"כ ע"כ. סכרו. כל לו ליתן מייכ י65 ול6 65 ט6"ל מדעתו טל6 תכירו כחקר הדר ו: 3סעי'וטס

 65. לו כשמריס הו6 הרי מפירתו על כפגיו התנגדוהטכגיס
 למכייס רגיל  לחייי חט1כ 6דס כגזן היינו )6גר6 קיימך ד)6 דח5ר קכמ 6)ף סי' מ"6 סרסכ"6 סו"הועי'
 hrrn מירינ"ת  סיתת  וועי'  כלל  מסיין  טיכרין  טלין  כסייס רסיייו רכתו  תיו סי' תה"ד ועי' לכיתו.דיורין

 כחקר המחסן 6ת לסמכים יט כגיד"ד 61"כ למיגר(. עכידי ד)6 וכתי לתיגר עביר ר% גברי כגור יכסי'
 למיגר.דע3ידי
 )1 לטלס הנטל קריך כ,ס סגם D"~h ג,ילס דעת על חורבה 3;ה ט6ס נד הערה פ"ז גגי3ס פתח"מועיי

 קיימך ל6 06 6ף כע"כ כסכם המורכה כעל וזכה נטלת 6יגס דקרקע ג סעי' מעג כסי' כמכושרה651ותי1
 )דין הנגזל דכית סדר  דין  טסטים ה p"D סו כסי' הט"ך מדכרי כן ודייק לנגה.  מסכר לסלם קריךל6גר6
 עיי. סיכר, לסגריר  קולריך יתכפר טכוס  תסכר ונטל ל6חרסטכירה
 6ת ממגו לתבוע יכולים הס 61ילו ה1651תי1, 6ת מססכגיס לתבוע  יכול  סתתות רכבל  למלכיינילן

  הסתמכותו. תמילת מזמןמסכירות
 טלדשמידט.טועיה



סוממונות

ד

 לדיוןשאלה

 שהוסיף אחר בשותף מחה ואח"כ המשותף, הרכוש גבי על מרפסת לעצמו שהוסיףשותף
 המשותף. מהרכוש כן גםלעצמו

תשובה

 טנמלקו תסמיסין npfn כ. וכטעגס. גיס nprn ע"י והיך קרקעות, opfn .6 nprn, עניני סגי מלגוהנס
 וממילם. כתיקה ע"י ל6לתר מזקתם eh הפוסקיםכה

~rthe
 הרטכ"6 כסס קנג סי' סוף הכ"י כתב ל5לתר, oprn כס טיט תסמיסין norns נכללת הסתמטות

 ג' מזקת טפריך hto ברור דכר תרוכס. ג"פ. מזקת קריך 06 וכינוס Ohtit ט6למ, up,: סי' srrnכטוית
 ולסתוס מקירו %גוה or כ6 051 בו, ויו65 ונכנס ממט כח5ירו מסתמט טסרי קרקע, חיסור כוס יטמסרי
 לדעת וכיס הרטכ"6: כותב סתסוכס וכהמסך עכ"ל. כילתו. דרך ילכד סל5 כדי כידו מומה (ס הריכפגיו
 ע"כ. npfn .c1SC קריך טענה סקריך וכל מתנם, 16 מכר טענת כלtprn 5 טוס טסן ט6מרתי ז"לרכותי
 מ"מ %לתר, חזקה דיר תסמיסין כמזקת דס"ל הפוסקיס לפי גס fh' קרקע מיסור כו סיס דגר סכלוהיינו
 וכיס b"sc~t. כדעת כך טלמד 0כ סי' hrrn למהרמ"ט מייס כתורם ויעויין טניס. וג' טעגס סריךכזה
 גס 6ך יעוייייס, הרטכ"6 כדברי מגיה רלמ סי' מהרסד"ס וכטוית כסופו. DS A)p" ככי16רו למורץכרי
 לט 5ות הגס"ט קנג סי' ככגסייג מכיף וכן וטעגס,  ייימ גי קריך קרקע מיסור טיט מקוס כל דבריולפי

 יעויי"ט.מסמהרס"ך
 סמור כגי וכל כנין, כסוחפות לו טיט כ6ויר הטותפין כמקר סכנה כרכוכן רגג סי' מסרטד"ס כטוית6מגס
 כעת יכולים וכלס לממות, כעת ור51יס הכנין על למוסיף ר6וכן רוקה סגים חמס 61מר פיהם פ%15

 (Otpl מתברר מכי h~h טגיס ג' מזקת קינו נזיקין מזקת ד6ס סמהרטד"ס כותב הכגין, כל עללממות
 prn~  סני חג' ברור הדבר 6'יכ מחיל,ובתיק

 ממלו ומתקו כמקר בית כונה סר16ה1 דכיון 5ריך, מיה ל6
 דממלו, דפטיט6 ודקי 6חד כית כבנין גדול נזק מתיק, prlo טנתכרר מכיון מועט ג'ק דסטת6ודקי,
tS'Dhtטותק 6דס לפעמים טכגיזקין ר"ת, יודם כגיד'יד מניס, גי קריך תטמיטין חזקת טגס ר"ת לדעת 
 לקיימה דעת על כית מסכונה ודקי ידע כי יממס, 1ל6 ויטתוק כח5ירו טכוגיס סרוקה מי 6כל מומה,וקינו
 קריך והרק"ם ר"ת כלדעת Srrnh 61פילו ר6וכן, כיד לממות יכוליס ט5ינס כגיד"ן מודו כו"ע 61"כלעולס
 סכגס ומה תעסה, 51ל כטכ ולעמוד עליסס לסמוך רכוות6 הגי כל כד6יס מ"מ רטות, % גתנו כססטענם
 ע"כ. כנה.ככר



 ירושלים - דיןפסקיטו

 עמודים, על ח5ירו 163יר ט13גס מיירי דסמסרטד"ס מכלר S"D קלט דף יונס למסריט )מורק31סי
 וטענם. סנים ג' 3(ה דקריך הרסכ"6 דברי 6ת רלמ בסי' לעיל המסרטד"ס מכיף מקרקע גוףד3גוטל

 ג' קריך 3מ5ר ו3י6ס דכי5י6ס סג"ל הרטכ"6 נטופת מ3י6 רפד בסי' IniDs דהמסרסד"ס לןייקוי"
 מזקות דים דס"ל הרמנ"ס %עת קפיצו hih טעגס, קריך דבר ס3כל ר"ת לדעת מיכעי דל6 וכותבטניס,
 טענה טוריך הרמ3"ס טיודס גראס ho' כי כחוקה ד3ר, 6דס לו 6מר טל6 סיטעון h~h צריךזל6

 סכל ניטר6ל ה%ס גקכעס ככר כ' וכיס צריך, thr(1 (מן כל מקפיד 6דס 6ין וכינוס oh'5's כיגמורם,
 רע( סי' מסד וכתורת קיכ. סי' ריבות 3ד3רי וכ"כ גתת. 6תס 6ו מכרת 6תס סי6מר טעגס 5ריכסמזקה

 6ו כר"ת הלכס 6י לסעדי סמהר"ד"ס זכרימקטה
~hD 

 %)תר. סוס תסמיסין דמ(קת הפומקיס
 דמ"מ כותב וסוט סג"ל, המהרסד"ס דברי מניא כגיד"ד 3ט6לה 35 סי' )סח)וגיקי( דוד 3ית נטויתכמגס
 6מר ל6 כ6ן רעד ס6חר, סכנו יוסיף סל6 רוצה 06 סכנה מה כ) )סתור טסוסיף סר6טון דמייכגרסה

 המצר מרני 6חד ירצה 06 6כל ספגה, מה טיסתור למייק יכולין סמן לענין hSh לו מממלומסרטד"ס
 6ני טנטלתי מה כחומרו לממות יכול רשכן 6ין 3ה6 הוה, סגטל כסיעור סמ5ר מטטמ לעצמוליטול
 טכגר מפני סייס )ך סממ);ו מס )ומר דיכו)יס מסיס מום), "ינ' ממני )יקח ר51יס טחתם ומסממ)תס
 סנקמ דעת על 6פי% תקח טל6 למחות יכווין כסייגו ו6ף טנטלת, מה מליפי )יקם מס לנו גס6רהיה
 סיס כל סטתקו, מפגי ה61 סממלו סמסרסד"ס טעס עיקר סכל מפגי הי6 כן לומר טיכולין והטעם .6נמגו
 ר6יכ6 כיון וסכך מוכים, ססו6 כרכר h~h קמ6 ממחרק מפקינן 1)6 תלינן ד3ר כ6י(ס המתיקהלתלות
 nhr ומדייק 610, טגטל כמו יטול טל6 כהסגי לממות הר6טון כיד יכולת 6ין ולכן תלינן, כמיס)מיתלי
 מהסני כל הקרקע על הום 6ס וכין סמ5ר 16יר ג3י על כניה תוספת (ס חס וכין סמסרסד"ס,3ד3רי
 לכנות הר6טון מגיחו אינו ו6ס , עמו סדין כנגדו ליטול גס  רולס %%  כנינו  סרייין  יסתיר bStפטרלת
 טכגה. מס לסתורצריך
 ר51ה וסטני כמלקו, כעת יכנה bb מהסני כדי ס3גס מס יסתור טהו6 טוען סרחטון טקס טגרחס כותבעוד
 כותל לו מסמך לוה ר6יס ומ3י6  כתיייוי יעי וכי  כריטון מכני  מכיו  ימני עס סדין %נות,דוקק
 סוד6טון, ס3גס מיז במלקו (וכה והסגי וכו', סכל 6ת עליו מגלגלין מתקרה 6ת עליו גתן סלח אע"פ6מר
  ons ים סי' ירים סכיי טכפכ וכפו  תליפיו,  כריו  ייני כחלקו סוס (כס מצקו )1 בירר ססו6הכיון
 כדין ס6מ1. מלק ממילך הקמר קנה כמלקו מהם 6מד סח(יק ט6ס מלקו 6מד כל בירר נ3יסר6"ט
 הסמוך מלק  ליס  טסיי דכיון 3המ5ר, 6מר מלק )הסגי )תה טר51ה לטעון סר"טון יכול 6יגו וכןמליפין,
 יעויי"ס. לו, הסמוך כ5ד ליקת  יכול  סטני גס)כיתו
 6מר סכן  רולס  וייכ המטותף מרסות % וכגס לקם 6מד  ט6ס 5ט סי' nrrn ופיטר( ישראל חכן כשו"תוכ"כ
 כטכגה 33גין כ6ן היס ל6 הסגי הסכן 06 61ף כעדו, למנוע (כום לו דלין כעדו מוגע וסוף מרפסתלמגות

 יוכל לכגות ירצה דכסס1ח דהכי 6דעת6 סיס לכגות  רמות %  מיתן סר6סון מדייר 3וד6י כיסר6סון,
 מסדי 6גן 6מריגן מקודם מתנו )6 61פי% לידו, טתכ1ח (כות כל לטני ר"טון מכר ומה כר15ג1,לכגות
 ידע חילוד3וד6י

 דכטסו"
 נתן or תנאי על וכודאי )פנות רטות נותן היס ל6 לכגות יניסו )" לפגות ירצה

  עיי"ט. לכגות, רסות%
 כיון בו, מימו %1  טייס סרכם טע3רו 6ף הסותפין, ה5ר ג3י על )עצמו מרפסת כנה 6כן 6' 06לפיכך



יזממונות

 הממימין כמזקת רסוס ג5מר 06 51פילו חזקה, ליגה טענה, לו 6ין וכקן וטעגס,  מגיס ג' טהריךמגת63ר
 על תוספת ולהוסיף לצגות כטיר15 כמריס טכגיס בגס דעכי לדעתה רק (ס וטתיקס, ממילהדמועיל
 מותר כך המחותף, מרכוס מסכון על מרפסת הוסיף טסר5סון וכמו פקפוק, כל6 למוסיף יוכ%דירתם
 טתק. דהכי hnulh1 המכותף, מסרכום לעלמו להוסיףלסמני
 סרמ3"6 דכרי לפי rb' סממותף, %כס החייכת לדירתו, ססמוכס כמרפסת מסתמם מהסכןו3גיד"ד
 % הכית ועד כי טעגס, % 6ין וכקן וטעגס, חזקה וקריך קכועה ממתממות הוה רגל דריסת טגסהגיל
 % להקנות זכות להם טהיתה ונקמר המלר 5ת לו מקנס סיב הכיה ועד 05 וגס סתור, 6ת לוהקנה
 לאמד לתת ם(כותס גראס לח הרי מליטיך, וויימ סגר'יי מכתם וכסי הסכגיס, לם6ר מפריע ם"ימ63ופן
 מקינו מס סמטותף מהרכוב כמלקו לסוסיף ר51ה ססמגי כעת 15י %מד בנהגו כיון h~b מטני,ולמנוע
 מסרכום לאחד לסקגות ממכוה ים הכית לועד 6ס לדון סים גס מס %. לתת 5ריכיס "כן, לאףמפריע
 מלק "ל מפורמת כמסכמה סיס טהטימום וכיון כניד"ד. הים טל5 מס דיירים, אסיפת כליסמטותף
 חוקה. לו ם5ין סרי מכמתיקס כהסכמה 5מר וחלקמהמכניס
 סי' ס"כו"י עפ"י ממילם סוי ל5 ככס"ג ססותפין סם על כט6כו סרמומס טמ5ר שליט"א 3hAo"1וממ"כ
 רסוס היה ohc רכים בו ממחזיקו מיקר לענין (ס דין הכי" ס סי' מ"" מהרס"מ כמו"ת סנהקם,

 נר15כן הרמכ"ח כטס קסם סי' מסכיי רסיס וסכיך זכותו, למס ממל ל5 דמסתמ6 חמרינן3ט"כיל55יחן

 עד זכותו ליכד טל5 והטיכ (כותו, הרקס % ור5וכן וכו' לפותמו וכ5 מער נכית סתוס פתם %מי"
 והזג זכותו, על מכרי( מפחמו לפי (כותו 5י3ד ל5 וכמתיקתו טמתיי6ם, המוכים מעטםםיעמס

 (כותו מכריזסטחכיל55ן
 סעו. סי' כמ"ג וכ"כ יעויי"ם, ממתיקתו, סוכחס וליכ"

 ג"ם, 5מר לקונס חזקם יט מ"מ ממוכר עיט רסוס מכט5כו ג"ם מזקת לגבי " סי' מ"כ סי טכתמורהוהגס
 ם"תק וכיון ממו, על לרמוס םל6 סיכות כמס מים כיון סמו על nhr מעכיר טפח ריעות6 דחינהכיון

 זס סייך לח כניד"ד o)nb עיי"ט, מטרו, על נזהר ולח המוכר עוד יערער ם% הלוקם סמך ג"םסמוכר
 סיכס םים וכיון סכי, דיינינן מהילס מטעם ורק מעולס, מטר סיה 1ל5 תממיטין nprn רק דמויכיון

  הו6  טסן רעת כל  לתמול כיפת  שנבכיין מכיון 5ו המטותף, הרכוס על מרמוס כיון ממס מל5למוכר
 דוד. מסכית טגתכ6ר וכמו לדגות, % גס יתנו לכנותכטיר5ס

 מרטורשט"ן. צבינפתלי




