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ירושליםייןבית
יזחסיוזלבירזרממזנזתלדיני

מהנמ"חחנירושלפקדוושבטלנמ"חנזנר
המשותףיוננבמעליתמימוולצורך

-עג J984מס'ממונותתיק

טבת)ו(מתד'

הדיוןנושא

סדהפקידאיכיבברכהלאשרהרינוההפקדה:שסרוזיילב.ישלבגמייחשייח 30.000הפקידאי

בעזהי"תמתחייבתהגמייחקופתזו.במצוהלשותפותזכהובכדהגמ"חלקופתשייח 30.000

לאחרהמפקידעייילכדכשתדרשאו]זה)פרסעלרישוסכלכאיןלתארידנעדהפקדוןלהשיב

ביהוסיףכחודשלאחרב.יעהייחוכוייי.תתברכוהמצוהבזכותמראש.ימיס 7שלהודעה

שקל". 3.000יינפרעהניילהשסרגביעלבכתיי'

בימראש.הודעותכמהלאחרשייח 27.000בסדהפקדוןיתרתאתלולהחזירמביתובעאי

שהסהמשותףבביתמעליתבנייתמימוןלצורראיעיי'לוניתןבגמ"חהמופקדשהכסףמשיב

וכדהגמייח,בימקופתאותויקחהכסףאתשכשיצסרכובמפורשדברוומראשבו,גריסשניהס

שהכסףוסועןהללו,הדבריסאתוכלמכלמכחישאילא.'להחזירוצרידאינוולכןעשה,

המעלית.לצוררמשסל,סלושיוכללבינאמרולאלמצוההיהלגמ"חשהופקד

סדעלהגמייח,שלההפקדהשסרשלתארידמאותונוסףבכתיי'משסרלסענתוראיהמביאבי

אועייב,שבסכסאי"הפרעוןזמןהלואה.שקל 20.000סדיינתקבלנכתב:שבושייח 20.000

לצוררהיתהשההלואהמוכחזהמשטרב.יעהייח .שקודסיימה ..ברח.יהמעליתקבלתלאחר

משיבאי .בגמ"חההפקדהשטרלגבינכוןזהכדהלואההשטרלגבינכוןשזהוכמוהמעל,ת,

שסרשבלשוןוהראיההפרסית,מההלואהבגמ"חמצוהלצוררההפקדהעניןאתללמודשאין

לביהיהשאסוראיטועןהפרסיתההלואהעלוגסהמעל,ת,עניןכללבזכרלאההפקדה

המעלית.לביןבינהזיקהשישמודההואכיאסהמעלית,בנייתלמימוןבהלהשתמש

לונחוציסכילביהודיעבגמ"חההפקדהלאחרשבועותשכמהמכדלטענתוראיהמביאאי

מימוןלצוררהיתהההפקדהואסההפקדה,בשסרכמוסכסהכסףאתלובתןוהואש"ח, 3.000

 .התעכבהשהמעליתמפניבקשתואתלושבתןמשיבבי ? ooo.3מזהלונתןאידהמעל,ת

לכדוהסכיסבבנין,מעל,תלבבייתרשיוןשישידעהדירהאתכשקנהשאמנסאיטועןעוד



J" 

ירושלים-יי!פסקיב

לאשלושהמוכרכשםהתקנתה,עבורלשלםהתחייבותמצידוהיתהלאאך ,עקרוניבאופן

מהוכלשלו,המוכרשלבנעל,ו"יינכנסהואהדירהאתשקנהשבשעהמשיבביעבורה.שילם

לצדחובשאיןמצהירשהמוכרמפורששבחוזהמשיבאילקונה.החיובעוברהמוכרשהתחייב

במכתבשהריועוד,בעבר.אישהתחייבבחיוביםחייבלאשהקונהכלומר,הדירה,עלגי

מעל,תולאבי,שלכמעל,תהמעל,תמוגדרתהמעל,ת,לבנייתהשכניםשלההסכמה

משותפת.

בילמעשהאךהעיריה,לרישיוןבהתאםהיתהמעליתלבנייתבחוזהשההסכמהאיסועןעוד

שכניםכמהעודוישלכך,התנגדואימקומה,אתוהזיזאותההגדילהמעלית,תכניתאתשינה

הרחבתאפשרותבכךמפסידיםוהםשונותמסיבותלהםמפריעשזהמשוםלכך,שמתנגדים

שותףלהיותרוצהואינוגבול,הסגתומשוםגזלמשוםאסורבמעל,תהשימושולכןבניה,

בגזל.

חלקםעלהמעליתלבנייתהסכמהעללוחתמוהדירותמבעל,ושלושהשעשריםמשיבבי

השכניםשכלכךלעיריה,שהגישהמעל,תבנייתתכניתעללוחתםנוסףושכןבבנין,המשותף

 .גבולוהסגתגזלסענתעודלסעוןיכוליםאינםבבנין

דייריםשישנםמשוםנכונה,אינההמעליתמעלותשלישלשלםממנושהתביעהאיסועןעוד

כולם.ביןלהתחלקצריךוהמחירמשלושה,יותרבבניןנוספים

במעליתחלקםאתלשלםהםיצסרכובמעליתלהשתמשיחל,סונוספיםשכניםשאםמשיבבי

במעל,ת.שמעוניניםנוספיםשכניםאיןכיוםאבלולבי,לאי

ממהבהרבהפחותכזומעליתהתקנתמחיראחריםקבלניםאצלשביררמהשלפיעודסועןאי

הואשהמחירמשיבביהבונה.הקבלןעםשעשההחוזהאתמראהאינושביגםמהבי,שאומר

שותףלהיותיסכיםשאילאחררקיראההחוזהואתזאת,לבררוניתןבשוקשעולהכמו

במעל,ת.

בשס"חשנכתבוכפיאותה,לולהחזיראיתובעלבי,אישנתןהאישיתלהלוואהבאשר

אועדיםבפנידורשהואההלוואההחזראת .בחזרהאותהכשיבקשלסיומהתגיעשההלוואה

מיגו).שלנאמנותמבילשלול(כדיהפרסיתההלוואהועבורלמוסב,ציק '''ע

ייןפסק

הממע"ההתביעות:שארעלמתקבלת.הגמ"חכספיעלהתביעה

דומבחייםשמואל )-(ווייסיהושע )-(אב"ד ,לויןדובאברהם )-(



גממונות

לדיוןהשאלות

גדרה.בגמייח,הפקדה .א

ל,סול.לומותרשהיהוסועןהגמייחמכספישבסלחייגמגזברב.

פדיון.בליההקדשכלההזמןכשכלההאםלזמן,דמיםהקדשג.

 .בחזרההבעליםיייעשתדרשעדרקזמןהגבלתבל,מסירה .ד

מתנגד.השותפיםואחדמשותפתקרקעעלמעליתבנה .ה

תשונה

רורין Sמעוחמפקיזגזין ,ממו:נ'יפקז'יגוכוחומיןיי'יפקז'יייכנו:וןמו:חמו:ו:'יגמייחפייו:מענרמ'י .א

נכנקו:מוחרנכנק'ינומ'ינמעו:'יו:'יימבכנקג'יפקז'יגוונחומנמ ,ממגכיימכמו:נ'יו:ונחנינ sמ

נפיו:נמכ'ינ'יו:חמו:נגבזרו:מסור'י'יפקז'יענזק'י Sקזוו:חחנ'י'ימסנזוןויו: ,נמחריסנ'ינווח'י

'יק'יינוחנכענזמיגרחמקריינמועי' .גננ'יקזו:כ'ימיןננוויסנמסרחגךו:כיןו:גיוןמו ,'י'יקזו:חנמי

נממסו:גסמע"פ ,'יענירו:וחכניכינחייס'יגסףננווחזק'י Sנגכמי'יחירו:נמקגזסי'חייכיעקכ

מ'יכנקיקכננחכנמ"'י[ורכיח'יימ'ינוח'יז'יגסו'יריבכנקfונמבכיחו'יגסףיחזיקנחכ'יסו:חמו:י

 .:וייעיי ,עיסקח]'י'ייחרענסומךחינוגי'ימיסורמחמח

יגכוחיייפו:יי'ייו:רכוו:עריזסייקרנסי'כנח'ייימגחובזק'י, Sנוז'יריגו:מומרזק'י Sחנוחו'ינ'י

'יחפזמחו:מייחז'יקזו:וגענין ,נזרמזין'יחפזענזק'י Sו:סזנחפס'יגרייחכו:סfווערגין'יגריייז

 .'יקזו:ו:ננ'יו:חמו:וח

ויינזרזנגוב'ייייימיזיחו:יכזק'י Sז ,וסעיירגסי'יוייז'יו:נחןוערוךח,סי'סוףזק'י S'ימחנ"מוגחוב

זק'י Sומס .)'י'נו:'יומזכרגנכגגנ'ירעכ'ימגנחזגגנמסויימסוףרמכייס(ועיי'יקזו:גמונ'ייי'ו:'יומ

כמעוח,קונ'יזק'י Sוז'יקזו:זסעייט Sקסי'כו:וייערמיימעי''יזיניס,נגנג'יקזו:נחו:כחנענייס

כגסףמזמורייחfוזכ'יקזו: ,ניחומיס'יקזו:כיןמחנקיןחגטקזוו:יןחוס'ז'ימגס"קו'יייח Sכקו'יקו:'י

'ייינוגוימינינגנג'יזיוט'יויזק'י Sזזקיייינגיוןומייג ,ג'יקזו::עו::מוחקנ'ימו:וסזרקיחומיסמו:מ"ג

עייכו:וגמובמרנ'יומיח'יזיוטזיןו:ננוז'יקזו:וחח"ו'י Sכקו:סוגחכ .ג'יזיוטזינומעוחקניןנענין

סי''ינח'ייימממנס .ג'יזיוט'יויזק'י Sזריכסייו:וייעעפיייטקייסו:מסייסמייעועי' .מסעי''י Sסי'

זכנזכקרמ ,מ'יקזו:זק'י Sינפינן'יקזוו:'יו'יחפסח'ינזרחנוחגוףנעניןקמוזזגחכגקייסט Sק

ומונמ'ירכיחו:ובע'ינעניןמכנ ,ז'ינעניןרקמיירינמו'יקרמ ,נ'יקזו:זק'י S'יוקו:ו:פחיךמ Sומוחמחר



ורושלום- Jדופסקוד

ת tקזויותפס tקגיונעגיוסכחוח"כמיקוי,ועסוגמיזעגייסוזחיזועסומקוח tסקזזגתמעט

פסק tזמסכתכוס"קח tסייכוגתס"מע"כ. . tסוקזסזנעגיונו tי tסקזזיוסמעותעכזקס 5ס

יותיווחסכימו tייחסוחס tכפי,סוחכסזיוטעניוכעין tגזקס 5זממווחסעייס 5יסיו"ע tכסומייח

 . tעיייי .וכעס tכעכיוסזיוטוממוויוכו 5סממוןיכ tחע"כחחויס,וכיס 5כניטוכיוכנו

עגייסכיזגכזוזיז , tממעגייסניזכגתןסויגכזוניזסגיעס tזקס 5זיס"קקססייכחוו"זוכתכ

כיוןכעכיסכו tי tממוןומזיקכגוזכזסממוןמזיקחווסגוזכעכייסממוןס tוגעיח,"יימכמוכחו tממ

t ועיי .עגייסכסןזכוככוt י"עt פ"כזחחוייסt ססתפססככתסוזחיעגיכיזכחוt זקס 5סגזויכ

ססתפססככתססו"ו,וכזעתיחפוז tמסככעכיחו 5כסוויכונסעגיממוןס tגעזסחסמעות,נ tח 5כחפ

ח.סייזקס 5מחג"חועיי . tממכיזוסגיעכח tחעייפסעגיוזכסגכחיכיזסגיע tכ

מיונסחיגוךגמ"ח,ככ'כ'כסיחזקס 5פחס tוינסומכייס tנפיסמ"סגסזקס, 5כסיחוגמייחסנוחסוחס

ומכ"סעפיייגיס tסגססחסעייפיייחח"כחסזכחסכתסחייחסוכיחוככוזקס. 5ככננסוחגמייחתעט

סנכסיוו 5ועייכ. tייחזקס 5נסוחגסכסנוחסעגייסיזינסחזיק tומטסייז"יווייע tוסייזפייימתגוייע

ימות tייוועייכוי.מו tסכויזקס 5סמוחסחכתווכתכגמימוכחוכן tמכחותס tמתגו"עחמוגסנזוך

t נעסנוחסגסחסוסטווסומכייסמחנוקתקסכעמיכייכ(קנמכסון)יעוויסייt וס. 5מסיחיו

נזכווחיסחיו tוחע"פסגכזוין,עס tכסקזונחזקס 5גכחיעסזקס 5ככין tמחחין :חטכ"ככגמי .ב

כחמוגסכיסמנחכסי tנעונתתיזסענסכסףחתיתכוו tחיס tסחכחתוכ tיחונחכחמו tנזכוזכו

ו"ע tוסי"חפ"טמתכ"עסומכ"סופסק .גכיתס tמעותכתתססיכןנומוכין tמחחיןייי tופויס. tעוסס

חתסכ tיחנחחךגחי tסגכזויןעס tכסקזונחזקס 5גכחיעסזקס 5ככיס tמחחיןחסעייוכזסיייו"ז

ניויוחסיכ:סעייסוףס tיו"זנחן tסכעווךוכתכע"כ.יס. tעוססכחמוגסכייזסענסגתוסכסף

t כמקוסt כוטנסממוכסt חניתוזמחוייכוזחיכיוותt ועייע"כ. .וכוt ייךt כגסייקסt סיימסוי"וס

ויך 5סזייו,כעיכינססתפקוחוי tכזכוחותוזיס tוחוווס tככסגנfו tתגועניוקווחיםחס tקעג

 .וכן tחניתו

 tמוחמותכיתסיתסכיע"יסכסףכטינתסחסזס,זכויחתזסיס tמכחיזזיס 5סגי ttזיזןכוגיזון
כין tמחחין tחמווככס"ג tייינמסגמ"ח,סכסףניטוננכיחסוווסיסמותכיתסיתסנח tחוומותות

נגכזויו::חסזסייקנזסייוסייח 5קועייכזיו,יח 5ו::סונטעוןסגכחיוכחמןזקס, 5גכחיעסזקס 5כ

מו::וכעתפטווכי tח 5גמכןוחס .)ז"פייו t t"t(ועייכזכוככוגעזיכו tחוע"חנ tגחמכות tססקז

כטכייכענסנוי"חייסוככוכ"ו::יעוויסגו"חסוכיחככו tחנחמסייעתו,ו::נוו::סעזותמפכיסכנכופו

יכ tחס tסמעכו::וגףוקחנחעזס tכעניח tחסמגין tקזוכגמיגחנקוו::נחסספו)מזפיקו(עמי

ס"נוכוייעזפניג,יכו 5מנחזכסמו, 5עכתוותס tסמעחתס tעוזחחזסיכחחכנחותס,ס tעונח tזסמ

ע"כ.נחחויס.ייך tס tזסמעחע"געזס tכעזחיגו



הממוגות

בעסקיגחמגוחכ:וס Cי Cוס Cמזק:ו, 5גבחיעסבין Cמחחיןמ"מכע"ח,גחמןחיגוחסחפיכוחמגס

בככךכופר Cכ:ויסחביעו Cגוחין:וגבחוח,

חומסוייס,מועזזק:ו 5:ומעוחי:ויו Cזק:ו, 5בחגחימזיו ו:,כחוכיוזק:ו 5:ומעוחחיס 5יו cמ:ו cוגרח:ו

ס Cעכי:ווחכ Cחחריחבכזק:ו, 5ו::סעכי:ווו::חככפגיכ:ויוחחייב ו:,וחגחירכיו, 5ככ:ווטרן 5ו::יעז

:וותג:ו Cביטועו Cזיזוובגיזוו .כחוכיויחו 5וכ:וובוכח,וריכוכחיגו , cמרחעכי:וו:ויחג:ווכחזק:ו 5

ו::יח,רו:ו:ופקז:ובו::טר:ומפורו::כחגחיבגוסףו,חח:ומעכיח,ורן 5כ:ומעותיח 5כ:וויוככ cחיעסמרחו::

 Cמכחיטר C:ו ו:כr::וגרח:וטר, cב Cו::מפורמ:ומכח:וותג:וכח cוטועו Cמכחייוחחוחו,יזרוו:: Cככגותו

גרח:ווע"כ .בוכחוב Cכחגחיבגוסףטר Cבל:ויכתברין 5:וי:וגוסףחגחי:וי:וחיכו cכחי,ומסייעביחח

חי.כ c:וחביע:וחתכקבכ

למיס cכיוסיס Cלו cוכחחריוסיס Cלו cכככעוכ:ו,ופר:וזמי:וחומר :,"ו:פטייומע:וייק:ורמבייסכחבג.

מכחעכי:וס,חכ:וכבר Cעוכ:וח Cקזומיגיי:וופקע:ובמחי:ו C:וק:ורחבייזוגח Cוב:ו .קיימיסזבריווכוי

פזמזברבסוגיחומקורסוכו.יכמיס cמקריביוומחייכעוכ:וורן 5כמעותעכמוב:ומ:ועכמתככיווזמי

 C:וגרו::ייחייעייו:ורמבייז,:ורמבייסובזעח,וסוגיחכביחור:וחחרוגיס:ומריכווכברב,כחבגזריס

כו!:יס cעזרק C:וקזיזכמזכיוו:ורמבייסזעחבסייקקי,סייו:וייח 5ק(ועייועוזגזריסfו:ורוריגח cומ

 .)ו C:וקזככח:ו,מגוככת:וכייוס,

כסף C:וקזיfוסכ!:מיס, Cכ:וקזזיגוכעגייס C:וקז:ו C:וקזו:ותפסתכעגיו cמיי:וגת:וכזעחכזוווי!:

וו c:ורמזק:ו 5:וגזרעכי:וסוחכחו,ר:ומסמחריס,כזבריסכזיוכfו cיfוו 5:וו:ו,מוובחוןכ,מו,כגמייח

 .ייע 5ובקזו:וייג,כמו

 ו:ע:!רקfופיכו:וזיר:ו,,מוב 5קוכfו ו:,כביחפכוגייזור:וfוומר :וfסעייריבסייוייע Cב:ורמייfו.פסקד

כזיר:ו:וביחגוףכוב:וקג:וז:ויי:וזוקמ,כfוו ו:,כביחפכוגיזיזורגסייק:וסמ"עוכחב .מע cבמfוחח

כזיר:ו:וביחכןגוחו:וריגיfומרזמסכחבfוסייקובגח:ויימ,מו,כוב 5קכfו cכיוומע cמfוחחע:ו Cגמי

fוחת.ע:ו Cרקמע cבמfויגוח,פכוגייזוררקמקוזסכו::fומרfובככעוכס,כווגחו

ויייfומע, cמרין 5c,מוככfווחייוימיככסתסכ,וועכיוז:ומקבכיייחס Cב:ורמייחכתבגסעייסובסיי

יייייfוזכזעח:וסמייעוכתב.מגזרוfוחחג:ו Cבגפטרג:ו, cכ,:ווביסקיכויתוfווסתסכ,וגועכיוקבכזfוס

:וית:וכמ!:זעתוכומריכוכ,מוקבעו::כfוכככז,סייוכככ ::ו":ורfומ!:וייחו:ווfו:ורמייח,:וביח Cגי C:ו

מח:וחוכומר:ווסיף Cוס cמ:ווחfוחתג:ו Cכ,וגוזחייב ::ו"וfרו:זכתבו:וfוו:וממע,:וייחחתע:ו cכfוכח

גזרביוכחכקכתבחסייקובחומיס .'טסייק:ו!:ייןוכייכ .fוחתג:ו Cכ,וווגו 5זרזעתווגיכ:וג:ו cכ,:ווביס

וסתסכ:וחמירגזריססחסfומריגוזבגזרו:ו, 5מבמקוסכfו cכחבירומתחייבכביוו:ו, 5מכזברומתחייב

מע. cמע:ו cכורק:וממע":וחמריגןו:ו 5מבזרןכfו cבמתחייבfובכמע, cמכעוכס

ממחיחון,מוב 5קוכfוו:ו, 5כמ!:ייח 30.000כגמייחגוחו 'וc fגממר:ו:ופקז:וטר C ב:!זיזובגיזווכפייי,



ירושלים-ריןפסקי

t יכקt וככנוכ"חכ:יסריך 5:יזוכןכגכנכ"כגוכחזר:י,:יוכנכוחחחt יוכונכרכפכי:ינזכריחס 5:יווחס ,וכנכ:

:יגכזר:יוח tכיכרכרי tוכחחרחך .קוכרסייוכ"חו tחרירי tח"ו tונכייוכ. tוח tוכחקר:יוכנכוח tיחגן

כחכחרככרחך ,ח"וכ:יגוכ:יגסףחחגריןיח 5:יוכי tח 5כוכ ,:יוכנככיחכוכיוכוןטרך 5י tנכרוכ 5קזוכןיחכחן

t י:t כחיוכסיינכטר. 

כח tוככ:יטנכ:י tוכחכררככ:י tוחחריכככוח,כו:י t:ירחכירו tסכר tוס tוכחכירור 5כחככ:יח.

וכחייכיסחין tחוכחכירו:יקרקנכוכ:יחזירככ:י tוכ:יכ:ירוסחוחווכחייכיסחסחחרוכיסכחכקווח, tכו

ו::ו"חס tכס tוכ:ירוס,חייכ t:יי"חפ"וגכיכ:יכ"וכ t:יוכס tכחס"קס tיסי tפח"נכייכ:ירוס,חוחו

וכו::פטנכר t:יוגחכרוכקכס tוככקרקנככ:יחזיקיגוכחכח:יככיןכ:ירוסריך 5חיכו tקוכגיסיג"חט"וככי

t סt וכריחקכחוכפכיכחt ,t ר 5כחוככ:ייס 5נככגזכרוקחכחקכ:יזוt ר 5כחחככ ,וכו 5נככt כחחכירוכ

חכירו,וכוכוןיכ 5כ:יגריכו tוככ:יפסירחייכ tחכיר:יכח t:יוס tוכ:ייחט":יוככיוסכרחזו,חקכ:יכחקכ:י

 . t "נכייונכר,יוכסירסרכסיינכ tי:יוחקכחכגכיכוכחכוקחוחכוי

ו:ינרכח:יוכיקוסח IIו:י ,:ימנככיחחחכככוחגכיס t:יגככ tירכחחיוכחוח tרכו tי tכיסכררירןוככירון

:יו::טחו:יגרכח:ימיקוסח II:יחחר tמחכררחסנסכפיגךכו,כחכו tוח t:ירכגכיכיס tמחיכסטח t:י

חיןככיחי tחחרי tג:ימכי"טכיקיסכטנכוןכיגוכימ"מכחכו, tוח tוכ:ירכ:יסכחזור:יחוחוכיסיגוכיס

:יגזיכ:י.נככורכס tכחכחכ:ירוסכחייככי




