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לזית ממומתולבירוריוחסין
סכסוךשכניםבענין תרספותבניה
תיק ממונות מס' - 576סד

(מהד' כבניסן)

נושאהדיון
מדובר בבנין שגרים בו  8שכנים .מצידי הבנין ,על גגו ומתחת לקרקעו מקום נרחב להוסיף
תוספת בניה ניכרת להרחבת הדירות הקיימות ויתכן אף לדירות נפרדות נוספות .חלק
מהשכניםמעונינים בתוספתכזו ואחרים בתוספת אחרת ,חלקםרוצים לבנותבלירשיון וחלקם
דוקא עם רשיון ,חלקם מעונינים להוסיף יחידות דיור לצורך מכירה והשכרה וחלקם מתנגד
להרבות בדיורין ,ובמשך כמה שנים לא השתוו ביניהם ,וכל ההצעות שעמדו על הפרק נדחו.
בין ההצעות :קבלן שהציע לבנות את השלד של תוספת הבניה בצדי הבנין עבור כל השכנים
תמו-,ת קבלת כל הגג .קבלן אחר הציע תמורת כל הגג תשלום של %ן 25.000לכל אחד
מהדיירים .בשלב מסויים נכתב בין הדיירים "זכרון דברים מחייב" בכת"י של השכן ר' ,על
חלוקה מסויימת ,אלא שהסכם זה לא נחתם מעולם.
לפני כשנה (מדובר על שנה לפני שתיק זה נפתח בבית הדין) ,בקש השכן ר' עם שכנו פ'
מחב,ריהם השכנים לחתוםעל בקשתשינוי ת.ב.ע .לתוספתבניהבצידיהבנין ו"הרחבת הדירות
העליונות על הגג" ,ואף תבע מכל שכן %ג 2.000עבור שכ"ט למהנדס שיסדר את הרשיון .שני
שכנים הסכימו להצטרף לר'ופ' ,ושנים נוספים הצטרפו אליהם כעבור זמן  -וזאת לטענתם-
לאחר שאוימוע"יר' אם לאיעשוכןכי אזישאו בתשלומים כבדים כשכ"טעל כל מה שהשקיע
מזמנו לקידום התכנית לטובת כולם ,ולאחר שמסרו מודעה שאינם מוותרים על חלקם בגג,
וחתימתם היתה רק על תכנית שינוי יעד הקרקע לצורך בנית המעטפת ,אך לא ההצמדות
ובעלויות ברכוש המשותף (בדיון נוסף הודה אחד השכנים שאין לו שני עדים על מסירת
מוד'גה ,אך ע"א ודאי יש לו .עוד טען שאין מדובר במודעה על אונס כי אםגילוי דעתו שלא
ויתר על בעלותו בגג) .עוד הם טוענים שחתימתם על התכנית אינה מהווהקנין אלא רק בקשה
לשין:וי תב"ע ,והם חזרו בהם מחתימתם .עוד הם טוענים שחתימתם בטילה לאחר שנעשו
שינוים בתכנית ללא התיעצות עמהם ,ואחד השכנים מאבד  18מ"ר לצורך חניה .השכן ט' טוען
שר' "הפקיע" ממנו את המחסן בכך שלא רשם את שמו על המחסן בהגשת התכניות לעיריה,
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לפרווע שהותנה עם ר' שיעשהכן ,ועל דעת כן חתם על התכניות .כמו כן טוען שבהגשת
התכניות "הפקיע" ממנו ר' את מרפסת הסוכה.
השכניםר'ופ' טוענים שתכניתזו שנחתמהע"י כ 60%-מהשכנים ,מחייבת ואינה ניתנת לחזרה
מכמה נימוקים :א' ,חתימה על "תכנית לביצוע"  -בניגוד ל"תכנית בניהן  -מהווה חלוקת
שותפ!ות ,ומחייבת יותר מסתם בקשה לשינוי תב"ע; ב' ,ר' עשה קנין חזקה בגג ,וחתימת
השכ!:ים היא כמו לך חזק וקני ,ועוד .פ' טוען שכבר קנה את הגג מעל דירתו מהקבלן בזמן
שקנו :את הדירה ,אלא שהרישום בטאבו על הגג לא נעשה בגלל מיגבלות החוק ,ולראיה מציג
את מזכרון דברים שחתם עם הקבלן ולפיו "צד א' יצמיד באם תהיה אפשרות את הגג מעל
הדירה" (השכנים האחרים דוחים את הדברים בטענה שהאמור בזכרון הדבריםאינו מלמד על
הקנאה שהיתה אלא רקעל אפשרות הצמדהואינו אלאקנין דברים"יצמידי' "אמי,ואין בו תוקף
הלכתי).
לפני סיום הדו"ד נמסר לבית הדין ע"י אחד השכנים שלפני כעשר שנים התקיימה בוררות
בענין הסוכה שלר' על הגג בבי"ד ,ושם נפסק שהגג משותף לכל השכנים.
השכן פ' מציג תשובה בשם מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א על השאלה דלקמן" :אודותדיירים
בבנין משותף אשר קבעו להרחיב את דירתם ואף ערכו שינויים בחצר הבית ושכרו אדריכל
ונתנו דמי קדימה ,שביקשו שכנים מסויימים להינתק .ואמר מרן שליט"א דאינם יכולים כעת
להינתק מהתוכנית עד סוף ביצוע מה שקיבלו לעשות שעליו שכרו את האדריכל" .ע"כ.
השכן ט' מציג תשובה בשם מרן הגריש"א שליט"א על השאלה דלקמן :בבנין מיגורים
שהדיירים חתמו לדיירי הקומה העליונה את חתימתם לצירוף הגג לדירתם (הגג הינו רכוש
משותף) ,האםדייר אחדיכול להסיר את חתימתו לאחר שכבר חתם? תשובה .מעיקרהדיןאין
זה הקנאה כלל ,אלא דיש מנהג המדינה שחתימתו מחייבת ,אלא דכל זה אם העיריה גם לא
מאפשרתלו לחזור בו מחתימתו ,אבל אםהעיריה מאפשרת זאת בודאי שאין בחתימתו כלום.
הבק,זה להרחבת הבנין הוגשה תחילה לועדה המקומית ושם נדחתה ,ואח"כ הוגשה תכנית
מתוקנת לועדה המחוזית ,וגם שם נדחתה בעקבות מכתבי התנגדות שהגישו לה שכנים
(השפנים טוענים שהגשת התנגדות לעיריה אינה בגדר הליכה לערכאות ,וזה עפ"י מה שפסק
להם רב).
לטענת ר' יש לקבוע חלוקה ברכוש המשותף ובגג ולהתירלו לבנות על הגג .לטענתואין מקום
לגורל ,והוא מסתמך על כמה פוסקים .לטענתו גם החסד לאברהם שפסק שאכסניה (איינקעהר
הויז) שנשרפה יכול אחד השותפים לדרוש בניית האכסניה מחדש ולהתנגד לחלוקת המגרש
בין ו:שותפין ושכל אחד יבנה בו בית לעצמו משום הפסד חומש ,זה דוקא באופן שהמגרש היה
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מיועד מלכתחילה לאכסניה ,אבל הגג שלפנינו לא היה מיועד למכירה לקבלן אחר ,וע"כ גם
לחסד לאברהם זכותו לדרוש חלוקה ,מה גם שמהריא"ז ענזיל חולק על החסד לאברהם.
לטענתו ,נם אםיש בזה מחלוקתדינו כמוחזקמכיון שהוא מרא קמא.

השכנים הנתבעיםטוענים שר' וש' אינםיכולים לכוף אותם לחלוקת הגג בתמורה לחלוקתצידי
הבנין ,מכיון שאם יחולק הגג יופסד ערכו ביותר מחומש ,שהרי כשהואפנוי הוצע לכל דייר
 ,25.0005ואת זה יפסידו כשיחולק (השכנים ר' ופ' משיבים על כך שבלי רשותם והסכמתםאין
כל אפשרות למכור את הגג לקבלן ,ומכיון שהם אינם מסכימים ומרשים למוכרו ,אין כל הפסד
חומש בחלוקתו ,שהרי בין כך אינו שוה) .וגם אי אפשר לכוף אותם לחלוק את המגרש בצידי
הבנין כדי לבנותעליו מכיון שהמגרש מיועד לשימוש משותף שלגינה וחניה ומשחקים.

ענין נוסף עלהבין הצדדים והוא המחסן שלט' .השכניםר'ופ' טוענים שלאחרונה התברר להם
שהמחסן נבנה על השטח המשותף של הבנין ,וזאת עפ"י התסריט המקורי של הבנין המצוי
בעיריה ,שעל פיו ניתן הרשיון לבנית הבנין ,ובו הערת אזהרה לגבי החלקים המשותפים,
וביניהם מקומו של המחסן של ט' .גם בתסריט שהוצג לשכנים לפני קניית הדירות שבו
השטדזים הציבוריים מסומנים בסיפרה" ,"0בינהם נמצא גם שטח זה שנבנהעליו המחסן שניתן
לט' .וע"כ קרקעו של מחסן זה שייך לכל השכנים ,וניתן לט' שלא ברשות ,ועליו לשלם לכל
השכנים דמי שכירות של שימוש במחסן לאורך השנים .לטענתם בחלק מהחוזים עם קוני
הדירות אין את הסעיף המותיר בידי הקבלן את הזכות להצמיד חלקים מהרכוש המשותף למי
שיחפוץ ,ולכן כלפי שכנים אלה הדבר נעשה שלא כדין .עוד הם טוענים שבהסכם שנעשהבין
בעלי הקרקעלבין הקבלן ,התחייב הקבלן ש"לא לבצע כלשינוי מהתכניות המאושרות ומהיתר
הבניה מבלי לקבל מראש את הסכמת המוכרים ורשויות התכנון והבניה" ,והואילולפי התכניות
המאויירות"בין העמודים" שבו נבנה המחסן של ט' היה רכוש משותף ,לא היה לקבלן רשות
לשנותו ולהצמידו לדירת ט' בלי לקבל את הסכמת המוכרים והרשויות .ר' ופ' טוענים שמה
שלא מחו במשך אותם שניםעלכך ,משום שלאידעו שזה רכוש משותף עד לאחרונה.

השכן ט' משיב שלפי החוזה מגיע לו מחסן כמו לכל שאר הדיירים ,אך כיון שהמחסן שהיה
מיועד לו נמכרע"י הקבלן לשכן אחר ,נתןלו הקבלן את המחסן שהיה בשימושו בזמן הבניה.
מסירת המחסן לט' היתה לאחר קבלת טופס  .4מחסן זה שנמסר לט' לא נרשם על שמו בטאבו,
ולצורך הרישום נרשם המחסן שהיה מיועד לט' ע"ש ט' וכאילו הוחכרעלידו לשכן שקנה אותו
מהקבלן .הא טוען שאם תתקבל תביעת ר' יהיה צורך להרוס את המחסן שלו ,לפנות את השכן
ג' ממחסניו שקנה מהקבלן ולחלקם לכל השכנים .לטענתו ,בתסריט שצירף לקוני הדירות
נרשמה הסיפרה " "0המסמלת שטח ציבורי ,בצד המחסן ,אך לא במקומו ממש ,משום
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שהמדען עצמו יועד לט' ולא לשטה ציבורי .לטענתו המגרש כולו כולל השטחים הציבוריים
היו בבעלותו של הקבלן ובעלי המגרש ,ועד למסירתם לשכנים ורישומם בטאבו יכלו לעשות
בהם מרצונם .עכ"פכיון שדינו על המהסן כלוקה ,והמוכר דר בו יותר מיום אהד ,הרי טוענים
ללוקה שהמוכר היה בעליםכדין ברשותבעלי הקרקעכדי למוכרולו.
ענין נוסף שהעלה ר' הוא התוספת להדר השינה של ט' ומעליו המרפסת לשכן העליון שנבנו
מעל השטח המשותף של הבנין .לטענתו בכך עשו שני השכנים הללו שימוש לעצמם באויר
הרכוש המשותף ,וכאילו הלקו לעצמם את הרכוש המשותף ,ע"כזכותו לדרוש את הלקו ברכוש
המשותף על הגג .ר' טוען שעובדהזו נתבררה לו רק לאחר תהילת הדיון בביתהדין ,ולכן לא
מחה בהם במשך השנים .הוא מסתמך על לשון החוק ופסק ערכאות שבעל דירה שהורהבה
ייראה כמי שהסכים להרהבה דומה של כל דירה אחרתבבנין ,ובניית השכנים ברכרש המשותף
נהשב,ת כהסכמה לשכן לבנות גם הוא ,כתוצאה מזה יש לו  88%מבעלי הרכוש המשותף
המסכימיםלבנייתועל הגג 3ההלקים שלר' ושלפ' ,החלקים של השכנים שהקנו להם את הלקם
בגג והחלקים של השכנים שבנו ברכוש המשותף).

השכן ט' משיב שכבר ההזיק בו כל השנים ,ואם יש לר' תביעה עליו לתבוע את הקבלן ולא
אותו ,שהרי הוא היה והגזלן" לטענתו שלר' .ט' מוסיף שהקבלן העיד על כלהענין בבי"ד של
בעלז (,אךאינויודע אם נרשם שם פרוטוקול מעדות זו .ר' טוען שהדיון שם נערך ללא התימה
על שטר בוררות וללא הסכמתו ,וע"כ הסר תוקף ,מה גם שהקבלן פסול לעדות משום ש"גזל"
את הקונים ,ובודאי מנסה לנקות את עצמו מעבירות פליליות .על הזקתו של המוכר משיב ר'
שזו ~וינה הזקה משום שהיה קבלן הבנין ,והאומנים אין להם הזקה .על טענתו של ט' שעליו
לתבוע את הגזילה מהקבלן ,משיב ר' שהלכה פסוקה היא שזכותו לתבוע את מי שמהזיק
בגזילה ,דהיינו ט'.

בנוגע להצמדות השונות ולשינויים משטחים משותפים לשטחים פרטיים שנעשו בבנין ע"י
הקבלן ,טוען ר' שהואיל ועפני ההסכםביןבעלי הקרקעלבין הקבלן יקבל הקבלן את הבעלות
על הדירות רק "לאחר שהקבלן ימסור למוכרים את הדירות המיועדות להם בהתאם להסכם ,או
שבעת רישום הבית המשותף שייבנה על הנכס תועברנה כל היהירות בו ,פרט לדירות
המוכרים ,ע"ש הקבלן או לפקודתו" .ומכיון שהקבלן "מכרי את הדירותלפני שמסר את ההזקה

לבעל:י הקרקע על דירותיהם ,ולפני הרישום בטאבו ,נמצא ש"המכירה" היתה בלי תוקף ,ולא
היתה לו הזכות להצמיד לדירות הקונים חלקים מהרכוש המשותף .זאת ועוד .לפי הסכם בעלי
הקרק;ע עם הקבלן אין לקבלן זכות לעשות שינוייים בתכניות הבניה אלא בהסכמת בעלי
הקרקע ,והשינויים שעשה הקבלן  -לטענתו ,עפ"י מה שאמרו לו בעלי הקרקע  -נעשו בלי
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רשותם של בעלי הקרקע ,וע"כאין בהם תוקף.

ט' משיב שעד העברה בטאבו ע"ש הקונים היה כל שטח הבנין בבעלות הקבלן ,וקביעת שטח
הרכוש המשותף היה נתון בידיו ,ברצותו מרחיב וברצותו מקצר .בהרבה מאד מהבניניםאין
הקפדה על הרשום בתסריטים השונים ,והקבלנים משנים את היעוד ממשותף לפרטי לפי מה
שנוח להםולפי הצרכים.קוני הדירותמודעיםלכך,ועל דעתכןקונים אתהדירות ,ולאעל דעת
התסריטים השונים .כך גם היהבבניןזה .הקבלן חרג בכמה מקומות מהרישום בתסריטים ,ועל
דעת כן קנו הקונים את הדירות.

עוד טוענים השכנים שר' "תפס" חלקים מהרכוש המשותף בחדר המדרגות ,בגג וליד
המחסנים ,ועושה בהם שימוש שלא ברשות ,והם תובעים שיתפנה משם .ר' טוען שהפינה
בחדר המדרגות נתפסה על ידו ברשות השכנים .בגג מונחים עצי סוכה מפורקים ,ומותר לו
להשתמש בו שימוש כזה .ליד המחסנים מונחים ספרים של שוכר המקלט ששכר אותו מועד
הבית ,ולא שלו.

עודטויגנים השכנים שר' הרס גדר בחצר ללא רשות,וע"כ הוגשה תביעה בבד"צ שלבעלז ,שם
הוציא וביה"ד צו מניעה נגדר'בענין זהובענין הגשת התכניותלעיריה .לאחר שר' האשיםא"נ
הבי"ד 'רשם בנקמנותאישיתכלפיו הסתלקביה"ד דשםמהענין ,והתיק הועברלבי"דזה שאישר
את צו המניעה הקודם עד לבירור בבית הדין.
השכןו ':טוען שלפני כעשר שנים בקש להוסיף מרפסת לדירתו על החצר המשותפת תמורת
הסכמד; לשאר השכנים להוסיף לדירותיהם בעתיד .הוא דבר ע"כ עם אחד השכנים "כנציג
כולם"יהלה הסכים .בזמנו לא דברעל הגב ואפשרויות הבניהעליו .לפני כמה חדשים הקנה את
חלקו חגג לשכן ר' ולשכן שלידו .בדיון שהתקיים מאוחר יותר בביתהדין הציג השכןר' צילום
ממכתב של השכן ג' מלפני כעשר שנים שנמסר לבית הדין שדן בסכסוך שבין ר' לפ' על
תפיסת הלחק מהגג ע"י ר' .במכתב מודה ג' שויתר לכל השכנים על חלקו בגג תמורת מה
שקבל בקומת העמודים ,ומשתמש בלשון 'ינתתי" .כמו כן הוגש לביה"ד תצלום מפרוטוקול
אותודיון בביה"ד שגם פ' עצתו הודה שחלקו שלג' בגגאיננועוד שלג'.פ' משיב שמכתבו זה
שלג' נכתב אחרי שכבר נתןלו ,לפ' ,את חלקו בגג ,והמכתב כאילו נתן אותו לכל השכנים
נכתב ו-ק כדי לרצות את הצד השני ,ומבקש להאמינו במיגו שהיה טוען על צילום זה שהוא
מזוייף.

ר' תובע את הנתבעים לשלם לו כל ההפסדים שגרמו לוע"י מכתבי ההתנגדות שהגישו לועדה
המחוזית ,שהיה בהם שקרים ומסירה על תכניות עבירה על החוק .לטענתו יש לחייבם מדין
גרמי וובודין מוסר .עוד הוא תובע שישלמו לו על הזזת צובר הגז מדין "יורדי ,כיון שנעשה
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בהסכמת רוב השכנים.
שכן אחר תובע מר' לשלםלונזקים באינסטלציהשלו ,שעשה כחלק ממערכת הלחצים להסכים
לתכניות הבניה שלו.
הדייר א' לא הצטרףלדיון ולא חתם על כתב בוררות.
בית הדין ביקר במקום נשוא התביעה ,והתרשם ממראהעיניו.

פסקדיןביניים שלפשרה
לאור האפשרויות הגדולות להרחבת בניהבבנין נשוא התביעה ,לתועלת ולרווחת כל השכנים,
ולאור מהתנגדויות שיש לחלק מהשכנים לתכניות הבניה של חלקים אחרים ,זה בכה וזה בכה,
בית הדין קובע לחלקבין מעטפת הבנין לבין הגג .כאשר בשלב ראשון יחלקו השכנים בינהם
את צידי הבניןלבניית המעטפת במידה ובאפשרות המקסימלית שניתן להשיגברשיון ,ובשלב
שני ידון בית הדין בחלוקת הגג.

א .החלוקה :צידי הבנין יחולקובין כל הדיירים כדי לבנות בהן מעטפת לבנין בגודל המקסימלי
שניתן לקבלעליו רשיון .חלקו של א' שלא הצטרף לדין זה ישאר בבעלות משותפת של כל
השכנים ,ואםיהיהמעונין בתוספתבניהיהיהעליו לקבל את חתימת כל השכנים.
ב .המדזסנים ,כולל אלו שהחזיקו בו ט'וג' ,ישארו בחזקתם .המרפסת והחדר שהחזיק בהםג'
ישארו בחזקתו.
ג .הרחבת המחסנים מתחת לפני הקרקע תידון בבית הדין לאחר קבלת הרשיונות לבניה
במעטפ;ת ועל הגג(לפי החלטת ביתהדין בשלב השני).
ד .כדי לממש פסק דין זה ,מחוייבים כל השכנים שהצטרפו לדיון  -גם מי שאינו מעונין
בתוספת בניה  -לפעול במשותף כדי להעביר את תכניות הבניה בועדה המחוזית ,ע"י מהנדס
שרוב הדיירים יחליטועליו.
ה .אם לפי חוקי התיכנון ייתבע שכן זה או אחר "לוותר" על מרפסת זו או אחרת "לטובת"
החניה ,יעשו כך כדי שהתכנית תעבור בועדה (הוויתור הוא למען טובת כל הדיירים ,וע"כ
בבואד;יום שיתאפשר לתקן את והוויתור" ,יתוקןעל חשבון כולם).
ו .להבטחת התכנית הנ"ל וכדי למנוע חריגה מהנזכרלעיל ,יפקידו כל אחד מהשכנים בקופת
בית הדין ערבות בסך 100.000שייח.
ז .ההודאות שהוציא ר' לשכ"ט המהנדסוכו' ,ושכ"ט עצמו ,לא יוחזרולו.
ח .כפעורה ,שאר התביעות ההדדיות נדחות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
( )-יהושעווייס
( )-שמואלחיים דומב

ממונות

ן

התפתחותבתיק לאחר פס"דהביניים
השכנים התכנסו ודנו על ביצוע הרחבת הבנין ,ולדברי ר' הוחלט להרשות לו לבצע חפירה
מסביב לבנין עד לגובה מינוס  5.5מ' מקו הקרקע ,כאשר החפירה תהיה על חשבון ר' שיקנה
את שטח החפירהלעצמו ,ושאר השכנים ישלמולו רק את העלות שלקידוחים ועמודים לצורך
בניית המעטפת מקו הקרקע ולמעלה .שאר השכנים מכחישים שהושגה הסכמה להקנות את
שטח מחפירה לר' ,רק זאת שהסכימו לשלם את העלות של הקידוחים והעמודים למעטפת.
לטענתם הםעדיין שותפים בשטח החפירה.
למעשה ר' העמיק את החפירה הרבה מעבר לקו  5.5מ' מינוס ,והוא תובע מכל השכנים את
ההוצאות בתוספת רווח קבלני ,שהרי לדבריהם השטח שייך לכולם ,ודינו כיורד לשדה תבירו.
מה גם שהשכנים גילו דעתם שניחא להן מהחפירה ,שהרי לא ביקשו לסתום אותה אלא
להשאירה כמות שהיא ובגלל כך נצרכו לעבות את היסודות ,וכן שינו בתכנית החיזוקים של
קומת המחסנים כדי שיוכלו לפתוח משם פתחיםלבנין ,ועוד .הוא מגיש חשבון הוצאות .שאר
השכנים חולקים על נכונות החשבון שהגיש ,וכמו כן טוענים שמזה יש לנכות את הנזקים
שעשה ר' בחפירות ,שכתוצאה התערערו יסודות הבניןוקוי הביוב והגז נותקו ,וגם המדרכות
בצידי הבניןניזוקו .הם גם תובעים ממנו את כל הנזקים העקיפים שנגרמועלידו ,כמו הפסקת
השכרת המחסנים וקבלת דרישת שכןמבנין סמוךלמניעתבניה בקומת העמודים ,משום שהוא
כשותף חייב אף עלנזקי גרמא .השכן ט' תובע לבנות לו בחזרה את מרפסת הסוכה שנהרסה
לצורך החפירות .לטענתו הסכימו השכנים באותה עמודה להשתתף בבנייתה מחדש על
חשבונם תמורת הסכמתו לחפירות .שאר השכנים מכחישים שהסכימו לכך ללא תנאי.
ר' משיב שאין להחשיבו כמזיק בחפירות ,אלא רק כגרמא ,שהרי לא נגע ביסודות אלא רק
הוציא את העפר ,וכמו בבידקא דמיא.
ר' מצהיר שמוכן לוותר על חלקו בגג תמורת קבלת שטחי החפירה .השכן ג' תובע גם הוא
לקבל חלקיחסי בחפירה ,ור' מוכן לכך .ר' מציע למכור את שטח החפירה למשקיע ומהתמורה
לתקן את הנזקים ולהחזירלו את השקעתו בחפירה ,ואף לבנות את תוספת הבניה .לדבריו ישנם
משקיענים שמוכנים לשלםיג300.000עבור שטחהחפירה,ואילו אתהתיקוניםניתן לבצע תמורת
 150.000ש"ח .השכן פ' תובע שהתיקוניםיהיו רק על חשבון חלקו של ר'.
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א .לאון -טענות השכנים שלא הקנו לר' את שטח החפירה ,ור' לא הביא כל סימוכין לטענתו
שהשכנ.ים אמרו לו "לך חזק וקני" ,הרי ששטח החפירה נשאר בבעלותם המשותפת של כל
בעלי הבנין.
ב .דינו שלר' בעבודות החפירה כדין יורד לשדה תבירו ,כאשר עד לגובה  5.5מ' מינוסדינו
כיורד ברשות ,ומעבר לזה כיורד שלא ברשות .מהתשלום המגיע לו כ"יורד" יש לנכות את
עלות תיקון הנזקים שהזיק בחפירה לבנין וסביבתו ,וכן את הנזקים העקיפים שגרם .שומת
והשבח" היאלפי המחיר שמוכנים משקיעים לשלם עבור שטח החפירה .שומת "ההוצאה" היא
לפימין-ות החפירה שהוגשו לביה"דע"י המהנדס פרקש ,והמחיר הואכפי שנטל הקבלן הערבי
שביצע את החפירה ,לכל קוב .שומת הנזקים ,עמיי חשבונות שיגיש ועד הבנין לתיקון
היסודות ,המדרכה וכו'.
ג .להבטחת התשלום שחייבר' עבור תיקון הנזקים ,מעוקל בזה חלקו שלר' ברכוש המשותף
שלהבנין ,כולל בשטח החפירה ,והעיקול יירשם בהסכמה בטאבו כהערת אזהרה לטובת שאו"
השכנים.
ד .השכנים כולם ישתתפו בתיקון הנזקים בבנין באופן מידי ,כאשר החוב ייגבה מאוחר יותר
מחשבונו של ר' .הבניה תיעשהע"י קבלן בפיקוח שני שכנים :פ' ורב' .המפקחיםיהיו זכאים

לשכר עבור הפיקוח בסך שייקבעע"י בית הדין.
ה .מתקבלת הודאת השכנים לשלם עלות של קידוחים עד לסלעויציקת עמודים לצורך בניית
המעטפת ,גם עבור חלקו שלט'.
ו .חלוקת התוספות לבנין בין השכנים היא לפי חלקם היחסי בבנין ,בתוספת "איזון" לשכנים
ש"מקופחים" בתוספת הבניה בגלל סיבה כזו או אחרת .רשימת החלוקה ,בנפרד.
ז .מזכירות בית הדין תודיע לשכנים על יתרת חובם לבית הדין עבור הדיונים הארוכים בבית
הדיןו,נוחוץ לבית הדין.

ממונות

-

ט
-

השאלותלדיון
א .אחד מהשותפין שהוזמן לדין עם שאר השותפין ,ולא הצטרף עמהםלדין ,האם יכול לסתור
אתהד-ין של שאר השותפין.
ב .חלוקת שותפין ,האם צריכהקנין גמור של כל אחד מהשותפין להבירו.
ג .חתימת שכן על תכניות בניה של שכנו שיש בה פגיעה ברכוש המשותף ,לצורך קבלת
רשיון בניה ,האם דינה כהקנאת חלקו של החותם.
ד" .וויתור" האםמועילבין שותפין.
ה.הגיית התנגדותלעיריה לאישורבניה ,האםדינה כהליכה לערכאות.
ו .האמכופין את השותפין לחלוק כשיופסד ביותר מחומש.

ז .זכווז ההתנגדותלריבוידיורין.
ח .השקיע עבודה במשך כמה שנים לטובת עצמו ולטובת חביריו ולא תבע שכר ,ולבסוף
כשנתקוטטו תבע שכר ,האםחייבים לשלםלו.
ט .העיקיע עבודה ולא הביאלידי תיקון מה שהיה צריך לתקן ,האם מקבל שכרו עבור עמלו.
י .כשחלק מהשכנים מוסיף לדירתיו יותר מאשר חלק אחר ,האם חייב לפצות אותו בתשלומי

איזון.
יא .הוציא מרפסת או חדר מעל האויר של החצר המשותפת ,האם נחשב כמשתמש ברכוש
המשותף.
יב .חלוקין השותפין האם לחלוק או שלא לחלוק ,מי נחשב המוחזק.
יג .חפר בקרקע מסביב ליסודות הבנין וע"י כך התערערו היסודות ,האם נחשב כמזיק או
כגרמא.
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יטסהייתי
הרפקהמטלרטותפין,ו6סי"5חיים6יןהכותףהצחריכוללזמרל"ותפוסדן"ילוהייתי"ג

תוכעטענות לחרותומחייםכעלדיני,סעריקומרלולמהל6כ"תלתכועגס .onhומססי'קעוסעי'
כההיהלהסתכיעתמנווןעליו הכותףחייכ 06ל6היהטותפוכעיריכוללתכעו פעס"חרת,היה
ויד5
כעירצינויכול לתוכעו .וכרמ"
"עפ"י מרדכי כחוכותסי' רלט :ודווקא כמהן התוכעין 6כל כסהן
כתככ:יןוצחךטעןאינומזיקלחכירוכללהואילול6אוהולטעוןולווןכסכילו.וכתככרכרימלכיאלח"ג
ןחילוקכיןתוכעלנתכע,עיי"ס.
סי'קסז דמ"מכטמחוייכעפ"ידיןלכוץלדוןטוב"י
יהויקניןדכריסכעלמנוהו ,6כמקנומידןכרוחות.וכתכהרי"ף:
ב .כגמ'כ"כג":וכיקנומידןמ"
מקנומידן כרוחותפלוני קכלרוחמזרחיתפלוני קכלרוח מערכית .וכתככיד רמ"הפלוני קכלרוח
מזררויתוהקנהלטותפורוחמערכיתופלוניקכלרוחמערכיתוהקנהלסותפורוחמזרחית.ודייקהנ5י"כ
כמרז.מיסדהטסוכהעמקo5hOפ'מסעיסי'קלט6ותדדמלטוןהרי"ףh~cכתככלטוןהרמייהמטמע
דהרי"ףhsלהטמיענודכטותפיןמהניקניןגרוע,והיינודככלהקניניםכעינן ט6חדיקנהלחכירו 5ת
טלו,וכטותפיןמהניקניןאפילוכזההצופןסמקכללעלמוזההרוח.וכןכתם הרמכ"סטכניספ"כה"י:
6כל"
ס קנו מירס טוה ר5ה רוחפלוכי וזה ר5ה רוחפלוניאינסיכולים לחזור כפס .והטעס מטוס
דכסותפיןל6כעינן 6ל6כירור,דקניןכזה טמקכלזה החלק הו6כירורמיהל,ומהנילר'יוחנן.וכמו
טכתוכ הרטכ"סקוכ ד"הקנוכולן,וז"ל:ומיהןהיכל דכפלהגורללכולןפטיט6דקכוכולןולע"גרל5
לחזוק כל"חך כסלו,דכיוןדמוחזקיןועומויןהןכולן ככל הקרקע6ין הגורל מקכה להס כלוס 6ל6
מכר-,לכל"חךחלקוהמגיעווכו' ,עכ"ל.
והכה כמ"מסככיס טס
סכיפירוסיסכר6סוכיס.יםמיטפירסס6פילוהחזיקסל6כפניתכירוול6
"
י
כ
ה
S"hלך חזקוקני קנה,סטיןזה כמכרט5ריך6ואמירה6ו חזקהכפכיו
י סנתכ5רכפ"רממכירה,
מ
כ
ט6ין6orל6כירורחלקיסלכד,וזהוט"מרווהלךזהכעלמווהחזיק.ויםמיספי'ס6פילוbSהחזיקb~h
6חדo~rהלהכחלקהאחרוצו"
וק"נורוכו'.ע"כ.והר"""פ"קדכ"כ"סכי"רד6ע"ג "מר
דחוקהטל6כפניו"5ללולךחזקוקני,ה"מכרכרסטיןלוחלקבו"ל6כקניןזה6,כלהכ6ד
מק
לר
טכהעק
"עהו6
טלט'כיהסמועלתחזקהמדעתוטל6כפכיואפי'ל6 6מרלולךחזקוקני.ע"כ.
וכיקורהדכריסכתככאכןהאזלהכניסטסדהנהיסלחקורכה6ד5ריךלומרלךחזקוקניכהחזיק
ל"
ך
טכ
כסכיוohהו6מטוסד6ל"ה6יןלורמותלהחזיקכקרקע,ו6ףטככרגמרוכיניהסטמוכרלו הקרקעכ
וכךמ"מאפסרחזרכו16 ,דכימ 6מסוסדחייטינןדלמ6חזרכוh~h,מטוסדקריךהקנאהעלהחזקה
ההמקנהיקכהלקונה6ת הקרקעדמלד"
עתו,ולכןכ"זטל"66ללךחזקוקני6יןלנועדייןדעתועלהקנאה
זורנןסיסלנו הסכמה עלהמכירה 6כלל 6דעת עלההקנטה.וכתככ6כןה"זלדתלוי כמחלוקת ק5וה"ח
וכחה"מכמי' רמד O"Dכ,עיי"ט .וכתכ דוה הכיקור כדכריהריססלענין חלוקתסותפין ,דם"ל דה6
דירי
ךלךחזקוקניל6ומסוס דחסר הסכמה עלהמתכה6ועלהמכירה6 ,ל 6דטעמ6הו6מסוסדכעי

יא

ממונות

דוקקהקנונהוכלקלךחזקוקני6יןכ6ןהקנונה6 ,ךזה היכי 5ריך עתהלקנותוקיןלוחלק
ק"המחזיק
וכ
טהע
כו"ל
וף
דת
6כקנין זה6 ,כל כמהול ככר טלטניהסויט לטו
"טיו כסדהזו גס מקורסקנין
כהטדה,ורקטהיהלמכירוג"כקנין,וקיןקריךb~hסילוקמ5דהסניובירורהחלקים,ול6הקנאה,ולכן
סגי כהסכמה הקודמתכמהטהסכימועלהחלוקהלכד,ואיןאריךטי6מרלולךחזקוקני.וכןכי"
רסם
דעת הרמכ"ס.ועי' ממנתיעכןחו"מסי'כחסכי6רמחלוקתרק"ם ורמכ"סלעניןגורלכחלוקתסותפין
דהר""ס ס"למחלוקתמותפין הו 6מתורת מקח וממכרסכל 6חד מהם מוכרילוקחוע"כס"ל
ו
"
ל
ד
הת
סייךלומרמהגורלעוסהקנין כחלוקתטותפין6 ,כלהרמכ"סס"לדחלוק
"טותפיןהו 6מתורת מקח
וממכר 6ל 6מעסהחלוקה,והקנין הו 6עלאופן החלוקה ,ום"לדירקכין מחודם כחלוקתמותפיןוהוא
קניןגורל,וזההויקנין רקעלמעסההחלוקהדכ"ופן Ofהסחולקיס.עיי"ט.
ג .רזכרכיה"ד הגר"נ"ייזכמטיין
ם6ל 6תפי מרן הגריסם6ליסיכמליט"" ,והסיכ מכהיוס
"
"
ט
י
ל
ט
סהט!יריהכותנתלכנות כרכוס הממותףטלהבנין עלסמךתכניותכניה החתומותע"יהטכניסככנין,
החתימהטלהמכניס SDהתכניות,החתימהוקבלתהרםיון מטעםהעיריהמהוויםהקנאהגמורהלטכן
טמכקטלככות,וסילוקהכעלותטלהרקבון.ול6עודh~b ,מגס מק5תהסככיסטל 6חתמועלהתכניות,
מכיו'ןסלפיהחוקכדילאטרכניהדיבחתימהסלמחלית רוסהטכניס,הרטיוןבנותכתהעיריהמקנה
לוזכותוקניןכגג(ועי'פס"דירוסליסכרךחעמ'5גכססמסככותיסרבלסי'כג6ותזמחלוקתהרכוט
ןהסותפיסo)'hאריכהריסוסכט6כו).
המסוחףכי
ולהג",ל6ות6יםלומרד6ף  06כקמרמחתימהעלתכניותכניהביכהכהקנאה,וכמוסומרוכססח",6
מ"מ כחלוקתסותפיןהרי מ"ללהרי"ף והרמכ"ס hs'5bדהכ5י"כ,וכןהריסס והרמכ"ס bs1Sbואכן
ה"ז'ן ,דל6כעיכןhibכירור,דכיוןסהו6ככרמלסניהסויםלסוחףהמחזיקעכוזיו כסדהזוגס מקורס
קנין כהטדה ,ורקכהיהלחכירוג"כקכין6,יןבריךb~hסילוקמ5דעטניוכירורהחלקיס,ול6הקנאה,
ולכןסגי כהסכמה הקודמת כמהמהסכימו SDהחלוקהלכד,ואיןאריךסי6מרלולךחזקוקני.
ועפ"יהוראתמרןהגרי"ט6ליטיכסליט",6חתימתסכןעלתכניותכניהטלסכנופיטכהפגיעהברכוס
המ:זותף,לאורךהגטהלעיריהלקכלתרפיוןכניה ,עסקכלתהרסיון ,הדברמהווההקנאהגמורהלבעל
הרסיון.

ל"

"ו

ולהבדיל,גסלפיהחוק ,הרחכתדירהתוךפגיעהברכוסהמטותף,גס6סטעונההסכמהמ5דכלכעלי
הרכוסהמכותף",יננהככחינתעיסקהכמקרקעיןהטעונהמסמךככתבh~h,ככחינתהסכמהסלכעל
דירה6חדלפעולהמסויימתמלכעלדירה"הרכדירתוטלו,ס"י
ןכהמסוסהקנייתדכרמסלהמסכים
מלכךמתן 6פמרותלפגועכרכום המסותףוכדירתומלו",כלככךכלכד6יןהמסכיס מקנהזכותכלסהי
כמקרקעיןהסייכתלו,לכן6יןנורך כמסמךכתוםhihדי כהסכמה כע"פ .גסהפגיעהכרכוס המסותף

"ינה

ככחינתעיסקהכמקרקעין )188,76 h"Dפ"ר ל"815,81 h"D1 ,382 )1(6פ"ר ל"ו(.)78 )3
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וככידוןדירן סכמהמהמכניס חתמו על הכקפהלסיכוי תב"ע ונרסס 3הטעןהגגייבנוונוספותדירות
לטכניסהעליוניס,קילוהיתה הסקסה מתקבלתע"יהרצויותוהיהמוחלטעלמינוי תב"ע,כי6זהיה
מקוס לטענת הטכניסהעליוניס טככר קנו 6ת חלקם טלהחותמיס על הכקטה6 ,ךמכיון סהכקסה
נדחתהע"יהרטויות,יכוליסהחותמיסלומר פעל דעתכןל 6חתמוויכוליס לכטל 6תחתימתם ,וכמו
ספסלן"3מטפטיסלמה"סי' 3לענין המכסגירוטיןטנעסהע"דלקכלגט ט6ס הגטל 6נמסריכולכל
6חללכטל5ת ההמכס.

ד .כסו"תמהרטד"סחו"מסי'רעחנ"6לכענין מהסכתכהכחורר'יהודהחר6דלדודורבייוחכן חר6ד
סטרמחילהעלהכית,והלךהדודומכרהכיתלצחר.וכתב המהרסד"סs~5h:סני הקדמותידועותלכל
6חד טהקרקע נקכהככסף כסטרוכחזקהוכקכיןסודרכין כמקחוממכר3ין כמתכה,וקין לקרקעטוס
קנין 6חרוזה ד3רסרורוכו'.וצחרסכי הקדמות5לו6כיקומרדל5מהכי הסת6מהמחילה קדמהלמכר,
סטין ממסות כטענותר'יוחנןסרו5הלזכותשכיתהנזכר כטענה סה3חור מחללווכו',סהריל6מלינו
מקרקענקניתכמחילהול6שוס דברט6ינ 1תחתיד הנמחלוכרטותווכו' .עכ"ל.ועי'טו"בסי' רמה
סעי' טוממ"עס"קידדהמחילהhSמהניh~hכריבוכןמהלוהלטנועון5S"h1נימוחללךהמעותס3ידך,
דהמחילה עומדתכמקוספרעון6,כלכטמוחללחצירוחפן6ומסכוןסוייד
ול6וכלוסהו"66 ,6כיקמר
לו:6ינותןלך.ע"כ.וכ"פ הרמסן3טו"עסי' רמ6סעי'כדלטוןמחילהקינוטייך6ל6כמעותטחייכלו
5כל 06היהלוחפן3ידחצירווקמרלומחוללךקינוכלוס.ע"כ.וכ"פכטו"עסי'עגסעי'יטוממ"עטס
ס"ק מט,ועיי"טנ"ך O"Dגהוככס5כימס כהגהותעלהט"ו.וכ"כמהרי"ק"ורשנד דדכרוצטוטהו6
ככי'צת 6ככותח 6דל6מהנילמוןמחילהכמטלטליד6יתנייהוכעינייהוכי 06גכי חו3ומלוה דלהו65ה
ניתנהוליתליהעליה  hihסעכוד  .hnSD3ע"כ.ועי'קרוטין  6 fwהרב ממחלעלגרעונווכו'וכרס"י
ותוס' טס.

ויש לחקור ה5סלסוןוויתור מסמעומחילה  16סמסמעוסילוק.ויותר נר6ה סמסמעו  -,,klhוככר כתב
כלכןהלזלכדעתהריססוהרמכ"סדכחלוקתסותפיןדיכסילוק,וקין5ריך הקכ6הגמורה.
ה .כתככסוייתמהרי"קסורס,h5Oהוכרככ"ימו"סקנו,מיטרוקהלכוץלדורכעיר 5חתוכניהעיר
רו5יסלעכבעליוכדיטל5יקפחפרגסתס ,מה טכת3ור6טוניסדליןיכוליןלננככעליוזה דוקקעפ"י
כיי
רדין6כל 06תגברידכניהעירלסגור דט6כלפיההןע"יהסרהןע"יטוסמונעפטיט6מהרסות
כידם ,ול6יחלוק ע"זכי  ohהעקט והפתלתול 6סר ל6ידעול6יריןול6הגיע להורקה .ותמהעליו
ככר"הלהכ"יהליךיופקר Ofלהתגברעליוע"יהסרוסלףעפ"יבי"ד.וכתב
"3קסי'כג6ותלז
דהיתהלכ"יגירם6שחרתנמהרי"ק"ע"יסר6וע"יסוסנוגס"והיינוסמעכככוחזעו"קייסר 5חרסיגינ
ומדון
העיר רקמפחידוכעונטיןטלעוולה ,וע"כ תמהעליו6 ,כללגירסהאלפנינו,וכמו סהו53כרמ"א",ע"י
סוט מונע" כוונתוע"י מר העיר6Of3 ,ין כלאיסור להטתדל 56ל הסרכין ככקסהוכין כממון סל6

--

ממונות

יג

י"כירנולדיורין6חריס.וכלכנינזרקו"חסי'לוכתכ דטעסהמהרי"קסיכוליןלעככעליוע"יה"רמטוס
דליןהיזק רקמכיעתהריוח,וקיןכונתולהרעלחכירורקמהוךרוקהלהרויח,והרימה"טגופיהרס6יס
כניהתיר לעמות פעולותכדי למנועמהסנילכוץלהרויחכעירםכדי ~ hbיתמעטריוח טלהס,ופיכן
כגדרמזיקh~hמניעתריוח כעלמך.ו6ףהכ"יל6נחלק עלהמהרי"קb~hעל מהטהתירלמונעוע"י
 .וכתבה6כנ"זלפי"זמיטיטלוביתתפילהוכ6סני גס הו6
הסרדפיןלורמותלילךלערכ6ות,עייפי
לעמותכיתתפילהוכקםע"כרטיוןמהממטלהוהלךטרנטוןלמחות56להרסויותמל6יתנורטיוןלטני,
 ohעפ"ידיןהיה הר6טוןיכול לעככ עלהטחי ולמוכעו מלעסותכית תפילה ,פטוט דרט6י להגים
התנגדות56להרצויות,כיון ד6ף קורס סכ5הרונסון להתנגדהיה הדבר ממורכידהרטויות obיתנו
רסות6ול,6ולכן5יןזהככללמסור.ועי'ממכןמלוסעלהל'נזקימכניסעמ'קיכf'"nbtמיפכ6לבכות
ולהפסיד"ימומוסלהסכן סל5כדין,רם6יהמכןלעסותכלנוהסיוכללמנעו מכך,דהריקיי"לעכיד
קינם'7ינ6לנפסיהOh1 ,הגיס הלה כקמה לקכלתרמיוןלכךרסקיהסכןלהגיס התנגדותלכך,כמכומר
כלכנינזר הכ"לדכיון ~ o"h5sהדכר מסורכידסוזה כ 6לכקט מהס רמותרט6ילפעולטל6יתנולו
רסות(ועי'"דרכימטפט"עמ'ק65סכןהורההגרכ"קסליט".6קולסכ"עמקהממפט"ח"געמ'קעוכתכ
ם"גוונ!יהפוסקיס" תמהו על  t")Jhoוהםמוריסכטופי ט6סורלהגיט התכגדותככיסלרפויות .ורקה
כ6חרוניסם5וינוועדיניהכיתהמסוחף" פרקכסעי'י).
ו06 .יט6ר לכל 6חד מהסכדי חלוקה,תלוי  ohחלהינויכמ"כ העוכרתי6ו החוקתיטל הגג מ6ז
obc ,ל6חלכלמינויהריכיוןפנטתתפותחילהעלדעתטל6לחלוק ,לדעתכמהר6מוניס
סנסתוופוכי
6ין oonכרפס תכירולחלוק,ו5סחלטינויכמ5כיכוללכופולחלוק,עי'כפס"דלתיק6,....ך
ohל6ים6ר ל6חד מהסכדי חלוקה5ו סכתו65ה מהחלוקהיפסידחומם6,יןכופיןקותולחלוק,עי'

יחר

"ת

לעיל:זס.

וכנידוןדירן טועניס האכניס מחלוקת הגג תפסיד חומס מערכו ,וככה"ג נפסקסדינוכקין כוכוי
חלוקה .:למכס כרקהטמכיוןמהדכריסהגיעולמכוי סתום,יםלפעולכ6ן מכח הפסרהולחייכ 5תכולס
לחלוקגסכגגוגסכלידיהכניןnhf1 ,לרווחתםסלכלהדיירים.
ז .כתכ כסו"עסי' קכדסעי'5 :6חדמהמותפיןכחטרוכו'קפיצו כנהעלייהעלגככיתול6יעסהלה
לתוךהחקר,לפיממרכהעליהס 6תהדרך,נעטהכמיאהיהלוסכן6חדונעטולוטכסיסהרכה,
(6פכחלחי
יכולהו5לכנותעלייה עלגככיתוכנין חדתוכלכדטל 6תה 5פתוחה לחקר h~bלתוךכיתווכו'.
ע"כ.ו'מקורוכמסנהכ"כנטכ.

כסו"עסוףסי'רמוכסס תה"דסי'מיזדהיכ 6דמוכח
ח.עי'פס"דירומליסכרך1עמ'כזעפ"י
"
"
ם
ר
ה
רכתןלוסטרלסםמתכה ,רקכח"כנפלה קטטהכיניהסולכןתובעממכו,פטור.ועי'כ"ח D"1Dטסגמה
סהכי6מחלוקתהתסכ"ןותיסד .ע"כ.

פסקידין -ירושלים

יד

"ס

(וכלח"ה ,ירד לסדהתכירו והסכיתה לקורך עלמו,עי' נתה"מסי' קסד ס"קי6ד6יכו מקכל b~h
הו65ותי]',ועי' פס"דירוטליסכרךח עמ'5ז).
ט.עי'פס"דירוטליסכרךז עמ'קנו-קנזעפ"יטו"עסי'"להוממ"עמ"קטונתה"מס"קגט6סנ"נמ
הפועל המליס מללכתוכטלימות ,מה"עטה 5ריךלטלסלוכלוס
נהנהכעה"כ.וכ"ט
"
ל
ט
כ
'1ל"
מתחתידו דכרמתוקן ,ו6ס מחמתהסיכה
קבלןטטכרוקינוכטכילהעמלוהעכורהb~hככדי
להוטל
"ה ,גס מה טככר קטלהקכלן5ריךלהחזיר,
ומטליםההתחייכות,וקין כעה"כ כהנה ממה
יט
ע
טלו"ינ

"ף

"ין

ט.
עיי"

ע"ככנידוןדירןבר'הטקיעעלמו כמטך כמהטכיסכדילהסיג 6ת הרתכתהכניהכבנין,ולכסוף
"
ל
עלתהכ!ידו,ועתהתובעמכ"טעכורעמלו,כיוןמעמלו הכיקלידיתיקון6,יןחייכיסלסלםלו ,מהגס
"ך עסהמכניסתוכעסכרולמפרע,ככה"גקינו
לס
בכמסךכמהטניסל6תכע 6תמכרו,ורקלחריבהסתכ

יכוללתבוע.

י .פסקכחנכניחטן" ח"כ עמ'תפזס"סהכניהכעמיתלפירטיוןהעיריה כקטר רקחלק"חדסלהכנין
ס החוק המעכיקזכותלעיריה להרמותלכנות כחקקלפניקנייתהדירות,וה5יכור
קבלרפיוןלככות",
מרוקהונוהגעפ"יחוק rOfאיכס5ריכיסלבלסכלוסלחלקהאחר המתנגד6 .כלohהחוק נחקקלאחר
טהדייריסקנודירותיהס6,יןככחוסלהחוקלהעניקרבותלחלקמהדייריםלהפקיע מהטטח המטותף
לאורךכנייתס.ו6סרו5יסדייריס"ל
הלהוסיףעלהכניה הס5ריכיסלקבל6תרטותסטלכלהטותפיס,
16לם4םלהס 6תמווי הטטחט"ותוכ"י
ס לספח לרטותס .והערכתהתטלוסיכולהלהיותכדלהלןoh :
רו5יסביטול מהטטח המטותף מטר אדמה הטוה כמקוסזה  10.000ט"ח,יסלמו רקח5ימחיר ,טהו6
,5.000כי טטח מטר זה6יכו"והל"נטיס מהטוקכי obל"כניס טקכלו רטוח כניה ,ולכןאוליים
וכונהיקבלמ6ותס 5.000לפיחלקוכבנין.ע"כ.
להעריכ:ו כ00-ס,5.וכל6חדמהסככיסכחלקסיגינ
וכנידוןדידןסהככיןהמדוברנככהכטנת ,1985הריכודאינכנהעל דעתהחוקהמעניקזכותלעיריה
ןהסככיס המקכליסחלקיסיותרגדוליסלכניהחייכיס לטלסלטכסיס
להרטות תוספותכניה ,וע"כ"י
הנוחרי),כלוס,כיוןסעל דעתכןקכו.
יא.כסוייתלחסרבסי'קלט :סקלה.רכוכןהיהמחזיקכח5ר 6חתוככלהכתיםסכתוכווככלרחבווחללו
ונוחריכן מכרל6חריס כמהכתיסמכתיהח"רכזלופן מנעטה כחקרח5רהטותפיסטמחזיקיסכתיסט'
16י':6סיסכל"חדמהסכחזקתוהסהכתיססקנהמרכוכןהנז',וכתוככסטרי המקנהטמכרלכל"חד
מהס6ותסהכתיס עסכלהמגיעלהסמזכותוחללח5רההול.ויהיהיוםכ6ר"וכןועלהכדעתולטפויי
זכותל"חדמהמחזיקיסכחסרומכרלוזכותכחללהח"רהיוכללהו5י6כניןג6רד6קי מחרס עלסטתחלל
הח"רועלהכורהכחטרטמטתמסיסכוכלכעליהחזקותטכח5רהנז',וכעליהחזקותסכח5רמוחיןכרכר
ןלו כחלר6וכן למכור זכות החלל ,טהרי כלקותו החללהו6זכותטלכלכעלי החזקות
וטוענין'טמ"י

טו

ממונות

"כחכרהכז'וקין כחכידסוס 5חדמכעלי החזקותלכנות דגרחרםול5להוליךלחללהח"ר דגרכי 5ט
כרסות כלכעלי החזקות .ילמוכורכינוהדין עסמי .חסוכה .דכריס סמוטיס5ני רוקה כ5ן .כמקלה
הר5מוכ':
וכיון דכעמהחמרהסותפין5ין כחלר5וכן לתת כח ל5חדמןהמחזיקיסלהוליךכנין
"
ט
י
מ
פ
ג6רד5ל,י ,דהטורכסי'קנדוכן5סקנהכיח"5
לכיתוקינורמ5ילפותחולחכרהמותפיןסכל6חדמכני
החכר5יןלו רמותלטנותכלל5ל5כמוסככ6והו5וקנ5והו5וירמוהוים להםלנהוגכו .ע"כ .מטמע
כהדיץרכיון דנעטה חקרהטותפיןידכולסטוהכווקיןרטות ל5חדלצנות ממהכהיהכתחילה"5 ,כ
כנעטההחכרחכרהטותפיסוקיןכח
"תר"מ:כררקועןלכל5חדחלקוכחללהחכרהמגיעלכתיססלו""
ןג5רד5קימכלירסותכעליהחצר.עכ"להלחסרכ.
יבכי
להולי"
וכתבכמסכנותיטרללסי' טטלפידבריהלחסרכ5ין 5חדמכעליהדירותיכוללהוליך מרפסתלדירה
סלוכלי הסכמת כלכעלי הדירות כקותוכנין.וכן מכופר כסכטהלוי ח"חסי'רפט 5ות ה ,וכקוכן
5ליסיכטליט" .5וכ"כ"דרכי מספט" עמ' טעה כטס
"מקכ~י5ל"גליון כג עמ' רטז כסס מרן
י
ס
י
ר
ג
ה
הגרכ"ק
(ודלף כ"מטפט לדק"ח"געמ' 163כסמו ,ופת"חנזיקיןפי"ד הערהסדוטותפיספי"ד
ליסטסא
הערהט"כ
יהמנחתיוחקח"וסי' קע5ותיז ,דכחלרהמותפיןהיכףדליכ5היזקרציהל5יכוללעככ
לכעלהעליהמלכנות מרפסתלמעלהמחלונו,ודלףכ"מכחתלכי"ח"5סי'ד5ותטווכופיןכזהעלמידת
מדוס ,מסוסס5יןחייךכעלותכ5וירהחצרהוונילוציןכו ממס b~hרקסה5וירמסועכדלוf"D1 ,כופין
עלמיד'תסרוס).
ועלמהכהתווכחוה~דדיסכמיטמכר קרקעo)~hcטלו 06עלהמערערלתבוע6תהמחזיק 15מי
ממכרלו,והכיף הכע"דר' 5תדכרי הרמכ"סטו"נפי"דהי"דוטו"עסי'קמוסעי'יג:הרים5כלמדה
זומניסרכותוכ 5מערערוק"למהלךולסדהזו ,הודהלווקמריודע5ני"היתהסלך5כלפלוכי מכרה
יוהוך לקחהממך"5 ,ל המערערפלוניבמכרלךגזלןהו.5הואילוהודהמהיקסלווטלף לקחהממנו
ל
תחזורונמדהוכלהפירותלמערער.ע"כ.וטעןהכע"דסה"הכנידוןדירןסכולסמוריסכלפיהתסריטיס
הקרקע מתחת רוכ חדר הסיכה סל ט'היתה חלק מהרכוב המסוחף hSb ,סלטעכת ט' הו 5קבל 5ת
הדירהכלורהכזומהקבלן ,ו5סיםלכע"דלטעוןעליולטעוןז6תלקכלן,הריככה"גתחזור הסדהוכל
הפירות למערער,והמחזיק5יכויכוללהפכות 6ת המערערלמוכרולהמוניךולהחזיק כמהממחזיק.
יב .ככר הוכל כפס"דכעכין "סכן ממתנגדלכריית סככו על הגג" ממ"כ כדברי ג5וניס סוף כלל ק
סכתורת 5מתסי' פ 5כסתפקמי כקרץמוחזק ,הרוצהלחלוק הכלתירוצהלחלוק5 ,מנס המהריכ"ל
ח"כסי'נב ומהרם"ך ח"גסי' מח ומהרסד"סיו"דסי' קפכ כולסהסכימומהכלתירוצה לחלוק כקרץ
מוחזק.עיי"ם.
יג.דיןמרעיתל5םית5יזהלכאורהל5ודוקאכיןכורלכורהסמוך5 ,ל O~rO 5לערעורצותוקירעלמו
מכסוףהחפירה,וודאי"כל5תו5תסהו~י5היהערעורכצותורגע"6,כהויגירידיליה.

"ת

"ו

טז

~סקידין-ירושלים

ועוד.נ:ין כורלכוריט להרחיקו'טפחיס(וקין כפ"מכין צדההעסויה לכורות לסדהטטינהעצויה
לכורותס"ינ
ה עטויה ,טל 6רק ל ..הר6סוןיכול לסמוך לגכול 6ועליו להרחיק מחלית כתוך סלו).
והיסודותל6הוכחו"על קרקע"hibכתוךכורמיועדלכך,ו6ףטכסתםלמרקיתעיןכבטון ,מ"מכלפי

הקרקעזהכור המסמסלתכליתוכלהזמן,וחייכהיהלהרחיק(וקוליו'טפחיסזהלכור סתס6 ,כללכור
כזההיהקריךחוו"ד מהנדם כמהלהרחיק)"",כ מזיקכידים(ועי'"סמרומם"סי'י").
הו"
ומהמנועןר'מהיהכנרווהרופףכתוך הקדמה רקהמילויסכיכהחזיק 6תהעמודיסוהככין,והוך רק
י ~-kvמהתמיכה
גילה'6ת הרופפותמהיהככר מקורס6,יןזו טענתפטורכי 6ס טענתחיוכ,דודני
כיסודויזועמודיכלהכתיםהכעולסהי6הקרקע,ס"יל
והיותוליםכתיסכאוירהיועוטיםיסודותכלורה
אחרת,והלךהחופרומילק הקרקע"6 ,כהו6מזיק 6תע5סהיסוד-הקרקע,וכמוכןסנט6ר רקהביטון
סהו6כמלע5מורופף.
ו6סיטכזהפטורסלגרמ":הריהדיןהו6טסותפיןהןכס"סזל"ז,ו6ףסכתסמיסיןים6ומריסרכל6חד
כסלו הסתמםואינו 6ף ס"ת ,מ"מ כקרקע סתתתהככיןלגכיחפירה"לכולם",ודקיטיטחיוטסמירה
הדדי.
6סחיי'כעלמהמערכיחפר:ר6סית,הריהו6כעלמו חפרוקדחוהזיקכפיסרקוכולסמהיהמס כמה
מסמרותכיממה והתעסקכלהזמן,וודאיסכע5מוג"כעסה,והערכיהיהפועלסלו,ואפילוכל6טהיה
טסיסויןסליחות לפועלככרי,עי' פת"מסי' תכו ס"ק  ,6וחכמת"למהסי' קסכמעי'  6כאורך,
וכפת"טסי'ק5כ ס"קכוסי'טפו.6O"D
ומהסנ~ועןטהרויחלטכניס עםהחפירה,ל6מיכעי6על מהסל6הרויחמחייכלסלסמדיןמזיק,וככל
יורד כרסותטהיהההו65היותרמהפכחסההו65הbDהיורדול6יכוללגכותמהמטובח6,ל6גסמה
טח
כהרוי
ל"להםהריזהחוכ סהסחייכיסלומדיןיורד,ומקיףוניקף,והחיובהו6מתיביגיע להםהנ"מ
מזה6!11,יכוללחייכםלטלסלו מהסכןהטכיחלהס כטרסטנהניס,וזהככר נפסקכתיקזה.ומולחוכ
סחייכיסלוככ"ליםחוכסהו6חייב להס-הלואה-כמפורטפניתןלוכהלואהכגללהסכנההמידית,
י"פטרלכוףמלוהלהלוות,כיחהדיןכפה6ותסלהלוותכגללהסככהbib.סהם"לההי 6ה6ס
ו6ע"פט"
מקזזים זה כזה ,הלואהטהגיעזמן פרעוכה ,כנגד חוכיורד סטרסהגיעזמן פרעונו ,ומחמת הפחד
מהעיריהיעכורעודזמןרכ עדלמימוסהחפירה.לפיכךהטוככיותר כמקרהorהו6למסכן דירתו
סלר' לכנקויסלסחוכותיו,ואחריסיסלמולויוריד 6תהמיסכון כמהסיקכל מהס.ואסיסלו חלקיס
מסותפ"סטסכןרוקהלקכותכמזומן,יעוקללתסלוסכנ"ל,ויוקטןערךהמיסכון( .ד6סל6יקכלוכסףל6
ימכו כמעטפת וכגג מחוסר כסף ,וממילך ל6יסלמולו על ההו65ה כמהמכן נתכו ,יהיהלו ,וחוזר
זל"
חלילה),חייכיסמקיזהמקוסלהתחילכהלוליהחילונית.

"ת

אברהםדובלוין.

ממונות

-

יז
-

ב

הנושאהנידון
ראובן חפר מתחת לביתו לבנות שם מחסן ,וכשבא מהנדס לבדוק החפירה אמר שהחפירה
גרמה לרועע את יסודות הבנין ,מפני שסילק את האדמה שמסביב לעמודי הבנין ,ובכדי שלא
יפול ה21נין במשך הזמן צריך להוסיף תמיכות מיוחדות לחזק את יסודות הבנין .ושאלה שבאה
לפנינו האם ראובן שחפר מסביב לעמודים הוא זה שצריך לשאת בעליות החיזוקים או שכלל
השכנים ביחד ,היות ולא עשהבידים אלא מסביב לעמודים.

תשובה
לכינורהנר"הדחםי3רתוכןכמזיקכידים,ולע"פטלין6נורו"יס6תתו65תהנזקתיכףומידh~b,מכח
מעסיו:,תחילתהליךטכעיסכעוד כעמרככיסיפולהכנין,חמיככגירידיליהומעסיו גרמו ,ודברOr
לכינורהמפורםכדכאירכותיכוהר6טוכיסוהפוסקים,וכךהי6ה5עתהדכריס:

הו"

הכהכסויית הרק"םכללק6סי'גכתכוז"ל:סקלה:ר6וכןהיהלוחכיתכרסותהרסיסומ665כןוסמכה
עליו ,כ6ממעוןולקחה"כןכי 6מרמהיתהסלו ,היהזהכפניר6וכן .למחרתו ר6וכןחביתו
5ה
מי
"ילקחתי 6תמלי ,ועודכיסמכת
ן 6חרת,
"כ"כ
לנ
הנסכרו:וסקלמממעוןסיפרעכהלו,ומםיכסמעוןו6
:n~Dhזל"היהגדולכלכךהיהכוכויפתסמוךעליו.תמוכה:יטבעטמעוןסהו6כדבריוויפטר",כל
6יןלפוטרו מטעס גרמךכניזקין,טליןזו גרמךדכרי6היזק,סודקיהתגלגלהחכית 6ohיןלהעל מה
סתסמך,וקיןלפוטרו מטעסתלקח סלו ,ד6ע"גדעכידקינםדינךלנפסיההיכ6ד6יכ6פסיד" ,מ"מ
היהלולטמור 6תטלתכירוכעניןטל6יזוק,כד6מרינןכרים פרקהמניחדףכחגביטורמעלהעלגכי
חכירולהורגווכ6כעלהתחתוןוממט6תטלוונפלהעליוןומתפטור6כלדחפוומתחייכ ,לע"גד6יכ6
ןהיהלולסמכה
פסידהדכתסמוקמינןליה6,פ"החייכממוסמהיהלולסומטוכנחתול6ממטו.גסככ"
כיופןטל 6תסכר.ויכפיל
ו לרבנחמןכמוקילה כמועדו"יכ6למימר
דסיפ 6הו6סחייכ מסוס
"
מ
ע
ט
נ2סיד,6ה"נליכ6פסידהמל6היהמפסידכלוס היהממתיןעדטהיהתוכעוככי"ד.ע"כ.
דולעיפכי"זהכ"כהרמ"חכמו"עסי'ספכסעי'כ:וכןרבוכןמלקחכליסלטמעוןוסמךכוחכיתוטליין
סל"
יפול סמעוןוכטלכליטלוונסכרחכיתוסליין
,סמעוןחייכדהו"ללסמכו כדגר 6חר.
כט
6כלוכ
"וחםסי'חי סעי' כט כתכ :המכסה כורוכדליו סלחכירו וכ 6כעלהדלי וכטלדליו  SDSהכור
חייכ .ומקור התכריס מהטור דכתכ המכסה כורככיסויו מלחכירו וכ 6כעלהכיסויולקחו כעל הכור
חייכוקין כעלהכיסוי5ריךלהודיעוסגטלו .וכממ"עמס עמדכסתירתהדכריסותירןוז"ל:עי' הגהות
ר"מטג:תכתילייטכ דל6תיקמי מזה למה סכתם הר"6סדחייכ הכוטל ,דט6כי החס כתטוכה דהסומך
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חביתו כרה"רכלכןטלתכירווכ6חכירוונטללכנו ,דנטכרהחכיתמידוהו"לכהזיקוכידיס ,מט"5כ
כ6ןכגילההכורדליןההיזקכ6מידhihל5חרזמןכטיפולמס כהמתחכירו,וגסל6כריכ"כהיזקו.
ע"כ.ונרגזהדכוונתו כמה טכתכדההיזק כ5מיד,דמידכסיוספעולתו הוכמר פעולתהמזיקוהתחיל
ךטיכוסלכסןהניזק.ול6
ככרמעכסיותהליךטכסופויסכרהחבית,מט"6ככנטלכיסויהכורדעדייןירי
"כ6נומרדתיכףומידניזוק ,דל6כתובכזה"יעור.וכןנר6הכאורמדברי הרופסכחסוכהכללפזסי'
ווז"ל :וקכל החכס 5ת תמוכתו עלקודותר"וכן טמתוהכיחכן קטןומינה 6ת"מעון אפוטרופוס על
הככםיסמהניחלכנו.לימים מתממעון ה5פוטרופוםוהניחנכסי הקטןכידכנווהיה מטתדלכככמיס
לאורךהקטן,מו5י6דיוריןומכניסדיוריןכמו מעמהסכיו,והמכיר 5חדמכתי הקטןללויודרבוהסוכר
זמן מרוכה עדמהגדיל הקטןלכן סמוך לעסריס ,ומסלויחיטהכ"ו5רהעסוילכך ומחמת מעמד מס
החיטהימיסרכיס נתקלקלכתליהעליה,וכראותהמכניסקלקולכתליהעליהנתיראו ד6מרולו למלק
ממסהחיטהכיהי 6מכבדתעלהכתליםויפלוויזיקולהס,ול 6כמע5ליהס עד 6מרכפלוכתליהעליה
וכפלועליות לחרותטסיוסמוכות עלon~hעליהוהפילוכתליס6חריסמלהטכגיס ,ועתההכןהיורם
טו6ג!ההיזק סערהלולויככיתוכפסיעתומהככידכחיטתו עלכתליס רעועיס 6חר טהתרוכו לסלק
חיטתו,וגסהמכניסתוכעיס 5תההיזקמעטהלהסלויככיתםכפסיעתו,והטיבלויהסוכרטל6פסעכי
סכרהכיתוכתןחיטתוכ5ו5ר הנעסהל55ורכוחמן,ותמידהיורגיליןל56ורמסחיטהיותר מהטנתן
הו5עתה.וטעןהיורםטירדלדורכוסל6כרסות,וסכירותה5פוטרופוםכמאןדליתיהכיוןטל5מיכוהו
כי"'7דליןל5פוטרפוםכחלמנות5פוטרופום 6חרכמקומו,ועודאפילו ohאפוטרופוסעלמוהטכירו
לכך פסעתסל 5סלקתהחיטהכטהיתרוכךהסכניס.ע"כ.
ופסקכןכסו"עסי'סוסעי'ג:ר"וכןסכרכיחמ"מעוןונתןססחיטה ומחמת מעמדהססימיס הרכה
נתקלקלו הכתלית ונפלווהזיקו לסמעוןולסככיו05 ,היהכיכרוידוע קלקול הכתלים והתרוכו לסלק
החיטהול5סילקספוסעהו6וחייכלסלםכלההיזק.וכתבע"זהס"ך ס"ק :5פוסעהו5וחייכלסלסכל
ההיזק ,ל6ודוקא  h~hגרע מפסיעהדגירידיליה הו6והויכמזיקכידיס ,ד6ל"כ  hoכקרקעותוכיח
אפילופוסעפטורכדלעילסי'ס,6ולפי"ז דק6מרסכרכיתמסמעון,ל6ו b~hה"ה 6חרהאינו
h~bד6סמועינן"פילו מכר דממתמ5סכרולעטותכוכלמהטיר5החיד
ו.
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ק"והמתץ5תיצפיר מה
סוכי
טכמ:ככממ"עס"קגדלקודוקקלפורןגדר,עי'תטוכותרטד"ססי'רמווטעןוטעכ,ודו"ק.ע"כ.וכ"כ
כנתה"מסי'מזכי5וריס ס"ק:5והתרולסלקהחיטה.עי'כטורמעי'גטכתכ דהתרוכוטכניו .ותמוה
י ד'ה6מכומרכמי'תטו O"AOJגביכותלבנפללרצותהרכיסדכעיכןדוקאטהתרוכוכי"ר5כלהתרו
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כגון
ככה"ג דתחילת הנחתהחיטין
לעמ:ודכהימיסרכיס,וכן מקמעלמוןהטורסכתכוז"ל:דהויגירידיליהטהככידעלהכתליסרעועיס,
"6כ ל6כעינן התראהכללכמובסי' תטז,עיי"ס.לכן נראה דהתרוכול5ו דוקא.וכן מטמע כתטוכת
הרק"םכללסזדיןו דמדמהליה  hoדל6יעמידוכו' כגמ'כ"כככ ,ד6סהזיק מסלס מהבהזיקוכ"כ
כ6ן דהתרוכווכו' hnib .דל 6כקט והתרוכו רקלכלסכן6 ,כל כאמתאפילו ל 6התרוכוחייככמו
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ומיוסדיוריוטלהריטטכחטובה"5כטכתבוז"ל:ול6דמיכותלוגויל
ןלדבר Ofסכתנוהתוס'כ"קו6ד"ה
הייכו,דיןכור6ףלמהטהזיקו כטעתנפילה ,מטוס דהתס 6פסרלדמותולסכינוומט"ומנפלוכרוח
ן מחמתרעותןנפלו 6חר
מלויהוהזיקודרךהילוכם ,דהתתחילתעטייתסע"י כח 6חר6כלכותלונויל
טהתרובו,הלכך מדמהלתולכור6 ,כלה6יממונוהו6ודמילדלילדליתליהכעליםונקרכרגלתרנגול
והזיק ,ד'כעלדלילמטלסכולונזקיה.ע"כ.ודיורי
ומקומיהכה,ומההיה קסתלוםמכתכול6דמילכותל
ולילן ,ככותלולילןג"כחייב 6חרבהתרו6ו 6חר טחפרככותלויפיל
וכל6התרינה.ונרצהדכוונתו
להקטותכיון דכתכו התוס' דכותליםלודיןכור,וכיוןדה"יבורל"
ודיריה ,דבלהמבכירהו ,6רק
החיטיןסלו קלקלו הכתליס,והוי כסור סכרה כור דפטור ,לזהתירן רסקני כותלד6י לפטר לדמותו
לסכינוומסקו,דסכניומסקו כמעתהנחתןהיה עומדלהזיקע"י כח 6חרמסד"ככותלהמכודרכתום'
מיירי דכסעתעמייתוהיהכרצוי ,דכל6כרצויחייבכל6התרצהכמכו6רכסי'תטו,וכיוןדכר6ויהיה,
רקסכתיועע 6ח"כוכעינן התרצה ,ל6דמילסכיכו ומם6ומתחילת עמתתוהיה עומדלהזיקע"י דכר
המלוי,מסד"ככ6ןדמתחילהכתןהחיטיםוממךעלכתליסרעועיםמהיועומדיןוייפול,ו6ףדהכותלל6ו
דידיהה:ו ,6מ"מדמילדלילד6יתליהכעליס כנקטר כרגל התרנגול דכעלהדלילחייכ,כיוןדהכיח
הדלילכמקוססיכוללהתגלגלע"ירגליבהמההמצוייןהויכמויכוללהתגלגלע"ירוחמצויהדחייכ.ה"נ
כיוןמהיה כסעת הנחה עלהכותלעומדוייפול,הריהחיטיןכדלילמע"יהדליליכולהתרנגוללהזיק,
וה"כע"י הנחתהחיטין דרך הכותלליפול.כן כיצורכוונתהריטט.וכיון דמדמהליהלדליל
כעיכן התרצה".מכס  Ofסהיוהכתליסרעהוו
ע
"יסמעיקרך6 ,כל ohנתרעועו 6חר הנחתהחיטין,
יוקל"
ומתחילההיה הכותלרצוד
עמוד 6ףהיעמדוהחיטין כתוכוימיםרכיסכעינן התרצה דוקך ,וכמו
ככותלמלווג"כממוכוהו6ו6פ"הכעיכןהתרצהככי"ד.
ומכלהכ"לנרצהמבוקרדהיכ6סכמעסיוויכפילוכצופןממעטיוהיו הסרתהמונעכמוכלקח 6תה"כן
מתמכה כחכית כהניחחיטיס עלגכי הכתליס ,מ"ממיד התחיל מעולתהיזק לכתלים לעמודי
הככין",ע"פהימסך כמהימיס מניס עדטיהיההנזקכפועלחטיכמזיקכידיסועליולתקןהנזק.

"י

ה"

ל"

"ו

"ו

"ו

מרדכיאייכלר.

