ממונות

רכה

ביתדיןירושלים
לדית ממונותולבירוריוחסין

התחייבולשכנים שלאלבנות"חדר"לתלמידים
וחוזרים בהםמההתחייבות

צדא':א',ע"י ב"כ טו"ר הר'א .ווזנטל

תיק ממונות מס' -173סא

צדב' :תלמוד תודהל,ימנהלוב',ע"י ב"כ טו"בהר'צ.וינמן

נושאהדיון
תלמוד תורהג' בקש להרחיב את ה"חדר" לתלמידיםע"י תוספת בניה למבנה שלו.א' ,שגר
בבביתסמוך ,הגיש התנגדות לבניהזו ,כיון שלטענתוהבנין המתוכנןיפריעלו ,ולאחר מו"מ
הגיעו להסכמה בכתב על גבולות הבניה החדשהשיהיו במרחקמסויים מהבנין שלו ,וכן שלא
יתקיים במקום "חדר" לתלמידים אלא משרדים בלבד .על סמך הסכמות אלה ,נתנההעיריהלג'
רשיון בניה .עם תחילת הבניה טען א' שג' מתכונן להפר את ההסכם בדבר יעוד השימוש
במקום ,וכמוכןטען שג' בונה מעבר לגבולות המוסכם.א' בקשצומניעה נגדג' ומנהלוב' עד
לבירור בד"ת ,וביה"ד נענה לו .אולם לאחר שג' ע"י מנהלו ב' התחייב לבנות רק עפ"י
המוסכם ,והתחייבלקיים כל פסק שיפסוק ביה"ד כולל צו הריסה ,הסיר ביה"ד את הצו במה
שנוגעלבניה בהתאם למוסכם.
בביקור שערךביתהדין במקום ,שמעוהדיינים מהצדדים את המחלוקתביניהם בקשרלגבולות
הבניה המוסכמים.לפי ההסכםעלג' להרחיק את הבניה  1.80מ' מקו " ."0טועןא' שקר " "0הוא
קו הגדר הקיימת .ומהגדר הקיימת המרחק הוא קטןיותר .משיבב' ,מנהל הת"ת,כי קו"סייש
למדוד מקו הגדר הישנה שלידהבניןהישן ,וממנו אכןיש את המרחק המוסכם.
עוד טען א' שג' הפר את ההסכם בדבר הגבול המזרחי של המבנה בכך שבנה אותה כמה
עשרות ס"מ מעבר למוסכם ,וכן שינה את מיקומה של דלת הכניסה.ג'ע"י מנהלו ב' משיב
שבלהשינויים נעשו בשטח השייךלג',ואין לא' זכות להתנגד.
א' טוען שג' מתכונן להפר את ההסכם שלא לפתוח "חדר" לתלמידים ,וב' משיב שאבן הוא
מעונין לפתוח במקום "חדר" לתלמידים ,והדבר מותר לו עפ"י ההלכה .א' משיב שהוא חולה
לב ,והרעשיזיקלבריאותו.עודהואטועןשבניית ה"חדר"עדסמוך ממשלדירתו ,מפחיתה את
ערך דירתו ,והוא מצרף חוו"ד שמאי שמחזק טענהזו ,וע"כ זכותו להתנגד לבניה זו אע"פ
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שמדובר בת"ת ,כפי שפסק הגריש"א שליט"א בספר הערות במסכת קדושין דף נט א שאף
שבנמ' לא חששולירידת ערך הדירה בפתיחתת"ת" ,זה דוקא בזמנם שלאהיו מוכרים קרקע
ובית שלהם בכלל ,וע"כ לא היה חשש הפסד ממון ,אבל בזמננו שהדרך היא למכור כפי
הצורך ,וזה הסדר הרגיל שמוכרים הדירה וקונים אחרת ,א"כ יש כאן הפסד ממון ,ויש כאן
מקוםלדוןשיוכלו לעכב פתיחת ת"ת קבועלידביתם"" ,שברירא מילתא שערך הדירותיורד
מערכם" .ב"כב'מציין לספר ערך השלחן (הספרדי)סי' קנו ס"ב אות ב שכתב"דאין המשכיר
יכוללעכב לשוכר מללמדתינוקות ,אפילו מתוך כךאיןבני אדםרוצים לשכור הבתיםאחריו
ויש הפסדבדבר".עוד הואמצהיר שבערבל"גבעומר תשס"א שאל את מרןהגריש"אשליט"א
עלדבריו בספר הערות במסכתקדושיןהנ"ל ,והשיב שלא קב
שכתבעכן.את הדבריםלהלכה ,רקשיי
מקוםלדוןע"ז,מכיון שהדבריםמחודשים,ולא מצאמי

פסקדין
א .ההתחייבות שהתחייב הת"ת שלא לבנות מעבר לקומסויים ,או שלא לפתוח במקום "חדר"
לתלמידים ,הדברתלוי במחלוקת הפוסקים אםהיא מחייבת אולא ,ומספקאי אפשר להוציא
מידיהמוחזק .אך מ"ממןהראוי שהת"ת לאיפרהתחייבותשהתחייבבה.
ב.לפי ההלכהאין למנוע פתיחת תלמוד תורה ,גם אם השכן חולה שהרעשמפריעלו .אמנם
כשיש לשכן הפסד כספי בירידת ערך דירתו בגלל נזק של רעש וראיה ,כתבו כמה פוסקים
שזכותו להתנגד ולמנוע פתיחת התלמוד תורה ,אך מכיון שלפי חוו"ד השמאיתאין הפחתה
בערךהדירהעצמה,אינורשאילמנוע מהת"ת את תוספתהבניה.
ג .קביעת המרחקבין הבתיםנתוןבימינו למהנדסהעירלפיתכניותת.ב.ע.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

נ)-יהושעווייס

נ )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .התחייבותעל דברשלילי ,שלא לעשות ,האםהיא תופסתומחייבת.
ב .האםניתןלמנוע פתיחת תלמוד תורה בסמוךלבתימגורים.
ג .אםבניית הת"תמפחיתה אתערךהדירותהסמוכות ,האםיש בכךתביעתנזיקיןוזבותלמנוע
פתיחת הת"ת.
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תשובה
א.קנומידוbStתס% 6רטותלכנותכיתו16לגרורמסירו6ולהטיחגגו,כתככטויתסרמ"ססי'רעת
טסותקניןדכריסכעלמתסלינוממתעבדלכך.וכ"ככסו"ת מסר"חf"1hסי'רנ,6וכתטכ"ןת"6סי'5ד
וח"גסי'רנג,וטו"תרטכ"טסי'50ד.ועי'העיטור6ותממחילר,4הוכלכטו"טסי'סומעי'כג,דסמוכר
טט"חלחכירו6,ף 06התנההמוכרעםהלוקחטילינ
ויכוללמחול6,יןהתנקימועיל,ועי'כ"יטס~h"h
לולהתנותטל6יוכללעמות מהטיוכללעסות.וכ"מכרמכ"6כ"כט6כמעטהדהנסוטכמי,דכמניעות
כמוההתנוטל6יעטהזהכיומוטלזה ה6ודקיל6טיי
ךכסותפין ,דכמהנסתעכדוטל6לעטות6 .מנס
כטו"מהריכ"ססי'רפכתבכמיטנסכעמחכירוbStלעמותליזהדבר6חרטקכלממסליזהטוכס6,ף
ךבוקניןהויכמו
06התירו %הסכועהעדייןנט6רכחיוכעלהדברההוך,ו6ף 06הו6דכרדל6היי
יטל6י 65מטהממדיןוטימכעלועלזה6 ,ף 06סותרמן
טכיר,מהרי 06יתרונתןכתולמטסכתנינ
הטכועסםל6מדעתיתרועזייןמחוייכלקייסתנקו.וכ"מכמהרי"קטורםכ.וכ"ככטו"תחת"מיו"דסי'
טכסוחטטהתחייכטל6למחוטמבלעדיהסוחטטלהעירמנתןלוהסמיכה,דחייכלקייםתנקוכיוןמעל
מנתכןנתן%כתבתעודתו,והולככללסכרפעולתוטלרכוטל6יפסיקחיותו.וסו"דכסוייתמנחתיוחק
ח"וס"קעו6ותיח.וכעי"זכביתמקירt"solhסי'קעו 6p"Dסכלתנקיסכירות6יןקריךקנין.ועי'
ילזדמ6ותודיןם6יןקריךקניןכסכירותעלעלמךהמכרטסתנו,כיוןדנעטה
ולנרותמטהחו"ממ"6מי
ספסורהטע"זהתנו,כךכעוכד6מסטסכטיחולודמיהו65תסעכרתחפריולפיוסעלמסילוקונעסהמה
6ףכל6קנין.ע"כ.
טר5וטנסתלקמהם,מחוייכיןליחןמה
י
נ
ת
ס
ס
המנסכמטל"מטכועותפ"ות"זכתםונהידטכירקינו5ריךקנין,היינודוקקכדכריסרמסניכהוקנין,
6כלכדגרדקינומועילקניןכגוןתנקייתרומל5ילךמסתoanל6ס"ךכוסמסמהוךכמוסכיר.וכ"כ
כפת"מחו"מסי'קעו ס"קד כטסתמו'כיחדודחו"מסי'דדס6ניסכירותפ1עליסטהסכרהו6עכור
עמייתפעולה16דכ1ר6,כלכנידוןדירןסקכלתסכרוכעכורממונע6תערמומלעטות6,ףטמדרךליתן
טכר כעדזה ,מ"מל6דמילסכירותפועליסוכעיקנין.ועי'כעי"זכסו"תתטורתסיסי' תקפכוסי'
תק5מ.
בע5מומל6ליקתמחכירוקנם16
ונחלקוה6חרוניסכט6לסזו.עי'דבריג6וניסכללמ166תזס6סחיי
ריוח 16 ,טל6לירם מ6כ6כמימית,וכיו"כסמחייכ עלמוכ"כו6ל תעסה ,כע"ג דמ5דמחילם ל6סיס
מהני,כגוןטסותעלדם"%ל ,מ"ממהניביהלמוןחיוב.ולמדכןמטו"מ מהרסד"סחו"מסי'סעכענין
קהלטהמכימוסל6לגבותעודמסמיורםיס,וחתמולהסכסטר.וכתבסמהרמד"סדכיוןטנתתייכוהקהל
טל6פיקחמהספסיט6טממוייכיסלקיים,ו6ף6יהוידמלכ"ל,מהני מטעםהתחייכות,דחיוכמהניגס
כדטלכ"ל.וכתככדהריג6וניסמססכןנמ65מפורטכטו"תתורתחמדלהג6וןהספרדי חמד6יהכהן
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פרמי6ז"ל6ב"דס6לוניקי,חדמגלוניטולס,מ"רכח,ד6ףסיכךד6יןהקניןמועילכלמוןסילוקוטלילה
כטןםל6לירם מ6כ,6מל6חככהbSn,לעמהדברפלוני,דהויקניןדכריסמטוסדהו 5דכרם6יןבו
ממםכמכו6רכסוסקיס ,מ"מ 06כתבכלמוןחיוכ6נימתייכעגמיסל66תכעחלקמירומס,טל66כגה
כחקרי6 ,ף  06ל6קנומידומהני ,ד6ףמהסילוקהו6למוןגרוע,וקיןכו ממםלחולעליוקנין ,מ"מ
סמיוכימולעלגוףהידסטנתחייכונמתעכדמל6יטפלכנכסיירוטת6כיוb5a1,יטפלכבנין.וחייכ
לכייסתנקו.והוכיחכןמןהר6סוניסע"ס.ותמהכרכריג6וניסעלסחורתחסדטכסיירכיפסקלסיפך
ו %דבריע5מו.ומסקנתסדנריג6וניסמסדהחיוכמסני6 ,ע"פמהדברימייס(הוכםלהלן)וערך
זני
פיתו"מסי'רהותמורתמימ"6סי'תקפכוסי'תקלחדעתםhSsl~notמסני.וכממקנתהככריג6וניס
כןפסקכס'פסקיסוכתפיס%י"6הר5וגכרךטטו"תכדינימו"מסי'כט(עמ'קב)6,ךסותרעקמוטס
סי'לט(עמ' קמכ 0-טכתככרכר6מה טחתמסלפניהניטו6יןעלממכסמכרגעסירקהכעלהליתןלה
גט,תקכלנולל6ערטורול%תכיעתפי5וייס,וכתגטססים לפקפקעלתוקפהמלהתחייכותזו מכמה
פניס ,ותמד ממסמכיוןכזוהתחייכותסלילית ,סל 6תערער על קבלת הגט ול 6תתכעפי5וייס,
וסתמייכותסליליתסו6עניןמנויכמחלוקתו"מפוקפקמ6ד",ולרמיתוסלדכרנרמהם6יןהתחייכות
סליליתכעניןזהפועלת,עיי"ט.
וכמטפטמלוססי' רט ס"ד(עמ' סמכ) b9)bכטסטו"ת פרח מטס5סרןח"כסי' דמנם6לכדיןמני
טכניסהדריםזס56לזסועמוכותפותלם6וכמיסמןסכורמכיניססור5ולסטתעכדםל6יכנהטוס6מד
מהםסוסכנין רקיסקרפנוילעולס,וסטיכספמ"6דגם 05יכתבוכמתחייכותכקניןbScלכנות ,הנס
לדעתכמהפוסקיםהויקניןדכריסול6מהני.ועי'סו"תפרםמטהלהרןח"6סי'י
גוידכתמוכתהר"מ
גלוןוהרבממחכרבעוכד6טלמניטכניסכמניכתיםוכיןהכתיסים קרקעכגויהססייכתלסניהםועמו
כיניסססטרכקנין6יךטנתפסרוכיניסססל6יכנספוס5חדעל6ותסקרקעסוסכניןכדיםל6יקפיל
עלמכירו,ולמ"כטוען ס6חדמסוםקניןדכריסורוקהלכנותטס ,ומסקנתסדכריס ד6ססתג6יהנז'
נעמס כמעתקניית מקרקע  16כמעהממלקוכיניהססכתיס והקרקע6 ,זקייסהתנקיסנז'כדכריס
כעלמם כ%קנין ,דע"דכןקנווחלקו.ועי' מספט סקסמסמכטו"ת מסר"חלו"זמיירנ6הנ"למכומר
ג"כדל6מסניקניןטל6למכורדהויקניןדכריסכעלמם,וכןכתמו'ב"6תו"מסי'כדדבקכלקניןמל6
להחכיר %מהניהקכיןדהויקניןדכריסודברמקיןנוממם,וכן כעטרתחכמיםהטמטותמו"תחו"מ
סי' כ6דקניןל6מהניכחילוקמחיות,וכןכשו"ת תועפומ ר6סחו"מסי'ו,וכיח סלמהח"כסי' מט,
ןלתאוימלכותקטנות
ומו"תמסרם"סמ"כסי'קכהכססרי"כ%יפער.h5bpDnועי'מספטטלוסמסם5יי
ח"6סי'כגססתחייכות סכעלטל6 ba~s6מס עלקמתו תופסתכיון"סחיוכמלעלגופו,ועי'גליוני
סם"סלר"יענגילכ"כג(6ועי'תטוה"גשהוכלהכתרכיןמגעמ' 170ד"כיוןסל6נם6ס 6%ל6כתנוי
זה,בסהי6הנקהדק6מינסכי6להג6מרומטעכידנפטיה").ועי'עודכמו"תסמכי"טת"גסי',bSוסו"ת

ממונות

רכט
-

-

כיתלפריסחו"מסי'כדכהטמטומ,וחבליעקבסי'טוטילך,וטסמי'יככססהגרי"6כעלנחלי5חק,
מלדעתםהתחייכותלממנעמעטייםכינסתופסת.
ומנסכטו"תדבריחייסח"6תו"מסי'ל(6סחלקיסממנוהוכחו כפדחןכרךג'עמ' 339ן ,נ~לכרכר
6חד טמכרפרמטן (מגרם)לחוריכיתו %נותווהתנהכפונקטין(כתנתי החוזה) סעפה ככתבדייטם
(כגרמנית) :לער ~6p)hיז דעסקייפערט6רפסטיןפ6רכ5טין (ם6סורלקונה כמחלטלכנות מסכיח
מרזח).והמיכהדבריתייסם6מנסל6מפינוחיובעלדברטל5לעמותוזהודכרם6יןכוממם ,מ"מים
מקוסלומרטככגון ס6דעומס 6דסחנותככדחנותומלמכירוול6יכוללמחותכוי6פמקיסלחיותיה,
ט מקוסלומרכיון דלר"סטס כלמת6סור
דקיי"לכר"מכדרייככ"ככ6רכל6חדעוטהכסלו,וסנסי
לעטותחנותכ5דחנותומלמכירו,ונסיד6נןקיי"לדקינויכוללמחותכו,עכ"פכ6סנתחייבטל6לעטות
'קטו,דנהידל6פמקינןדינךדגרמי ,מ"מ 06
לסור %לעטות,וכעיןממכומרכמרדכי פרקהגוזלסי
מחייבטכמוחייב,כןי"לכיוןדלר"הלסור5 ,סנתחייככפירוסטל5לעמות,לכו"עקמורלעטות6.ל6
מתיוכזסקינו 6ל 5על הלקח כעלמו6ך ל5להקונהממנו5ומיורםיו,דהחיוכקינו על מקרקע רק
6קרקפמ6דגכרימונח6.ךמחמתהמהסגמנסגוכלבנטימדינתנוכתניניחילוקיסמתיותסויכמוחמרין
ןלמתנותנגדהדין,הובילוהמנהגפמוטככלמדינתנו.rhnעכ"ד.
יכולי
נמ65ס6ססתחייכמל5לכנותהדברתלויכמחלוקתס5חרוניס5סססתחייכותתופמת5ו ,hbוככרפסק
יכהמוכריסמההתחייכותhSמועילה(וכוונתו
כטו"ממהרוססמ"6סו"םרכומסמוחזקיכוללומרקיםל
מהמזיקהו6המוחזקסיכוללומרטססתחייכותטלוטל6להזיק6ינס תופפת.בהרי6יןהנידון 06זה
נתסכסיזקלמכן6ול05 h~h ,6המתחייכותסלו תופסת ,וכזהסו5כודרי ממוחזק.ונרבהטגס 05
מספקהו06 6נחמכסיזקלסכן 15ל ,6גסכזההמזיקסרוקהלכנותכח5ירוהו6המומזק ,ו%הניזק.
עי'רמ"חכטו"עמ" קנךסעי'ינ כטס טו"תסריטכ"6סי' כ סהכי6מכ"י מס ,דכעלהחלון נקר6
ןלתטו'ר"ממכהן"0כסי' קע6ותטו'ר"ילכיחסקימ"כד"י.ועי'כנס"ג
מוחזק ,מסס"קיד~יי
-tlfh1י6ותגכתככסססרטמחסידמהר"חמוטלכתטו'כ"יססמופרנקרץמוחזקויכול %מר
סי'קנההגכ"
קיסלי,ומכןמתכמרמדכרימכר"םח5סוןכתטו'כ"י.וככנה"גסי'כהסגכ"י6ותכחכתבכססכמס
י  hSbכטכ6לסוגיאממונועפ"יבי"ד 06 Ssh ,כ6
6חרוניס זל66מרינןדמ5י סמומזק %מרקיסל
למזיקוולעתוראורוכפניול6מייךלומרקיסלי.ועי'דכרות סמהכ"כסי'טוענף הנעמ'קוד) כתכ
דכנזיקין 6ףסיכוללעכבלסכינומל6יעסהכחזירו מהממזיקלו6 ,ף 06נימ6מהוטכזכותממון,נמי
6יןזהכממוןמבידו 6ל6כממוןטהו566לתכירו,ומסיכותסריות fttsודאי הו6טלכעלהחגר ממם,
וכ"ט 06נימק ט%נחמכזסכזכותממוןbShמביעה כעלמךלעככומלססתמ"כוס,טכוי6יל"6ייך
לסחטיכ6תסתוכעלמוחזקלדיןזסטתכירוירחיק,כיוןד6דרכ6סו5כריךלתוכעוסל6יזיקהו.ע"כ).
וכנידוןדירןניחסדכיוןטסת"תסתחייכע"ימגמלוכ'טל6לכנותמעכר%כולמסויים16,טל6לפתוח

רל

פסקידין-ירושלים

כמקים"חדריילתלמידים5 ,ע"פטס"זסתחייכות טל דגר  bStלעטות ,טלדעמ כמס פומקיס6יכס
ייטרללכמקוסזה,
ממיינת,ויכולמת"תממוחזק4מרקים* ,מ"מ6יןזסמןסר6ויללמדתורסלילד
וגסohמןסדיןססתחייכותפינסתופסת,מ"ממןהר6ויומןסיוטרטל6לחזורמסתמייכותוסר6טונס.
וככרכתבמחינוךמ'תזדס6ומרדברפלונילעטה6ול6לעטה,סל6כלטוןנדרוקיסרוקונמותוכו',
הו6מכוער,ול6יעסוכן רקפחותיסנפטככני 6דסוכו' ,עלסכלג6מרכתורס מוכר טלר תרחק.
ע"כ.ועייכיקורהגרעןלמטלילחעלהפסוקטו6ודכרכזכמרחקממני:טו6סו6דכרסטקרמעיקרו,
טכטעסטמכטיחהדכימיהכלבולטכותו,וכזבסו6הכעת ט6מרסדכרסיספלכולעסות 6תזסו6ח"כ
טינס ו%עטם ,כמו טנ6מרכיטעיסונחי6 :5טרל5יכונומימיו ,ועלסני 1Sbכקטמהי"תסירמיק
ממנו.ע"כ.

וקין*מרטכנידוןדירןססתחייכות תופסת %ו"טמכיוןטלפי מתוקסעירוני6ין לפתוח "חדר"
לתלמידיסכניזורמיגורים,וס"זכמומנהגמג'ינסלעניןחילוקיהמחיות סכתכסדכריחייס טהמנהג
מהייכ,טמרימדוכרכניזור"י
םכןהרכסחדריס,וכודניאגס 06יטחוקכזה6יןסו6נסוגכלל06 .כי
םקולימקוסלומרמכיוןטסתמייכ %נותכ6ופניססמותריסעפ"יסמוק tHO ,כמקבלעל
כנידוןדידןי
עלמוסורקותהחוק,ומהתחייכותתופממ.ועוד,כיוןס6י*סיסמדוכרכטכניסרגי*סהים'hSזכות
תכיעםגסעפ"יסלכסbSaיקימורעםבבניןמסמוך,י"ל
טכנידוןויוןטמדוכרכתלמודתורס
~
"
s
h
c
מותר,כגללתקנתימוטטכןגמלך,וכמוסיכו6רלסלן6ותכ06 ,סתחייכטל6לקייס כמקוסיחדר"
לתלמידיס,סתמייכותותופסתכיוןסככךסחטיכ6תעלמוכסכןרגיל.ויטלדמות מקרסזסלנידוןטל
הדכריחייסטהתחייכותו תופסתוממיינת 6תסמתחייכ כס (6סכיכניווןוידן סמדוכר כעמותם
ט*מרס5יןסחיוכ נתפס,טסרי כתכהדכריחייסטליןסחיוכ על
"סמחייכסע"י ר6ם סעמותס,י
הנכסיםע5מס6ל6הקרקפתךדגורה"51,ע).
ייכולליטןל6מקולספטיטול6מקולסריחייסול6
ב.נמטנהכ"כככ:וקינויכוללמחותכיווולנמראינ
מקולהתינוקות.וכגמ'טס 6מררכ6סיפאlhnbלתינוקותטלביתרכןומתקנסיסוטעכןגמלאואילך,
ד5מררכיסורס6מררככרסזכורקותוסאיםלטובויסופםכןbSaטסוhSnSbt,הו6נטתכחסתורה
וכו',טהתקינוטיסומוטיכיןמלמדיתינוקותככלמדינסומיינסוככלעירועירומכנימיןאותןככןסם
ככןהכעוכו'.וכ"פהרמכ"םטכניספ"וסי"כות"תפ"כס"זוטו"עתו"מסי'קנומעייג.
וכתבכטו"תסלמתיוסףסי' תעד ס6ע"פ טפמק כתו"ע ס0דכחוליס טסרעסמזיק למסיכולים למחות
מטוססרעט ,מ"מכתינוקותטלכיתרכןקינויכוללמחות,ו5סקינויכוללסכולעליו לסתרמק.וסוכנן
כפס"דירוטליסכרךדעמ'קטו.
ג.ככרהכיףכ"כ6 '6תדברימרןסגריט"h"w~lt6כהערותלממכתקרוסיןדנ"טb"sיעדכ6ן %
ממענוטליןסטכניסיכוליס למחות כלמדמכני החקר טכקםליעפות מלמדתינוקות6 ,ל 6כטסדכר

ממתות

רלא

מטריד16תס6,כלכמקוס
הפסדממוןbSטמענודליןיכוליםלמתות"61,ככהיוסכמיכול6חדלפתוח
בית תלמוד תורסליד
כניןמיגוריסטכריר6מילתם סערךהדירותיורד מערכס"6 ,כלכפורהיוכלו
למחות,דיםפססהפסד
ממון1 ,ל6טמענוטכהפסדממוןנמי6יןיכוליםלמחות ,ומהטהגמ'ל5תסטה
לס6דיט הפסד
ממוןככ6ליעטותמלמדתינוקות,היינוד6זכזמנםטהיהלהס קרקעוהיינודירהbS
סיומוכריםקותו
כללוכלל,וקיןעומדלכך"6,כ6יןתמם הפסדממון6,כלכזמננוטסדרךסי6למכור
כק6טןןסולפקסכרותממגודןו,לכפיה5ורך,וזההסדרהרגילטמוכריססדירהוקוניםמחרתו5ח"כמוכריםזס5,יכים
ויםכ6ןמקוסלדוןטיוכ%לעכבפתיחתת"תקבועלידכיחס.ע"כ.
וכעיקרהדכריסככרכתבכןכסו"תזקןלהרןמסדירתחו"מסי'קלזוססכי6כ"ככ'לתיק) .מס פסק
דטענתרכויסדרךוקולספטיםפינס6ל6כטסמחזיקוהמערערטניהסכחקר5חדסמסותףלסניהס6טר
טניהסמסתמסיסבונסוה6 ,כלכטכניס כ %5סרקמכיני הרחוב מסוקרקעותיהס 6חד מ5ר6 ,6כל
סח5ירותמיוחדות~Otsי
םח5רמיוחדוכןלמני ח5רורמותמיוחד ,ככס"גפטיט6ד5ין טענותסללו
כטס,דמהטטנתרכויהדרךטייך,כיוןדטכןהמוחה6ין %רתותכלללילךכחקרפלתכירווסנכנטיס
ויו65יסהולכיסרקכרסותהמיוחדלמחזיק,וגסטענהדקולהפטירליכ6ככה"גאפי'%מב"ס,דנכיתו
ורמותויוכלההדסהמיומדלעמותמהטלכוחפןמכלילסתמסכ 06יגיעמזפהיזק לקדט 6תרם6יןלו
רמותליכנםלחברזס.וממטיךזקןאסרןמס:וכמנסכסיותסדיןזסמיינודוקא 06למכנו ממערערל6
עמזסהיזקממם,ל6לממונוול6לגופו,ורקסקפידססי6עלחסרוןממנוחה16ם6ריקפידותכיו"כ,
יגי
כוסהו6ד6מרינןדכרטותויכוללעמותסכל,ואיןלולהתחטבעספכינוסל6יוכללסכולכזה,כהכמעה
כלמכינו המערער6יןגסרטותליכנסלח5ירוסלממזיק,מם"6כ 06למכינו המערעריגיעמזההיזק
לממונווכ"מ%ופו,פמוטד5סורלעטותכןאפי'להדססמינופכינו,רכלטפעולסז6תמזיק 6תחכירו
ידיליה.ע"כ.
כמעתעטייתוס"זכמזיקכידווקטורלעמותכןדהויגיר
ועי'פס"דירוטליסכרך6עמ'ריווכרךדעמ'קטועפ"יטו"מהרק"םכללהסי'גט6דסהכונהכתוך
סלולה"כיחנכסיווקינומזיקלגוףממוןחכירו6ל6טמפחיתומדמיוכה"גbbהאריכומכמיסלמרחיק,
כמ"מכגמי כ"כ כ 6כ עומס6יס חנות כ5ד חנותו מלחכירווכו' ,ולע"פ סהדכרידוע"החנות טל
סר"6וןדמיונפחתיס,מיותרמיה נמכרכיוקרכטל6היהכמכוי 6ל6מנות 6מת ,ו6עפ"כאינויכול
למחות6.כל 06ירידתערךהדירהסי6מטוסטמזיקלגוףהדירה,כשןטננרסכסהיזקממסימלr)t~o
יפיהוריח ורעם ,ט6זירידת סערךים לססיכהאמיתיתול 6רקסיכסמיפנית ,ה"זתביעתנזיקין
פחייכיסעליה ,ו6סטועניםהתוכעיס טערךוירתסיורדכגלל הרעם ,לטענתםה"זנזקיסיר ,טגס
לפכויסרטיםניתןלתבועעליו6.כל 06תוספתהכניהנעטיתכאופןם5יןכההיזקראיהוהיזקרעם
לטכניס6qh,סיכוץטמאיויאמרטכגללקותהתומפת %שלמועכורוירותססכניס 6ת ערכםכפי
טהיומטלמיסלהס מתוספת6,יןזו6ל6סיכסחי5וכית,וקיןלטכגיסטוסתכיעהכספיתנסעכך.
לולי

רלב

פסקידין-ירושלים

והמקורלוססו5עפ"ימיעוריסגר"טסקופב"קסי'כדוכעי"ז '03זכרטוכמי'מ5ותיז.עיי"ט.
hSbט"3כ'3סכי6מס' עמק הסמפטנמככיידי"עחכרציתדיננומדייןהגר"5יכסן 40ט")5סי'לז
5ות1כמסערךהפלחן(הספרדי)טפיןהמטכיריכוללעכסלסוכרמללמדתינוקות6פי4טמתוךכך5ין
בני6דסרו5יסלטכורהכתיםלזמריו6.ךיתכן מהערךהמלחן דכר רקכמירידת סערךוההפסדהי6
מטוסטליןכני6דסרו5יסלמכורהכתיסלתריו6 ,כל 06נגרסככךנזקממטי%ירהע"יהיזקרטיה
ורעם,וירידת ערכההי6מחוסטותונזקיסיר,נס סערךסולחןיודהטזכותולמנוענזקזהמדירתו.
וכמוסנתכ6רכפס"דירוטליסהנ"ל.וכנידוןדירןטענתהתוצעסי6טע"יפתיחתהת"תוסמוךלדירתו
נגרס%נזקממטימלרעםורסיס,נזקטמפתית5תערךוירחו.וככס"ג 06יתכררעפ"יטוסהמטענתו
5ודקת,זכותולמנוע5תפתיחתהת"ת.
כמנסכיוןמהתוכטעלמוהמכיסלתוספתמכניסמולדירתוכתנ6יסמגכיליסטלמרחקופתיחתחונות,
וכןט"מטיהיו3וחדריממרד1ל5חדרילימודלילדים,יםלטוס ה6סועת כמהנפחת ערךדירתוע"י
ס3ניס סחדטס לל 6התנ6יססמגכיליסטססכיסעליסס,וע"יסטימוםלהדרילימוד כמקוס לתדרי
מטרד.

