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ביתדיןירושל*ים
לדימ ממומתולבירוריוחסין
קנייתחלקיםבגגמשותף
תיק ממזנן מס' -169סא

נרשאהדיון
הרבא' נר בקומה השלישית והאחרונה שלהבנין ,והוא קבלרשיון להרחיב את דירתו בעוד
50%עלגביהגגשמעליו .כמוכן קבלגם השכןשלידו באותה קומה .רובדייריהבנין מהקומות
התחתונות ,ובהם גם הרבב' ,מסכימיםלבניהזו -שבין כך הגישהלגגהיא רק דרך הדירות
שבקומה השלישית -אך דורשיםפיצוי כספי אםמגיע להםכזה ,מלבדדייר אחד ,שכנראה
מתכווןלפיצויכספי גבוה במיוחד .הרבא' מבקש פסקבי"ד בכמה כסףצריך לפצות כל אחד
מהשכנים ,ומהעליו לעשות אם השכן המתנגדלאיסכיםלפיצוישיקבלו שארהשכנים.

פסקדין
א .יש לבקש הערכת שמאי -מוסכם -עלשווי הגגלבניה .השמאי יקח בחשבון את העובדה
שלדיירי הקומות התחתונותאיןגישהישירה אלהגג ,אלא רק דרךהדירותשביומה השלישית
ובהסכמתבעליהם .כמוכןיקח בחשבון שמעל תוספת הבניהייבנהגגעליון ,שישאר בבעלות
המשותפת של כלהדיירים .ויחשב גם את ההוצאות שהיו להרבא' לקבלתרשיוןהבניה.
ב .כל אחד מהשכניםזכאי לקבלעבור חלקובגגלפי הערכת השמאי .אםיאותהדייר המתנגד
לקבל את הפיצוי על חלקו בגגלפי הערכת השמאי ,מה טוב ,ואםלאו ,יוכל הרב א' לומד לו
"גור אואגוד" ,ויוכל אף להעלותו בדמיםמכפישיעריך השמאי ,כדישהיכן הסרבן לא ירצה
לקנותו .באם ישלם אותו שכןעילוי דמים בעד קניית הגג ,יתחלקו בכסף זה כל השכנים
שמכרו את חלקם למבקש בסכום שקבעהשמאי.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

ממונות

רעט

השאלותלדיון
א .האם כשזהנהנהוזהלא חסרוהבעלים מסרבים להרשות להכנס לחצר שלהם ,האםכופיןעל
מדת מדוםשחייבים להרשות להכנס לחצרם.
ב .חצרשאין בה כדי חלוקה ,ואמר אחד לחבירו גוה או אגוד ,האם רשאי להעלותה בדמים

כדי שתבירו לאיסכים לקנותה.
נ .חצר השותפין שבתחילה נשתתפו בה על דעת להשאר שותפין לעולם ,האם יכול אחד
מהשותפים לתבועגודאו אגוד.

תשובה
א .פסקסרמכ"סגזילסו6כדסמ"גס"ט:סדרכחקרתכירוטל6מדעתו6ohותסח5ר6ינסעסויםלסכר
קינו5ריךלמעלות  %סכר
סדרךזס סדרלפכור מקוסלשמו,טוס נסנסוזסל 6חסר .ומקורו
~
"
D
h
כסוגיתסגמ'ב"קכוכ.6וכ"פכטו"עסי'סםגסעי'.1ופרשיכחוכותקגכלפיסכופיןעלמדתסרוס.
וכ"כתוס'ב"קככוכ"כיככומלחמותלרמכ"ןכ"מ מדכ(דל"סע"כמדפיסרי"ף).וכ"ככפנ"יכיק
טס,ועי'חי'סגרט"םכ"קסי'יט6ותגטתמסעלטעםזס סו6סדיןגסכמקדט,וכמקדםbSסייך
כופיןעלמדתמדוס6,ל6וך6יסמכרbso6סמםסוייגומייכי
קכ"חכירוממרמיינומטוסעיןתכיעס
עלסנ6סרקobכעלמממוןחסר.
וכחכותום'כ"כיככד"סכגוןכטססרי5כ"6דוסנסנסוזסל6חסריכופיןעלמדתמדוססיינוכמככר
דרכח5רמכירום6ינומעלסלוסכר6,כלס6פסיט5סיכוללמחותבוטל6יכנס~ורבניתו6פי'נחכר
דל6קיימךל6גר6וגפרך דל6עמידלמיגון,דמויזסנסנסוזסל6חסר.וכ"כתום'ב"קככד"סס,6
'מסגסעי'.1
ונ"יטסכטס סר"6ס וסלועםוסריטכ".6וכ"כים"ט כ"קפ"כסי'טז ,ורמשכסו"טסי
ועיי"םכפת"מס"קגכדעתממרדכילסכיךסרמ",6וממ"ככפססכוכי"תמו"מסי'כד(וזסדל6כדעת
סככיעזריססכי6נ"יב"קסםומרדכימססי'טזט6פילו~תמילסיכול~וף 6תנעס"כלכך,טכופין
על מדת סדוס).וכיקרכמי' סגרס"ט ב"ק מסדלכתחילס6יןכופין על מדת מדוסכיון ד6סיכפוסו
נוטלים ממנוטליטתכיתו ,וע"זקפדי רודקינטיול6חסיכ מדת סדוס כרכרטקפדי רוכקינטי.ועי'
פס"דסלסגר"מפרכמט"ןכמורתסדיןכרךכעמ'טכטטכי6רדלכוף 6דס לתתטימורכחלירותטיב
מסרל6ממוססתסרוןטכעכססימוםחכירוכרמותו6,לolcn6דכפיסעלo~bלתתקימוטכרטותומל6
כרכונוסי 6פגיעס כעכס כעלותו ,וס"זכלילו נטלנו ממנו חלק מבעלותו עלרטומו ,וזס עממו סו6
ךכוסכופיןעלמותסדוס(וכעניןסקורךלרמותממכניסלכנותעלמגג,עי'פד"ר
ס"חסר",ו~ןל6חיי
~
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דעמ' 161ולילך,ומו"תמאכנותיטרללס"ג,ום'כקרותסלמהחו"ממ"6עמ'רכו).
כרךי
ב.כגמ'S"Sיג 63מר6מימרסלכת66יתדינךדגור616טד.וכ"פסרמכ"סטכניספ"6ס"ס6:חדמן
יחלקךככךוכך16קנס
ססותפיןט6מרלחכירוכמקוססטיןבודיןחלוקס6וכדררb~btמימלקמכורל
ממניתלקי3טערסוס,סדיןעמווכופין6תסנתכעלמכורלחרירו16לקנותממנו.וכ"פססו"עסי'קע6
מעי'.1וכתרממ"מטסטיםמהיוסוכריסלומר61~baומריסכןbShדמומתהי"ד36 ,לל6כיתרמכן,
6ךהעיקרכרכרירכינוסכל6מדיכול%ק5ינסדמיסלרקונוולומרלחצירו16קנסנצערזס6ומכור,
סןחסרסןיתרממומתכי"ר.וכ"דתוס'מס 6ד"ס6יתכטסר"י,וחי'סרמכ"ןמסכדעתרם"י,ויד
רמסמס,ורק"םכ"כb"eסי'ג,ותמו ~b"snlממיוחמותלרמכ"ןסי'מג,ומרדכיסססי' תקטכמס
ר"יורי,6"3וטורורמ"אמס.כמנס3פיסמ"םלסרמכ"סכתב"ככמהמסו6מוס",ודייקכרם"םכ"3סס
דלדעתפיסמ"טגור6ואגודסו 6רקכטויו.וכ"כתום'ססכססרי5כ"6ורמכ"ןורק"םסס 3מסמקנת
סגנונית.ועי'חזויךכ"כסי'ח6ותד דדעתרובספומקיסד6פי'כיתרמטויומ5יטעיןגוד6ו 6טד.
וכתבסמזו"6סססתמימדועמעלה16תומסויו06 .ממוסססתוכעיודעכתמויויקחמנתבעמלקו,וסוך
רולסליקחמלקחרירוומעלסאותו3דמיס,ו3זס דעתפו0קיס6לוומעלסקותו3דמיסיותרמסויוכין
טסנתכעעמירומלילקנותpSnתכירוbSbמבוחרלמכור,ומיןממוכרממסתקונםטליןלודמימיוקר.
 ah Sshסתוכעיודע מסגתכעל6ימכור חלקו ו%ך מעלסקותוכדמיםויודע 3נפמו ט6סיקמרלו
סנתכעגודיחזורכו6,פמרדוסאינורמאי,טסו6מרמס6תחצירוטל6כדין.ע"כ.
ג .כתככטו"ת סרט6"3ח"6סי'חתקז06 :סחנוכיניססלעמוד6ותסמקומותלעולס3יניסס3מיתוף,
ומיהיסתדמיםכיניסססוס,כךסדין.וכתכסם"ךמי' קע6מ"ק6טדעתסריימלויוסר6כ"דונ"יכמס
רצינויונסוסר"6סדליןוינק דטד16אגוד3סותפיןמקנו6.מנס 06סטתנססמ35מלסחורסמטותפת
מ6זממסכימו לסמתמם 05כטיתוף,עי'מו"תחת"מחו"ממי'י63ותדד"סוכלת"ס ,ם6סכתחילס
נטתתפוע"דמל6לחלוק,לפיס3תחילסיכולהיסלסכול6תסטיתוף,וקירעאח"כ לכרb"htמימכ%
hSn) ,t"hfסוסכרכרם6יןכוכדיתלוקס,ויכוללתבועגוד16אגוד6ךל6יפסידחלקוsaזסמפסד
תומט.
ומנס פסק כטוטםמי' קע6מעי'יז :ל6נאמרדיןגוד 6 16טדכד'אמותפלפירוק מס6ול 6כמס
יממועכר
ט5ריכיסלי5י6סו3י6ה.ו3רמ"6מססעי'מס3י6כטסי"6ד3ח5ר5ריכיןלמסתמםכיחד,דינר
לכל6חדלכיתוממיוחד ,%ומס"ט6יןכחטרדיןגוד16אגוד.
(ועי'מו"ת מבטסקי מ"מסי' רכבתמו'מכן ממחכרלעניןחלוקס כגגסלכיח מסוחף ,ס6ס סממת
מיחולקעלהגג%ל6חדמסדייריסיטיסקטן1ל6יסיםראוי%ניס06 ,ימ65קונסלחותומלקסרי
סססכוססיסולסיסיתפחותמסליםמססכוסמסיסמתקבלתמורתדירסכתם%טסחיריס 06זוסיתם
ןכופיןלחלקו).
ממוקמתעלמגג6,י

"ף

ממונות
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31כידוןדיון נר6ה טהנגקינו כגדלחפר המטמעתלפירוק מם5וליניקהוכי6ס ,וע"כ ל3 6זס פסק
ספו"ע והרמסךם6ין3ודין טד 616גוד6 .מנסכיוןההגגהיה רמוס כלחדמסחלקיסהממותפיסטל
הכנין,וככזהעמדלהטלללעולם,הריככזה5ופןפסקהנ"ךטלין6ומריסכס טד16סגוד6,ךנרסס
סכנידוןזהמהמהיהמוסכםכתחיתךמהגגים6רנמיתוףלעולסהיהמפניטכתחילסל6היתה6פמרות
חוקית~נותעליו,ול6עמדלכייס6,ךעכטיונפתגסהמכסוהדייריםכקומההעליונס רטיון~נות
ו~
קסכ
עליותוספת~ירותיהס63,ופןכזהנר6המרט6יססדייריסמהקומההעליונהלומרל
תפיססגור16
בגוד,ככופןטל6יפסידו חומס מערך הגגמהיהכתחילה,טהריזה דומה למקרסטל החת"מהנ"ל
סכ5ופןמנטתנהסמ~כרם6ילומרגוד16בגוד9"Dhטמתחילההסתחפוע"דמיצברוכטיתוף.
ומסמסרב'6טועןטסמכן מממרכלטפסרלולכנותעלהגג 06יקכלפיכוי עכורתלקוכגג,יסכיס
לכניה,נרצהעפ"י המ3ו6רלעיל6ותכסרם6י ~מרלו טד16סגודולהעלזת 6תהמחיריותרמטויו,
כדיטימכיסלמכורלו.

אברהםדובלוין.
ב

מב"כידי"ע ה5כ"דםליט"6עפ"יסו"ת תת"ם ד6סנטתגס המטטלהמיתוףמ5זטסטכימו להטתתף
כתקר,יכוללתבועגוו,~ub16י"לדדכריהחת"מנקמרורקלמיטתהרמכ"סוסיעתודכסותפין6מרינן
יוסיעתודכטותפיןל66מרינןגוד6ו6גוד,יודםסתת"םדליןגפ"מ 06
גוד616גודSsh,לדעתר"יהלו
מכ3סמיתוףנמ6רכמוכתחילה16מנסתנס.וכ"כלהדיץכפריטהסי' קע6ס"קלגדמם"כהרק"םעל
דבריהר"יהלוי"ונר5יןדבריוobל5סיסלמסכיחדירסולקחולדורכווכו'36 ,ל 06סיסלססבית
וירהונפל16נטרףדירתומל6חדמהם16הוסרךלמוכרומחמתדומקויכוללומרלחכירוגוד16אגוד",
כוונתוכממ"כ"ונראיןדכריו" כקמרסדכריר"יהאינראיןלרק"םדוקקכעניןזה6,כלהר"יהלויעקמו
ודאי 3כלעניןס"לד3מותפין ל66מרינןגוד 16אגוד ,מדכתכדליתם 6ל6כיורטיןומקבלי מהנס.
עכת"דספריטס.
ולכ6ורסהיהנראהלפרםדהר"יהלויS"Dדגור16אגודbbהוהדיןמלוקהb~bתק"םנעי'גדוליממוקל
כ"כיג ,)6ד6סהוסדיןחלוקהממם ,מסליטנמתתפוביחדע"מכן,סוףסוףיםכ6ןדין מקקהע"י
גוד516גוד6 ,ל6ודציזומי תק"ח ,וככה"ג דנסתתפויחדל6תקנוגוד 616גודגועייחי' הגרנ"ט טס
יור"יוריכ,6"3דלרם"יור"יאפילוכדמיםיקריסהרכסיכוללומר טד,~ub16רסוס
זכזהנחלקוים"
דיןחקקה,ולהרי~6"3הוהתק"חולכןל6יכוללסלקתכירוע"יעילוידמים).
ועי'חזותןכ"כסי' ט 6ות כדכי6רדהר6מוניסרס"לדכטותפיןל56מרינןגוד 16אגוד סטעסהו6
וכיוןריכלולפרםכמעתסמותפותדיוכלו לחקקכגור15אגודול6פירמו"6,כסוסכמחיתךכסדיקזה
לוסנחותפותזולעולס,וגסכהוטר66ימחילכסדיקמהני,ו6י6פמרלחדכיניססזכות חלמה6וגוד
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616טדb~hכטענתסכורסייחים6וכללסכול,וטענםזופינסטענהכמחל3סדי6לדעתרס"פכממ"כ
הרמ,6"3וסר6מוניסרס"לוכמותפין6מרינןגור16בגודממוסדם"לדה6ימתמךדל6פירפוbSתסיד
כממילםכהדיץ,ודעתו 60סל6יוכ
ללסכוליסמםלזכויותטלט6רטותפין לתלוע ת5קה 16גוו 16
ןמלוקס6 ,ל6
בגוד,עכת"ד.ולפילכרי6h~1tnoפמרלפרםגסלהרייה5ידדין טד16בגודסוסדי
יפירומו רסוסכמחילהכסדיך "6כ6פי 5נהתנס מ35
דממל3סדי 6עלסוכות חקקה .ו6%ורסלפ
הםיתוףכתקר 6%מרינן3מותפיןגוד16בגוד,דסריממל3סדי.6
36לכבמתהחזו"6מסס"קדכסופו כת3ד6ף %ר"36דדכמותפיןל66מרינןגוד16בגוו3 ,נסתנה
סמ5כוקירעד"רמתורם6מרינןגוד6ו 6טד,רז"למס:הים סעסקמרויח 36לנעמס קטטה3יניסס
ומפניכךל6מיתדריבהדדיוכו'5,ריךסכרעס 06זססוסכנפלציתוסכתהסטור3ס'6גכטססריסם
ד6ףnD~Sסר"יד3לקתכ"ותפות6יןטענתטד6ו5טדמ"מכ5ירעד3רמחודםמ5יטעיןגוד16בגוד
דע"מכןbSנסתע3ד6,וטנ6ס %וטענםהי6ע"כ.הריפכתהד6ףלהר"יס5י 06קירע ד3רמחודם
מ5יטעיןגוד616טדוזסדל6ככי6ורספריססמנ"לכרק"ם,דלסר"ימלוי6פי%מנפלכיתו 6%מרינן
גוד"51.~ub16ט.
ו3כיד"דודבימילתךדמסתכר6סו6ממ"כ
טליט"6דקכלתרמיוןכניסעלמגגלוייריסכקומה
י
"
3
6
ה
מעליונהוו6ימיקרידכרמחודם ,ונמתנססמ5כככותפותועל דעתכןל6נמתעכדוזל"ז,וסוסכנפל
ציתוורם6ין 5מרגוד616טו.
ועודים%וסיףעפ"יממ"כהמויתפרםמטסבסרןח"6סי'מטלר"יסלויוסיעתוד3מותפיןל66מרינן
טד6ובגודדוקךמנמתתפוכלחוד6יכ6למיסררעלדעתכןנטתתפווסעודוחלקםזל"ז,ד6ל"כמי
סכריחסלקנותכבחד6,כלכפקנו3זה6חרזה6ף3פותפין6מרינןטד16בגוו.ודייקזסמדוריהמ"מ
הכגיספ"6מ"גמסומיףטעם %עםסרמ"3סוז"ל:מיכולעומרעלדעתכןקניתיונמתתפנומל6לסר3ות
ירולסכס6ניובתהמיינומעליסכדמים% ,ןנפתתפנו 60ס 6חוירכסכדמיסhS
3דמיס 60סהיית
ך טעסזס.
יהיהנזק 3%6מח5ית.ע"כ .וטעסזסמייך רקכנמתתסוכלחד6,כל3זה6חרזה %דיי
עכת"ד.וקלתרביהלדוריומסיחיבסי'קע6ס"ק 6%מרh~5ocדבריממ"מכתכוז"ל:וטענתסרטכ"6
6ףלמוכרממכירומקלתח5רוכו'6ךטענתס"סכינס ממפקס6ל6למניסממכרומקוס6חדמכותפות
% Sshלמוכרמחכירו מקלתמ5ר16טוסטפיןכסדיןח5קס.ומיםס"סועוד6גימוסיףטעס,קינו
6ל6לעניןמניספטכרומקוס6תדכפותפותעכ"ל.ודו"ק.
ועי'מרכס"ממכניספ"6ה"גד6ףסר"36ווסיעתוד3מותפיןל66מרינן טד16אגודמוצהסכ6רכל
6תדקנסמק5מול6ידעפחכירוקנהמקלתהמני"51.ע3ד3ריו"6.ככניד"דb~aקנוכאחד6ל36זס
6חרזה6,ףלדעתסר6סוניסדכפותפיןל66מרינן טד16אגוד,ככה"גדקנוכזה6חרזס6מרינןגוד
t~uh 16

ועי'כמו"ת מסרסד"סיו"דסי'קפככעניןכיסכנ"םטונוככותפותוסקסו מלק ממסלעמותתסוקס16
יכסר6סוניסדמ"לדרקכיורמיס6מרינןטד16אגוד ו3%מנסתתפו,
גוו6ו דיכוליס %מרקיםל
6"61לכופולגור16אגוד.ע"כ.

6טי

ממונות

רפג

ועי'כטו"תסמיםמטס 50"10דסוכלכמטפטהלוססי'קעוסעי'כגכטופווז"ל:צרורדכדכרסיגינו

ך כללגור  16לגוו ,ע"כ.לפי"ז כניו"דדסדייריס כקומס
עטוילסמזיק לעלמו רק למכור ,ל6טיי
סתממונספינסעטוייםלמחזיק 6ת מגגלעלמם,חסריל6סייךמליפותטיוכ5לדור"ס"6 ,כלדברי
ססטיכמטסיםעומרסל5טייךלומרכ5ן טד16ינגוד.

יהושעווייס.

