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ביתדיןירושלים
לדיש ממונותולזיווויוחסין

פס"דבחזקתחלון
והשבחתנכסע"י השגתרשיוןבניה
ת"קממונות מס' -154סא

נושאהדיון
התובע א' קנה דירת קרקע לאחר שהמוכר הוסיף לשטח הדירה תוספות על חשבון החצר
המשותפת של כלהבנין .לאחרהקנייה סגרא' את המרפסת בתוספת הקדמית בחלונות .גם
השכן שלידו הוסיף לדירתו תוספת על חשבון החצר המשותפת אך נותרבין שתי התוספות
מרחק שלכשני מטר ,ותוספת השכן לא מנעה מקרני השמש לחדור לתוספת שלא' בשעה

מסויימת.

לאחרונה קבלודייריהבנין רשות מהעיריה להוסיףלבנין תוספות בניה .השכן שלצידו שלא'
מבקשלהוסיף את התוספת המירבית שקבל ,עדלחלון החדר שהוסיףא' בצדה המערבי ,שכן
לטענתו כבר זכה בחצר שכנגד המחסן בחזקתתשמישין .גם השכן שמעלדירתו שלא' מבקש
להוסיףלדירתומעל התוספת של השכןשלצידו שלא'.א' עצמואינומעונין להשתמשבזכותו
להגדיל אתדירתו לעבר החצר .ותובעלמנועמשכניו להרחיב את התוספת-על חשבון החצר
המשותפת שגם הוא שותף בה -משום שהחלון של המרפסת שלו משמשלדירה כמקור לאור
ושמש ,וגם כחלון להביט דרכו החוצה ,ולטענתו למרות שהשכן השתמש בחדר הפנימי של
החצרשביניהםבמחסן ,לאהיה זה בהסכמתו או בהסכמת בעל הבית שגרלפניובדירה ,וע"כ
עדיין נשאר בבעלות משותפת ,והחצר שמחוץ למחסן זה שייכת לבעלות משותפת גםשלו,
והוא מתנגד שיבנו בחצר או מעליה באופן שיסתירו לו את החלונות .לטענתו הוא מעונין
למכור את דירתו במחירסביר ,והוא משוכנע שתוספתהבניה תרחיק אתהקונים.
טוענים השכנים ~ומכיון שהתרספת של א' נבנתה על שטח משותף בלא רשות השכנים ,אינו
יכולהיום למנוע משכנים אחרים לבנותליד תוספתזו שמבחינת הלכה שייכת לכולם .לטענת
שכן אחד בשעה וכבעל הבית הקודם הרחיב את הדירה על חשבון החצר המשותפת גער בו
לעיני הרבהאנשים ,אך הבעלהבית הקודםהיה גבראאלימאולא שעה למחאתו .הואאינוזוכר
מי היו עדי המחאה .לדבריו הרשה לדייר שגר בדירה אח"כ בשכירות לסגור את התוספת

רצו

פסקידין-ירושלים

הקדמית בחלונות ובתקרהכדי למנוע חדירתמי גשמים לתוךהבית .שכןשניטוען שמעולם
לאהסכימו לתוספת הבניה בלא לקבלפיצוי,שעדיין לאקבלו.
משיבא' שאת התוספת בנה המוכר שמכרלו את הדירהוטענינן ללוקח שהמוכר בנה ברשות.
ומכיון שסגר את המרפסת בחלונות ברשות,ישלו חזקתחלוןשאי אפשרלהסתירה .משיבים
השכנים שבשעה שבנה את החלון לאהיהרשיוןבניהלידוולכן לאהיתה להםסיבה למחות.
השכנים טוענים שיש לשקול את הנזק המזערי של א' מול התועלת הגדולה שתהיה לשכנים
בבניהזו להרחיב אתדירותיהם לרווחתבני משפחותיהם.
עוד טוענים השכנים שהדירה של א' הושבחה כתוצאה משינוי הת.ב.ע .ששונה ביוזמתם
ובהשקעתם ,ושעלפי התכנית החדשה רשאי א' להרחיב את דירתו ברשיון .אמנם בתחילת
הבקשהלשינוי הת.ב.ע .היה גםא' שותף ,אך הוא פרש באמצעהתהליך,והשינוי נעשהלפי
בקשתם והשיעתפן וא' וכה בהשבחה בלי שישתתף בהשקעה .א' טוען שפרש מהבקשה
לשינוית.ב.ע .ברגע שראה שלפי התכניותיבנה השכןליד החדר שלוויסתיר אתהחלון,ואז
גילה דעתושאינומעונין בבקשהזו.

פסקדיז

א.לא'יש חזקת בעלותעל החדרשהוסיף בעלהבית הקודםלדירה.
ב .החצרהפנויהשליד החדר שלא'היאבבעלות משותפת שלכלהדיירים ,כוללא',ולא'יש
זכותהלכתיתלמנועבניה בחצרזוומעליהבגללסיבת הסתרת שמש בשעותמסויימותביום.
ג .א'אינוחייב לשלם עבור השבחת דירתוע"י השגת התכניות החדשות של ת.ב.ע .מכיון
שגילה דעתושאינו רוצהבהן.
ד .הואיל ותכנית ההרחבה שאושרה בת.ב.ע .תביא רווחה לכמה מהדייריםבבנין ,מן הראוי
ומן היושר לפנים משורתהדין ,עלא' להסכים לתוספת הבניה של השכנים  -המוזכרתלעיל
בסעיףב'  -תמורת התחייבותהסוכנים ,זה הגר מצידווזה הגרמעליו ,לפצות אותועל הפסד
כספישייגרםלו כתוצאה מהרחבת הבניה שלהם ,הן הפסד שלירידת ערך הדירה ,והן הפסד
כספי משוער בגללעיכוב במכירת הדירה בעקבות תכניות הבניה שלהשכנים.וסיעור הנזק
הכספי כאמורייקבעע"ישני שמאים מוסכמים.
ה .בשאר חלקי הבית המשותף -שאינםכלוליםבסעיףב' הנ"ל -רשאים השכנים לבנותעפ"י
תכנית ת.ב.ע .תמורת התחייבותלפיצוי על הפסד כספי -אםייגרם לא' -עפ"י הערכת שני
שמאיםמוסכמים.
( )-שמואלחיים דומב
()-יהושעווייס
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
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השאלותלדיון
א .האם טוענים ללוקח שהמוכר שהוסיף לדירתו מרפסת סוכה ובנה מסביבה מחיצות של
עשרהטפחים ,מתוך החצר המשותפת ,היהבקנין.
ב .כיצדהיא המחאה המבטלת חזקה.
ג .סגר חדר לעצמו בחצר השותפין ,האם ישלו חזקת תשמישיו על אותו חדר .ומההדין אם
החדרעודנו רשום בטאבו ע"שהשותמין.
ד .לא מחהעל פתיחתחלוןע"י שכנו ,וטוען שלא מחהמפני שטרם היהלורשיון לבבות שם,
וכעת שקבלרשיון רוצהלבנות ,האם חזקתהחלון נחשבת חזקה.
ה .חלוןהמוסיףקרני שמשבבית כשהשמש נוטהלכיווןמסויים ,אךישלבית חלונותנוספים,
האם נחשב"חלון העשוילאורה" ,והאםיש חזקהעלכניסתקרני שמשלבית.
ו .השקיע ופעל כדי לשנות ת.ב.ע .לבנין ,שכתוצאה מכך התייקרו כל הדירותבבנין ,האם

חייבים השכנים לשלם למשקיעעבור השקעתוכדין"יורדי.

תשובה
ןוגזוזטר6ותסריזוכחזקתם.ופרועיכדףכגohtOc6לקתמ5ר
א.כמפנסכ"3ס6לקחח5רו3סויזי
ןוגזוזטר5ותיו65יןלרס"ר ottoכחזקתסס3י"דטועניןלוססר6סוןכנםלתוךמלו6ונתפייסעם
וכסזיזי
סרכים .וכגמ' מס כג  6ז6ת קומרתטוענין ללוקח.ופרטייכי"רפותחיס פס וטענםליורם וללוקם
מערער6יסעליססויםלועריסטסיתססלו 16מל6כותיווזסטומרירסתיו 16 h5bnלקחתיומפקני
טסוחזקכוימיםרכיסוס3י6עדיסססומזק3וסכיו16ממוכרלו מניסn~Dhטל6טעןומןלקחו
ממך16מלכותיךטועניןלוכי"רופותחיסלופס.וכתםכנחלי5חסקלוס"
י'קי66ותגענף 3סדיןתורס
.610וכתככק5וס"מסי'לטp"Dסדיורטולוקחי6ינסו %נתחייכוhShנכמיססנפתעכיו,טענינןלסו
טענתסמורים וממוכר דפרע ממוכר קורס מלקחו מלוקח 1סלוקחירד כרטושוקיןעליו טוס טעכוד
מעולסכיוןדכ3רפרעסמוכרקורססקנסהלוקח,וסויכמו טענתכרי(ועי'ימועתדודחו"מסויםנח
ממ"כעלדכאיסק5וס"ח),ו6פי'סמוכרמורסמייםינןלקנוחיך(כדמפורם3רמ"36טו"עמי'קמוטעי'י
ד6ין סמוכר נקמן לתור ללוקח) .וכתכ כחזו""3 6כמי'י6 6ותז כדעת סרמכ"ס וסרמכ"ןסמוכריס
מחזקתנזיקין 5"6טענסbSbסמתיקססויףמחילם ,מסד5ריכיןלדיןטועניםללוקםסייגולומרדים
ללוקחחזקס6פי' 06סנזקיןטועניןממחוכווקמרולוט6ינסמוחליס,וכזפ 06ממזיקטועןטמ6וקינו
זוכר 06מיחוכוקינויכוללמחזיקדברטסיסלסור %כודריומספק 06ממלולו,כלססו6עלמוטוען
טמ,6ו3זסטועניןללוקתוחסידכטועןודרי.ע"כ.

רצח

פסקידין-ירושלים

וסנסכסי'קמומעי'חפסקהטופסעפ"יתטו'הרטכ"6דל6קמרולמחותכסוףכלג'וג'6ל6כהעמד
כתוכו קותוהרקבון6 ,כל כטמכרו סר6סון  5"6למתות כלקחלפי טסלוקח סוסקינו כ hSb 6מכח
סר6סוןוככרמיחסזסכריסון.וכתבכנמה"מP"Dחד6מנססרמכ"ןומסרי"טותומיסחולקיםעלדין
זס6,כל
עסמממכרוהטעסכמח"ככק5וה"חדל6חמיודרבויום6חדוכיוןסמיחהכממוכר
י
ק
י
ע
מ
הויכידועסדרכוכגזלנותך.
וקמם מרועbSטענינןללוקחםל6סיתס ממקסכלל ,וכממ"כסמזו"6הנ"ללעניןnprnנזיקין"51.ל
דכסי'קמוסייריכטיםעויסעלהמחקה,וממ"כb~1tnoמייריכמקיןעריסbShמהניזקטועןטמיחה.

וכנידוןדירןמהמוכרטמכר '%הוסיףלדירתוחלקים מהחקרסממותפת,וסלוקםקינויודע 06עילס
פעוילמכניסעכורזה16ל6,6וטהמכניס מח5 5עלכך,hS16ולמדסטכניסטועןמהמוכרהכטיח
פעוילמכניסbS1נתן,וסכן6חרטועןטמחסכפניסמוכרעלתפיסתסת5רפכך עליועלסכניס,
נ~
יD
tנS
ןללוקח ססמוכר
6ך %סוכחס טעכת סמח6ס ס6ססיתסנפניעדיסכדין,עי'לסלן6ותכ,טע
םסליט"6די"לדכניד"דל6טענינןכןללוקם.
התזיקכרמות.ועי' %להערתידי"עסגרייוויי
בS~S .לחכ:סיבידמימח6ס6 ,מררבזכידפלני6גזלנךהוhS6הויךמחרס,פלני6גזלנךסו6דנקיט
.לסל6רע6יכגזלנותךולממרתכענ6ליסכדיננוהויךמח6ס.ופי'רטכ"סכטסר"חד6י 6%מרלמחר
תוענקליסכדינךומפיקנ6מיניה6,ל6פלונינזלןוק6כילל6רע6יכגזלנותךכ%ד,סריהו6כנותןפגם
כמבירו1ל6כמומרעוותוג'ינ
ס מתקה.וכטסרנייעקבכריקרכתבהרמכ"ספ%י6גזלנךסו6ל16
מח6ססו6כסריל6מיחהמממתעלמווסריהו6כמים6מרפקניממזיקכקרקעותסל6חריסולפיגמו
מחכוין1ל6לערערמסריקינומזכירמסוקט6 ,5כל6ספירםדק6כיל%רעליכגז%ות6סרימיחס
מחמתעימ
וומודיעממקרקעט%מחזיקכעולהוסויףמת6סולע"ג ד%סייסלמחרתכענ6ליסכדינך.
וכתכסרסכ"סמפירוםזסעיקר.ועי'סגמ"י טותפי"66ות1טכ"פר"יכתום'ומס"מ.
וכרמכ"סטו"נפי"6ס"ז:כעדסממ6ס .קומרכפנימניספקניטהו6ממתמםכחקרי16כמדיגזטהו6
ולעתיד6ניתובעקותוכציןוכו'6כל6ס6מרלמןפלוניטמפתמטכח5ריגזלןסו66יןזומחמס,טמרי
ר6וכןקומרכמטמעתיקמרתי טמ 6חרףקותיכלכדולפיכך %נזהרתיכסטרי.וכתכסטורסי'קמו
מסרמכ"סמפרםכר"חול6כרכינויקר.
וכגמ'מס %כ 6מררכ6 6מרא"כ מח6סנפניטכיסוקיןכריך 5מרכתוכו.וכתככעליותדרכינויונה
טסנעמ'קכד)ט6ס6מר המערערכתוךג'מחיתי,ודקיקריךלסכיךעדיס,כדקיי"למח6סכפניכניס
"561לכתוכו ,טסמחזיקקינויכוללסכיךעדיס טל6מיחס המערער דל6רמינו6ינסרמיה.וכיקר
כסערומעלמרכינויונסמסומחקהזוטענםסמכטלת6תסחזקס,וכיוןדסחזקסטוכסקריךממערער
לסכיךר6יס.
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לפיכךכנידוןדיוןמל5נתכררנכיתסדיןס6ס6כן"5עק"חברועדמניתעלכעלמכיתהר6טוןככעס
פסוסיףלדירתוחלקיםמסמי
רסממותפת,ומס5עקעליו ,ס6סמחסבוכלמוןמח5סכפיטנ6מרכגמ',
לפירוטר"ח16לפירוטרכינויקר16 ,ם"5עק"עליוכלמוןמלפיסגמ'אינסמחמס,ומסגסטסינויודע
לומרמיממס6תהלעקות,וממילך5יןלנועריסמיכט6%תהחזקהמלהמוכר,ע"כי
םלמתייתםלחזקם
מלממוכר~Oprnטוכס,וכפימנתכ6רלעיל6ות.6
ומהטטועןסטכןמל 6תכע קותולדיןמפנימסיס גכר,bn~Sh 6ומכריח 6תסטכניס עסכלב ,מנס
לסלכסעס"יסוגיתסגמ'כ"כמז 6דוקךלגזלן5יןחזקםלפימיר5יןלמחותכו,וכתבסטורסי' קמט
סיכידמיגזלן05 ,סו6מוחזקבסורגנפחותעלעמקיממון16ממוחזקגזלןעלסדהידועם6ין o~rn%
בה6,ךל6טמענוט6סמפחידטכניסע"י כ%דינוכגזלןמסורגנפצותעלעמקיממוןטלין %חזקס.
ימלכיאלמ"פסי'רטז":ומסס6מרטהפועליסאעמיס6,יןכזהממט,ד5טוסו6אריךלסלחם
וטי'יבר
כסס,רקסיסלולמגידלל6סטילינ
ומרמסלבנות ."ocועי'לסלןסערתידי"עסגר"יווייםמליט"6עפ"י
התטכ"ןדגםבניד"ד6ין %מזקת.
ג.כמטנסכ"כנו6מיהמעמידכממסכחגרתנורורימייסומגדלתרנגוליסוכו'אינסחזקה5,כלעטס
מחי5סלכסמתוגכ1סעמרםטפחיםוכו'ת"זחזקס.וכגמ'מ"כרים6ומיס 5 hD~Dמרר"ג 5מררכסכר
לכוססכ5כמ5רסמותפיןעסקינןדכסעמדסכדיל6קפדי6ממי5סקפדי.ופי'רמכ"סדכסעמדסכדי
ל6קפדימותפיןזהעלזהעדטעםטי5טרכולאותומקוסוכטיר5ויקפידווימלקזהמפליודלין %מזקס
במתיקתן6.מחי5הקפדיומדטתקיול6מחוודליברמותןעמווס1י6חזקס.ופריךבגמ'וכסעמדסכליל6
קפדיוס6תנןהטותפיןכנדרו סנ6סוכו'6 ,ל5 6מרר"ג 6מר רכסכרלכוס סכ 6כרחכססלאחורי
כתיסעסקינןדכסעמדסכדיbSקפדיו6מחי5סקפדי.ופי'רמכ"ס5כלבחטרטלפניהכתיסאריךbo~c
מקוספנוילכילהוי5י5סוהלכךקפדיכהעמדהכדי.ופסקסרמכ"סטכניסס"הה"מ6חדמןסטותפין
כחקרממעמיד כהמס5ורימייסוכיו"ככמ5ר1ל6מיחהכוכותפוס"ז מעכבעליוכלזמןמיראה.ו6ס
מעמידכסני כהמסזווכיו"כמחי5סגכוהס עסרסטפתיסמחזיק,טסטותפיןמקפידין עלסמחי5ס,
וסו6ילומניחומחל.
וכתבכסו"תמסרי"טחו"מסי'סגכיוןדבנסחדרכחורסמותפיןעלתהלו חזקס ,דדוק5גביאכילת
פירותהדס16כיחל6סויףחזקסדנחיתלפלגך מטעמךד6מרינןמדרךסטותפיןזסאוכלכרוחזהוזס
אוכלכרוחזסוקיןמקפידין6 ,כלסיכך דכנסכנין ככס"גקפדיסוחפי6סדדיול6מ5ילמימרכדעתי
סיה %סתמם עמך כחדרזסולפרועלךת5יסו65ותיך ,טהדכרידוע כחדר פתוחלתוךכיתו ל6מזו
ל*מתמוסיכיס6חריני,ו6סhn~hםל6חלקוbSמו"ללמתוק.ומסךטעמךנרסס"ממעםמהתחיל%נות
עלתםלולסניoprnוכו',דזסמכונה 6ת התדרכתוךכיתומידעיריעמסוקמכנימסלתוךסלוומו"ל
למחויי,ואפטרדככס"גלאלתרסויףחזהסוזכסכממוסזסלחלמווכו'.אע"ג~bm1Seדרכוות6סי5גני

ש

פסקידין-ירושלים

מתני'רסיסמעמיו בספהבטלרערספסילהלבספהיגבוסיעירססיוחזקם,מרכינויסוטףמלוי
וסרמכ"םפירסוס דל6לתרסויף חזקס ומטעםמחילס ,וסר"6םפירפו כחזקתג'מניס  bss1מחמת
ךלומרככס"גדל6
טענת,וסכךכו"עמודודל6לתרסויףחזקססו6ילוסיסכונסבניןקכועל6טיי
קפדי6ינפי,ד5י%כמחי5סמעומין%ורךסכסמסמידעירי
עטכטנסהלםסבספספפמהפהקןגסhso
ו%קפדיעלס5,כלוכניןקטועפטיט6דקפדיקינטי.
וכגמ'מס1כס6יכמורקדמטללת6עדתלחיןיומיןל6סויחזקסכתרתלתיןיומיןסויחזקס,ו6ימוכס
דמלוססי 6עדמכעסיומיןל6סויחזקס כתר מכעסיומיןסויתזקס.ו6ימכריסכטינהלאלתרסוי
חזקס.ופרם"ידכיוןדסכקוסעלסיותרמןסקורךסויליסלמחויי.וכמגסותתוס'טסכחכוומדלףמיחס
6יכ6למימרדוספייסוכמעותעדעולססכןסיסדרכםלקבועסוכתןלגורךכלמטניס,ומלכךמיד
להחרמכעססויהחזקס.
המנס 06ממזיקחזקתתסמיסיןכחפרמרסומסכט6כוכחקרסטותפין,ככרפסקכטו"תמכותיעקבחלק
'6סימן קםסוכהכפתחיתרוכססימןקגגמ"קגדכיוןמיםלמוכרפטרעלסדירסל6מסניממילס,
ו6ףלמאןדם"לדממנימחילסגסכתפםטטר,5עי'ם"ךסימןי
כ p"Dיז,סייכוסיכהדסמחילסb~o
ודהיוברורע"פסוו6תעלמו 16ע"פעריס6ףסיכ6וכע"דמכמיטווקומרמל6מחלמסימן.עי"ט.
וכ"ככסוי'תמסריםענגיל1Psnסימןי
דדכיוןטיטרימוסמפורםם6ינוט%תמיכהחזקסטלין עמס

טענס1ל6חמיכםכללחזקס.
יע5מו,כיון טסמקוס רסוס כט6כו ע"ס ח5ר
וכנידוןדירן6י %חזקתסתפמיפיןסל'6סיתם עליו
סטותפיןל6סיסמועילם %חזקסטלמחילסbSbע"יטענס6.כלכיוןחסוךלוקםטעניכןליסמסמוכר
40קנס6תסח5רמסמכניסולכןחזקתוחזקס6.כלמסססחזיקסבכובבירו'6scבפררסרייךלרכוס
סמפותףכמחטןלגרוטאות ,מזקסזול6סוי6חזקס ,דכסעמדסכדיל6קפדיטותפיזסעלזסנומם"כ
יכדעתוסיסכנוהמזמןיכנס גססו 6מדר,
כשו"תמסכנותיערטלסי'י רמסטל6פימהברטובןכ
ו6דעת6דסכימתקממעוןמגסר6וכןיסכיםפיכנססו5חדר,וזסכגדרדכריסמב%כל6דס,ע""ט.
סממותף1 ,ל6
6ין  Ofרופסלשירחר) ,פסגמטבביריןרירךסח5רעודנכ רמומסכט6כו ע"ס
סרכוזי
מועילסכוסמחילסוכמומכמככמכותיעקב.
ד.כגמ'כ"כנטכפסיסב*רמ6הריפהפחקניולהארססותפיןוכ6לפניר'ישמעאלכררכייוסי
6מר %ממזקתכנימחזקת.וכ6לפנירכיתייק6מריגעתופתחתיגעומחוס.ופסק סרמכ"סמכניספ"ס
ס"ו6חדמןסמותפיןטכיקםלפתוח %חקןכתוךכיתולחטר,תכירומעכבעליומפניטממתכלבוממנו,
ו6ספתחיסתום.וכתכמכ"מטסותכר'חיי 6ד5מריגעוסמום,וסייריכם5ווחחנירו סמעככעליו
כטידע,ד6ל"כממל.וכתשכנתס"ממי' קנגP~Dגדתלויכראייתעיניכי"ר 06סו6פיעורסיכול
יטידועטירםפספס ,וכפתיחת חקןגריךטי6מר סר6ססגיך
מלהבררנוסה רס6בעינן n)uwבי

ממתות

שא

ם3סרכספעמים ר6סמתוך חקן נסטתמטותטלוול5מקפיד עד סנר6הכעיניבי"ד טמחל עלסיזק
רסיסוכו',ע"כ.וכתבסגר"מפינמט"ןS~5rכדברותמנס3"3סי'גזענףסט5סקומרמל5מחל%כלל
רק ממתק ממוסםל5סיע%ריך6ז לסמתמםהתכירווסיומינ
ו דכסי5טרך להסתמטימתוסמלונו16 ,
כמימטרךלכנותכותל %יעכנעליו,י
ט טעםגדולויוכל%ופו גסלסחוס ממוסטליןמתיקתוסוס
סוכחס,דמ~ויזסממכניס.וכן3י6רדעתרכיחיילד3דכרמל6מיחסבוברור5ינסחזקםעוויעכור
זמןויכירטסותמזיקו.עיי"ם.
ו3מו"עסי'קנוסעי'טז :ועתסר"6סטספותמחלון%טותהבירוטעכסיוקינומזיקוכסיזקר5יס5ין
רככויכוללעכבעליו כטענםטסיוס 16למחריכנססו6סמקוסססו6ויזיקנוזסמחלוןזסכסיזקרסיס
מפניטכיוןטעכמיוקינומזיקוקינויכוללעככעליו,דוסנסנסוזסקינותמרסו,5וכיוןהטינויכוללעכר
עליו5ין %חזקסוכמיכנסמלסיכפנולמתמוכדיפל6יזיקנו3סיזקר6יסוכןיכוללכנותכנגדקותו
תלון 3ל 5סרחקס5 .כל סרמ 5"3כתבטר6ו3ן סנ6לפתוחחלון עלח5רטמעון כמקוסמקינומזיקו
עכמיו3סיזקר5יסוטמעוןטועןטסותיכנס3ם%סיום16למחרויזיקנוכאליסמסדיןעםטמבוןלעככ
עלידודל5כעילמיקסכסריסלמחרכדינךודיינךכסיכוןלכנות,וכןדעתסר5כ"דולוסססכיססריסים
וכתםעכ"דמרכסמס5חרוניסוכ"לסר"ריונסוסרמכ"ןוסכינקטינן.ומיסוכתכסרמכ"ןמנ"לם5ינו
יכוללהחזיקעליוסו6ילוקינומזיקועדיין.ע"כ.
לפי"זכנידוןדירןטטועניסססכניסמל6מחועלתפיסתממרפסתמוכסכחפרסמותפיןמפניטטרססיס
רביון %נות כחקר,ועכטיו מקכלו 5תסרמיוןמוחיםכוורו5יס לכנותכפיסרמיוןמניתן %ס,י"ל
טחזקתומלממוכרסל'6אחדר5ינסחזקס5.מגסנר5ססתירוןזסיכוללסתקכלרקכמסמנוגעלחזקת
מחלוןמבמדרסנומף35,לעלעכסצניןהחדרכתפרססותפין5 ,ס5יןלסםעריסטמחונטעתמכניס,
ן מסיכוליםלתרןעומססל 5מחומפניסכיןכךל5סיס למסרטיוןלכנות טס ,נעלגניבת מלק
5י
ךזסנפנסוזסל6מסר.
מסח5ר5ין5דספותק3ין 06יםלורסיוןכניהטסוכין6obיןלו,דכזסל5טיי
ולפי"זגס 05כקבל5תדברי5תדססכניסטמתסכפניממוכרמל'6עלבנייתסמדרכממיכותגכוסות
עטרסטפחיס,סריסיסעליהםלהובולמחותגסכפני'5ככעסמסגר6תהתדרכמלונות,ומסל6ממו
בפניולמרותהכמעטיומוסיףכניןכחפרסמותפין,סרילדכריסמסרי"טמנ"ל5ותככנייתחדרכחקר
ססותפיןסויףתזקסלאלתר6.ךכאמור,מזקסזוסי6רקכמסמנוגעלרעלותעלהמקוס5,כלעלחזקת
,כיון טטרססיסרמיוןכניס כמקוסוממילךל6סיוניזוקיסע"יסחלון% ,סיסעיסט למתות,
סחין
וממילךחזקתסמלוןאינסמזקה.
םלוחזקס.ופי'רסכ"סחקןהעסויליכנםממנו
ה.כגמ'כ"כנט56מרטמו6לולאורסאפי'כלטסו6י
םלוחזקס,דמלוןסעמויל16רסמי6%דקכיעות5
6ורכמקוס6פלל6כעינןחלון~ורי6ל6אפי'כ"טי
רכלסימיס 5דסכריךלקורסוכיוןמערסחקןזסלכלסימיסעם16וסיסלולבעלתכרלמתותכתוךג'
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פסקידין-ירושלים
-

-

1מדל6מיחס6יכ5למיסרדכימותועטה.ע"כ.וכמכנסמסנםכפי'רסכ"סמל6היתהטסקורהממקוס
6חר6ל6ממס.וכתבהכ"חסי'קנדמסיטתהר"חהו6דוקק~b"htלרקותכל6תקןזס6,כללרטכ"ס
'קפככחכום6פי' 06
הו'9Db6כם6ינו6פלכלכך.כמנסהמרדכיכ"כסי'תקנווטו"תהרמכ"6ת"גסי
יטלכיסחלונות6מריסכיוןסמלוןזהמועיללהיותלוקורסיותרס"זעטוילקורה.וכמו"תהריכ"םסי'
תע6כתבכהכלתקיכדעתהפותחס6ספתחולכוונתקורהה"זחקןהעסוילקורה.וכסויתהרמכ"6
ח"כסי'5ד כתכמדכריס~1SSניתנים6%ייתעיניכי"רככלמקוסלפי מס פססרו6יסעפ"יכניני
ממדינה.וכ"פסרמ"6כתו"עסוףמעי'י.
וכנידוןדירןטסחלוןככיוון מערבמועיללעניןקרני הטסטטיתדרו דרכולכית כסהסמםנוטה מ5ד
מערב,יםלדוןה6סמניעתקרניסמםמחקןביתהי6טענסכטלע5מה6,ודוקךכטמניעתהמסתירה
ומקפילה6תמכית.ורןכזהכתטו'כיתרודלמוסר"ידוו6כ"דסלוניקיחו"מסי'עה,וכתכטסמהמתרת
קרניהממםכמלע5מה6ינסטענה ,כדמסמעכמתני'בהסריכולהרחיק ד"6סל6יקפיל ,ממסע5"bv
להרמיקיותר לע"פממונעקרכיסממם ,וסטעסמטוסדכיתדירהקינועטוילהסתמםכסמם,וכסלף
נכנסקרניהטמטפכית6יןמתכטלתסמיטו,לכך6יןלוחזקה.וטור,דככיתרוכתלונותעסוייןלתורה
ןפתיחתחלוןמורסעלמוחזקותכתממיטלהכנסתממם,מהרילפטרטפתחולקורס,
ו%לסמם,וע"כ6י
ןלהכנסתקורהוכיןלמכנפתקרניהממם,וכהמלט
המנסנר6הדכזמנינורוכמלונותמסכיתעטוייםכי
ניתן %מרמכיתדירסכזמנינועטויהלהסתמםבקמט,וגסמוויהנירהתקיבכך,ומניעתממםמפסיד
מערכה,ע"כנר6ה"סמקןספונה %דמערכמדרכוחודריםקרניסממםכמהממםנוטהככיווןמערכ,
ם %or)fn%ך.
י
י
.כנמ'כ"מ6bpוכחוכותפ66מררכמיורדלתוךהדסתכירוונטעססל6כרמות,חייםכעלססדס
לסלםליורד6מהו65ותיו,וטמיסלווידועלהתחתונה,ט6ססמכתיתרעלסהו65הנותןלו6תססו65ס,
ו6סההו65סיתירהעלהטבחנותןלו 6תססכח.בד"6כמדהט6ינהעסויהניטע6,כלכסיההעסויה
ליטע6ומדיסכמה 6דסרוקהליחןכטדסזולנטעם,ונוטלמבעלהסדה.וכ"פהרמכ"סגזילהולכידה
פ"יהידומו"עסי'פעהסעי'.6ועי'ק5וה"חסי'רמוס"ק6וכוסעריימרמ"גפכ"ה 06חיוכומ5ד
נהנה6ו מ5דמסתרסיליהכוסטהרויחלוממוןמהיססריךלהו5י6כדילהמניח טפחזה.ועי'כתכי
הגר"חב"קכבוכרכתממוקלכ"קסי'י
דונדריםסי'כככסססגר"חמחיוכומדיןממוניגצך61 ,ף
נעמהכותףעסבטלהקרקעכטפחמהומכחהעלידו.ועי'חזו"6כ"כסי'כ6ותוומטנהר'טהרןמכניס
פ"גה"גנעמ'ס)6סמייכ %מדיןפועל.
ופסקסרמ"6כסו"עסי'רסדסעי'דס6סהו5י6הו65ותגסכטכילעלמוbSCD"Dh ,סיסקריךלהרכות
כחכירולתת %מסמנהנה.ועי'נתה"מ
ההולמותנסעכורחכירו06 ,ירדמתחילהעלועתהנימסחיי
טסס"ק6.1ל6טמ"מכזלופןכזהמירדגסעכורעלמו,כתכנתה"מסי'קנחp"Dחוסי' ק0ד PWDי6

ממונות

שג
-

-

ט6ףלדעמסרמכ"ןכמלחמותכ"מטסס6ססטכםיתרעלססו65סנוטלמיורדמלקכטבחכדיןקרים,
כיוןטסיתסכוונתו6ףלטופתעלמו6יןלוחלקכטכחסיתרעלסי5י6ס.
וכלזהקמורכטלקגי%בעלהטדס 6תדעתולפניטירדחנירולסטביחס6 ,כלobגילה דעתולסני
טירדכססלינומפןבירידתו,כתבוסרמכ"ןכ"כדכוסו"תסרטכ"6ת"דסי'נדוח"וסי'h~Oוידרמה
כיבפ"6סי'וט6ינוחייבלוכלוס,ועי'טו"תהרטכ"6ח"דטסטל6יה6כל6חדותחדהולךומכריח
כ"כמי'כ6ות1ד"הנר6ס.
חצירולכנותולנטוע.ועי' ממנקןסל'נז"מסי'כ
ותזוחי
כמנסטותףסיורדכהדסטיטלוכהחלקקמרוכגמ'כ"כמבכטסו6כיורדכרסותמנוטלכסדהט6ינה
עסויהליטעכסדהסעסויסליטעיוכן פסקסרמכ"סגזילהולכידהפ"יס"ז.ופי'רטב"סמסטהריזה
כ6י5נתן 6טותפורטותו5יוהולהיותכמקומו1 .כת3כטו"ת סר"6סכלל65סי' 6ורמ"דכטו"עסי'
קעתסעי'גט6סמיחססטותףכמותפוטל6יטפיחוהלךוסטכיחקינוכיורדכרמות,וכתבכסגר""6ס
מ"קכצדינוכיורדסל6כרסות.
טסכתממניןעלה5מר
עטהמללכהלמכירו6ךל6היםסטכחטסטכימכעין,נסתפקוכגמ'ב"ק6bOי
616יןטכסממניןעלסומרוכו'.וכתום'טסד"ס16דלמ6כתכו:תימססרינסנסם5מרומעולסכדמיס
יותרויטלס מסטנסנס,כמואכלסמאידירחבהדפ"כיטכוכו'.ויםP~nbדסנ6הדסכ66יןכ6סע"י
מעציו ו%ע"ימעטהבהמתווכו'"6.נהנ6סדסכ6ל6חטיכ6סנ6הטליןh~bנויכעלמךיומר.וכמב
זחלכפסקידיןירוטליסכרךגעמ'ר6עפ"ידרכוטלמו"רגאוןיטרללסגר"םטק6פ זחלס6ס
ס"
1tbb
פ~ח0ימניסע"גהאמרל6חטובס6ייפוימראהלטבמככמותואיכותורקסו6מעולסכדמיס,ומכם
6ין
זסכציוויסומרקינו נקרץ טבתכדי טנ6מרטיזכסכו מכםסומר,דהמימניסאינסיתרון כלמר עד
טנ6מרהנכנסולרטותו.וקוטיתסתום'היתהממ"מסנ6ה6יתליהד5מרומעולהכדמיס,וסויזסנסנס
וזסחסר,וע"זתירנורעלסנ5ס6ינ1חייכ רק 06נעטסע"ימעטיו מעטםכממתו,וכתי'סכ'תיר15
6י
דכיוןדאינו6ל6נויכעלמךל6מטובסנ6ס6ףדמעולהכדמיס,אינורקכרכרסטיןגופוממון.ולתירון
'6ומכ"טלתי'כ'6,יןכ6ןטכחכעין 6ס6יןטכתסימניםע"גס5מר ,רקיתרוןציווידמים,ויתרון
טיווילמיסכלימכח כמותואיכותהו 6דברט6יןכו ממם.ע"כ.לפי"זממ"כתוס' מס קככע"סמי,
ריכולהקומןלתבועסכרו מסלטהממ"מהי6נמנית ממעמסידי
ו6ף 606יןסכתסימניסע"גס5מר,
"5לכממ"כ כמרכס"מגזילהפ"גמ"י ו"10תיצועותמלכו חו"ממי'כבסלסוכריסטפיןסנפתמנויטל
ס5כיעהממוכה הנקה ,פטורמלבלסלוסכרמלסכתו.
כמנסכתומיססי' פט ס"ק חוק5וס"חסס מ"קד כטספנ"יכ"מקיכככתכו דהעוטהמלטכסלתכירו
טל6מדעתוול6סטכיתלוטכחכעיןחייכליחןלוסכרכדיןיורדלטדססעסויסליטעומבלסלוכפתות
טכפועליסכקותומקוס.וכ"פסרמ"6כטו"במי' רמךסעי'ד.ועי'סערייטרט"גפכ"סטלדעתסנחטב

כקילוטכרוכפירום.
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ולפי"ז3נייוןדירןטסמכניספעלולמנות6תתכניתסת.3.ע.ולהוסיףרסיוןכניסלכלדייריס3נין,ורכך
גרמו %מדחתערךכלסיירות,כיון ססס3חסו 6רקהסוויסדירות6ךקינוניכרציירותעלמן,ס"ז
כמומ3הנוימלדעתסתום' 606יןחמו3ססנ6ספטורסנסנסלקלסלמסנסערורסנ6תו.ו6ף 06סס3ח
סיסניכרכדירותעלמן,כיוןם'6גילםדעתום6ינורו5סלסיותכותף הכקמתסרסיון מת.3.ע6.חרי
מרקסטעפ"ימתכניותעתידיםלמסתירלו 6תסחרר6,יןלחייכולטלסלמכניסעכור סס3מתדירתו
כתו65ס מקפלתסרטיון %רחכתסלחרי טסטקיעו הסגפתסתכניות,חסריגילס דעתוסמינו חפן
כירידתם,וכממ"כסרס6"3טל6יס6כל6תדומחדמולךומכריחתצירולכנותולנטוע.

אברהםדובלוין.
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.6
ימט"כס"36דמליט"6דל""6יםמזקתכעלותעלסמדרנמוךסמח%קת,ולטכןסגר53ידומל
ת
י
י
ז
ר
6'6יןחזקתכעלותעלסמ5רספנויסטלידסחדרמלb"b1,'6סמ5רספנויססי6ח5רססותפיןולתובע
םלתובעזכותלמנועלבנותכותל3חלקסזו.
ים3pSnו,ולפי"זי
דעי' כטו"ת מסרמד"ססי' חסדוז"ל:מותפיןמרו5יס מתעמוד מפתח כמקומסול 6לטנותכלל ,ל6
םלמסטענם"כלדמו",דכס66י"5לומרד3עיל6כלדסומתבטל,וקיןכופיןעלמדתסרוס
מיכעי66סי
וכדמוכממדיןמקןד6מרינן6חדל6יערנוטניס,מניסל6יעצנו6חד,ויפיל
ום6יןמוסיףל6כקורךול6
ירו5ס3זס,וזספרורסו6עיי"ם6 .ל6
ברוחםאפי')bSnגימא ,מ"מ 3טענסכלדסויקמר סנת3עאינ
אפי'"ליכ 6טענםכלל"כטןכנ"רלפי סכרת 3עלפלוגתתך 6bSo"~hמרי'זסנסנסוזסתינו חסר
וכופיןמטעמתדכתהסנמו"י3תי'עלסרי"ף3פ'כילדסרגלוז"ל:אע"גדקיי"לדוסנסנסוזסאינומסר
כופיןקותוטלמדתסדוס ,ס"מ בקרקעפלמניסם,ס6יןממתמםפטלוכללbSh ,סיכוללכופו ממדת
סדיןסל6לעמות,וכאןמכונסכנגדחלונותיוסלתכירווסלא מעכרעליוbSaלמתוסאורסם,%וסלף
רו5סלעטותחלונותיו כמקוס6חר,כגוןזס6מרי'כופין6 ,כללהחתמםכמלו 6%מר ,ט6ס6י 6תס
אומרכן6יןלך6דסמל6יכוףחכירוע"כ.וכןדעתסר"6טוסריט6"3דרכיס6יגונךל66מרי'כופין.
עכ"ל.ועיי"םכסכיךדדעתסרמ"3סקינוכן,ותמסמסעלדבריו1,כסו"ד3י6רד6ףסרמכ"סל6קלמר
6ל03 6ולסקטן קלססטרסם6ינויכוללטעון 3עלסמולסopfnע"ז6מרי'כופיןויכוללסיסס0ולס,
36לתפולסגדולדק3יעומלילמיטען חזקס 603ודאיל66מרי'כופיןעל מדתסדוסbSh ,מיכוליס
למחותססותפיסויקמרו6יןלנוליתןלךזכותנואפי'טלין6תסמזיקאותנועיי"ם.
"61כ 3נ"ד מסתוכע מועף 3חלקסזוויכול למחות 6ףכם6ין  %טענס כלל לדעת סנמו"י וסר"6ט
וסריטכ",6ו6ףלדעתסרמכ"ס3נ"דמסוףטועןטענס,אפי' 06נניחססי 6טענסכלדסו,לכו"עיכול
לעכבלפיכיאורסמסרטד"סדסרירו5יסלדנותכותלטסו6קבוע.
ועי'פניסלמס 3"3ס6וז"ל:תוס'ד"סאע"פוכו'.אע"גדז"נוזל"מפטורוכו'.נכ"קכתפוסתום'6ך
דז"נוזל"מפעורמיינודוקק 06כ3רדרכחצירו36ללכתחילסודקייכוללעכבכידומל%6נימו3תיכס,
"6כ %קורסכפטיטותל 6קבסדכאןכיון מסמךכותלורו5סליסנותסו 6מעכבכידוכיאינומחויית

ממונות
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ליחןלוליהנותמכותלוחינם,וקנור61יסhshl~aלהינותכיסופוליתן5תהתקרה.ונרקבדהתום'ם"ל
~hhריכוללעכבכידוהיינו דוקקנח5ר ,מסוס ד6ףדל6קיימך ל6גר 6מ"מסרייכוללהבכירווכיון
טהורמוחהכידוסוהכקיימךh~AbSכמ"מספומקיס(מדכריונר5ה דהמח6העומהול"קיימ"b~Ah56
ולכןיכוללמונעולכתחילהOf1 ,דל6ככי6ורהגרייםסקופ טס דה5דיכוללכתחילהלמונעוהו6מסוס
כמההו6המעליס עלהדבר ,ו6סלוקח מל6כרטותוהרי הו 6כלקחבעלותו.ולפכריהפנ"ם
s
סbטSע"ס
~דנעססקיימךל6גר,5ודו"ק)6 ,כלכ6ןככותלח5רהריקינויכוללהמכירהולכן 06ז"נוזל"ח
פטורכ6ן6ףלכתחילהמותרליהנותוקיןתכירויכוללעכב,מטוסדכופיןעלמדתמדוס,וכמ"מסרמ"6
כמו"מסי'טסגסעי'.1עכ"ל.
לכינורהנר6המדכריודל5כמהרסד"סהנ"לד5ף5ohיןיכולליהנותוקיןלוסוסטענהנמייכוללכופו
יד6יןנכנסלח5רחכירו6ל6כונהכתוךסלו
06נהנהמסלו"51,ע.ו6פמרלחלקולומרדהפנ"םתייר
וממילת הו 5נהנס ממחיקתמכירו טנעטהלולמחילה וכמכ"כהנמו"י טס,וקינו מסתמם כגוף כותל
חכירו,ו6זמ"ללהפנ"םד5ס5יןלוסוסטענהוז"נוזל"חיכול6ףלכתחילהליהנות6ףכמחכירומותה,
6כלכגוונךדנכנםלחקרחכירו15כמותפיסכממתמםכטלחכירוכגוףהקרקעיכוללעככ%תחילסוקין
כופיןקותו,וכמכ"כסנמו"יסהכי6המהרסד"ס ,ד6ל"ככל6חדיכוף 6תחכירוודו"ק.וח"ככנ"ר6ף
להפנ"טכפיטכי6רנויכוללמחותלכתחילהוקיןפההדיןטלכופין,ודו"ק.
וממ"כהפנ"םסכןנר6ה מהרמ"חחו"מסי'טמגסעי'ו5 ,ע"קדמלטונוטלהרמ"ח גר6הדליןהכיקור
טע"יטמותהנעטהקיימךל6גר6 ,6ל6תלויכמקיטות 06יכוללהסכיר6ף"ם6ינורו5ה"6יןכופיןקותו
ודו"ק.
ו6ףלטענתםטלהנתכעיסמהמרפסתגזו%נידו,ולפידינךדגמ'5ינס5ריכיסלהרחיק6ל6מהמלוןסל
ט מרחקד' קמותמהחלון,עיי כפס"ד
הדירה מרחק"לד' קמות,ולכןלפיתכניתהבניה החרטהי
ירוסליסכרךדעמ'פ-פגמהכיףכטסה6גודסדכיהכנ"סדינוכ6מפליד6וכ"פ המחכרכקו"חסי'קנ
להלכםטכיהכנ"םקריךלהרחיק מרתקגדוליותרמד' קמותטכןהו56ריך קורהגדול,והכיףמס 6ת
הנופומסדו"כ"16חסי'טזם6יןלנולסטגיחלתמוכומה6חרוניסכזהכיוןטהכ"יהכיםס6גודהכליטוס
חולק,ול6מלינו6חדמהקדמוניסמחולקעליוכפירור,וכתבטס
טכיהכנ"ם6ףסהו56ריךקורה
י
ע
ו
נ
ה
מרוכסדילוכממונהקמות.ופסקוססטכתקופתנומכיוןסכלכניןמוקםעפ"יתכנית מר6טלכמה6ור
סיהיהלווהוהכ6מפליד,6ע"כל6דיבר'קמותטלהרחקס.
י6תדבריהשכ"דb"w~Scממ"ככנידוןדירןטל6גתכרר ה5ס מחהכלמוןמחמסכפיטנ6מר
כ.רזיית
כגמ'לפי'ר"מ5ולפי'ר'יקר16 ,ם"5עק"עליוכלבוןטלפיהגמ'שינס מחקהוכו'.ע"כיםלהתייחם
opfn5סלהמוכרכחזקהטוכס.לכבורהנרקיסהדכריס.ועודי
םלהוסיףולומרדהרי5ריךלמתותכסוף
כלג'סניםוסכך %היסרקמחקהפעם6חת.וכקמתים למסתפקכה6כדיןחזקתתסמיסיןס6ס5ריך
לממותכלג'וג'כמוכחזקת קרקע16דסגיכפעם 6חתנעדייןל6מ65מיבזה דכרמפורס)"61,כ,יט
עוןמיכה %מראחזקתהמוכרחזקה.b'o
6כלמ65תיכמו"תתסכ"ןח"גסי'סיגדכריסמח1דטיסכזהוז"ל :מסמם6לת 6 06חרסמיחובו פעס
ר6טונהדי16ם5ריךלממותכסוףכלג'טניסוכו'.וכ"ז 06נעסהכתוךם%למנועמהיזקכטלחכירו,
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6כלכנידוןoroמכנס"כתוך ח5רסמותפין"ומימובוסמותפין5ריךלסלקסיזקו60 D"~b ,סמתקו
ספותפיןומחזיקסויחזקםכד6מרי'כפימזקתם6ם6סמחזיקכחלוןומתמומכירוכפניוול6מיחסכו
ל6לתרסויחזקס,וקינוקריךמזקתג'בניססטין 6דסעסויססותמיןכפניוומותק6 ,כל 06מיחסכו
וע"יס6למותכנסחייבלטלקסיזקו,מסריקמרובפ'חזקת 6%מרטטיגלויות6יןלמסחזקסלפימסיו
כעליזרועוכטממזיקיןבנכסילתריס6ינסיכוליסלעכבנסס,וס"סלגזלן.וזססלים"מחזיק נקרקעזו
מל6מדעתססותפיןבזרוע"כןדינוס6יןמזקתומזקס"5"61למתות"כלזמןbStידעכוממהל טותפו.
ו6י%סיסקריךלמחותסיס5ריךלמחותככלג'מניסכד6מרי'כפ'חזקת6.כלכנידוןסוס5"6למחות
"bShלגלותדעתוכמעתכנין ם%נתר5ס",וכיוןמנתכררטוסכנסכרפותטחינום%סותרכנינוומולך
%עכ"ל.
נמ65לפי"זכנידוןדירןדלכו"עמזקתוסיסכזרועו5עקוכפניוכדעתסכנין,ם6יןמריךלמחמסעלכל
דיניס%6 ,סגיממגלםדעתופסעתכניןסל6נתריס,וטובמריךידיעסכרורסטנתר5ס.ומ"כלכ6ורס
6יןחזקתוטלסמוכרחזקס"51,ע.
ג .וממ"כדכניד"דטענינן לקקת מסמוכרסתזיק כרמותועלסבכניתלמוכיח טסמוכרסחזיקhSe
כרסות.מנסכק5וס"חסי'קמו O"Dטסכיך ועתסמהרי"ט דטעמ6דממנידסמוכרורכוחדיומך,
ממוס ו%חסיכ"*קת"  )"bhמבררכסיס דרכוחדיומךם6ל"כל6ו*קחסו 6ו%ידעמוסטענם
לטעוןתלםכ6חריסומו"ל ם6ין עמסטענס.וכתבלפי"זדסיכ6דידעינןודקיטסוnp1S6מסכיך
נ~
rפp
יעריסכחזקתטסו6ם%דסו6טפימדרכוחדיומךוחדמעתךעכ"ל.
ר6יסממכרם קותופלוניnכ
ולפי"זככיווןדידןודקידטענינןל*קממסרייםלורסיסמקנסמקותופלוני.ועיי"םכק5וס"חדסוכיח
דל6כמסרי"טממם"כסרסכ"סכפ'חזקתלכדלפי*דליתליססטרמכירםקריךלוקחלסניףרסיס
מווכומדיומ ,6וסטעססו6ד6ע"גדידעינןםלקחסמסמוכרמ"מ ם6ין עמס טענסו%ו כלס
pנ
rד
nמ
סי6ול6טענינןללוקחעדדידעינןמורכוסמוכרחדיומקד6זסוי6ו
~6ק5תמלקחםסמוכרד6ע"ג
דחזקס %סויכקירמג'6נל6ומדנ6מיסךסויתעכת"ד.מיינוסדיןטענינןסו6דוק6כסיםלנו6ומדנ6
טסותכן,וכיוןדדרכיססמוכרמוכםסקנסדליןדרךלדור 06תינומלו.
"6כלפידבריסק5וס"חכנידיםכיוןמכנסכזרועו5עקועליוכמעתסכנין-וכפימנתכ6רלעיל6ומכ-
ולפימטנ"תלעילטסכסססתסכ"ןסרי6יןר6יסממסbloaדרכסססו6ם*,וקריךידיעסממח*,6
"6כהכקורס6יןדיןטענינןככס"גדליןלנוb)~nlhמסוקם*.ודו"ק.
ד.וממ"ככסססדכרות מטסב"כמי'נו 60ס 6מרמל6מחללוכלל רקבמתקממוס ס%סיס5ריך
הלמתמםכמקירווסיומינודכמי5טרךיסתוםחלונו16,כהיקטרךכותלל6יעכסעליו,יםטעסגדולמיוכל
%ופוגסבאתוסמטוסם6יןכמתיקתוטוססוכחסדמ5ויזסכטכסיס,ע"כ.וכתכה6כ"דטליט"6מי"ל
מחזקתומלכעלמחלון6ינסחזקס,סיכוליםממכניסלטעוןסל6מחועליוכיון טטרססיסרמיוןכניס
כמקוסוממי% %סיוניזוקיסע"יסחבןול6סיסלססלמחותוממי%תזקתסחלוןאינסחזקסעכת"ד.
%קורס6פמר*מררכלזססיכך"דמניססיכוליסלכנות"ואחדכונסוסמניבותקטמוכרמכפי5טרך
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5מרדטוכרדכטי5טיךלפכותיככהויסתוסמלוןמכירו,וכוסכו"עתווורסוסחזקם"51.ע.
ועי' ככנה"ג חו"מסי' קנג ס"ק כ6דגניית כותל כח5ר סטותפין 61יכ 6פלוגת 6דרכוות6מי סו6
ממוחזק,ממזיק16מניזק,לכו"עסוססניזקמוחזק"51ע.

יהושעווייס.
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ממצהד6יכ6והימלדי(מ6ההוךיומ6פיקיםוצחי(גניהבפירוקמקמיכזכין(יה((וקחוגו'עכ"(.מפורת כרת"סקנם
6חר קמחו כמוכל 06 /גל קסיום 6חד ומכל (6חלטענינןללוקח שחר הממצהפייטוקכל .ומהקהכי6י7י"ערציה
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