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~ים משעתולביריריוחסין
השתתפולהוסיףבניהואח"כנפרד אחד מהם
וניזוקהשנימהבניה שלהראשון
תיק ממונות מס' -1559שע

(מהו' עסיון)

נושאהדיון
א'וב' שכניםבבנין משותף.א' גר בקומה התחתונה,וב' גרמעליו .א' בקש להרחיב את דירתו
כלפי חוץ  -מעל החצר המשותפת  -בכ 40-ס"מ ,וב' הסכים ,ואח"כ חזר ובקש להשתתף גם
הוא בהרחבה ,ולא ב 40-ס"מ בלבד אלא במטר ,וב' התחייב להשתתף במחיר של היסודות
החדשים שיוצקא',וא' התחייב לשלםלב' מחצית מעלותבניית התקרה-הריצפה שביניהם .הם
שכרו מהנדס שיעשה את התכנית ,ואח"כ שכרו מהנדס שתיכנן את תכנית הבניה ,והמהנדס
קבע תשלום לכל אחד מהם לחוד .אח"כ שכרו קבלן שהתחיל ביסודות ובבניה בדירה
התחתונה ,וכבר הביא את חמרי הבניה גם לקומה השניה ,אלא שבאותו שלב הסתכסכו ב'
והקבלן בקשר למחיר שדרש ,אך כעבור שבוע חזר ב' והשלים עם דרישתו הכספית של
הקבלן ,והקבלן החל בהכנות לבניה אצלב' ,אך א' אמר לו שלפנישיסיים את הבניה למטה
שלאיתחיללמעלה ,וכך עשה.
בשלב זה חמקים הצדדים מה קרה :ב'טוען שדרש מהקבלן לצקת את התקרה-הריצפה בקומה
השניה ,ומכיון שהקבלן לא רצה לבנות בגלל התנגדותו שלא' ,הסתכסך אתוב' והתחיל לחפש
קבלן אחר שיבנה אצלו .טוען א' ששאל את ב' עד מתי יצטרך להמתין עד שיבנה את
התיקרה-הריצפה וב' לא ידע להשיב לו ,ומשהבין א' שהדבר עמל להמשך זמן ארוך ,דאג
לדירתו החשופה ובקש מהקבלן לבנות גג "פנלית" לעצמו .רק כעבור כשלושה שבועות השיג
כ' קבלן שיבנהאצ* ,כאשר התיקרה-כריצפה שבנה נתמכתעל היסודות שבנד א' (כך העיד
הקבלן בביתהדין) .לדבריא' הבניה שלב' נמשכה כמה חדשים וגרמהלונזקים ברכוש בגלל
פשיעת הפועלים שלו .הוא תובע מב' תשלום על חלקו ביסודות ,ועוד הפסדי גרמא כמו מה
שהוציא תחילה עבור יסודות ל 40-ס"מ (שאחרי ההסכם עם ב' היו מיותרים ,כיון שהוצרכו
לבנות יסודות חדשים) ,וכן תובע את ההפסד בבניית גג הפנלית לעצמו ,בגלל שכ' לא עמד
בהסכם ,וכן עבור הנזקים ברכוש שעשולו הפועלים .תביעת נזקיםזו מסתמכת על חתימת ב'
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שבאםיהיונזקיםלא' כתוצאה מהבניה שלו והקבלן לאישלם ,ישלםב' אתהנזקים.
ב' מכחיש וטוען שלא הוא שהסתכסך עם הקבלן ,אלא א' הוא שמנע מהקבלן לבנות את
התקרה-הריצפה והחליט מסיבה בלתי ידועה לבנות גג פנלית לעצמו .ב' תובע את גרמת
הנזקים שעשה לו א' בבניית הגג לעצמו ,וכן השתתפות במחצית מהריצפה שכנה ,משום
שבלעדיההיהא' סובל מהגשמים למרותגג הפנלית שלו משום שנבנתה בשיפוע הפוך .באשר
לתביעת א'על השתתפות ביסודות טועןב' שא' לא הביא קבלותעל התשלום ,ולדעתו המחיר
שאומרא' ששילם לקבלן עבור היסודות הוא מוגזם ,ועוד הואטוען שעבור היסודות הואחייב
רק שליש משום שיש עוד שכן שנהנה מזה .באשר לתביעת הנזקים טועןב' שעלא' לתבוע
קודם כל את הקבלן ,וגם לא הוכח שהנזקים קרו מהבניה שלב' או של השכן הנוסף שבנה.
הופיעו המהנדס והקבלן לעדות .המהנדס אומר שקבע תשלום עבור הכנת התכניות לכל אחד
מהצדדים בנפרד ,וכי הקבלן שינה מהתכניות שהכין .הקבלן מעיד שגבה מא' את התשלום
עבורהיסודות שבנה ,ואמנםב' בקש ממנו לבנות התקרה-הריצפה כשטרםסיים את העבודות
אצל א' ,אך בגלל התנגדותו של א' לבנות בקומה השניה בטרםיסיים את הקומה הראשונה
הסתכסך עם ב' וב' חפש קבלן אחר ,ובגלל שא' היה לחוץ מהתקרה החשופה בקש ממנו
לעשות תקרת פנלית לעצמו .הוא הוסיף שאילו לא היה מסתכסך עם ב' היה גומר את
התקרה-הריצפה בתוך 3ימים.

פסקדין
א .עלב' לשלםלא' סכוםמסויים עבור חלקו ביסודות.
ב .באשר לתביעתא' עבור הנזקים שגרמולוהפועלים שבתלמעלה ,קודם כלעליו לתבוע זאת
מהקבלן.
ג .התביעות ההדדיותלנזקי הגרמא והצער ,ותביעת ב' על הוצאות הבניה ,נדחות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .קבעו להוסיף בניה עם מהנדס אחד וקבלן אחד ,כאשר התחתון יבנה את היסודות
המשותפים ,והעליון יבנה את הריצפה שלו שהיא גם התיקרה שלא' ,וישלם לתחתון את חלקו
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ביסודות וא' ישלם לו מחצית מהתיקרה ,ומהנדס הכין את התכניות והקבלן התחיל בעבודות
אצל התחתון ,האםדינם כשותפים.
ב .עיכב אחד השותפים את תשלומיו לחבירו ,האם בטלה השותפות ,והאם בטלה כשעיכב
השני את העבודה בחלקו.
ג .נזקי גרמא בשותפין.
ד .הבונהעלגבי חבירו כמה צריך לשלםלו.
ה .הוציא הוצאות לצורך עצמו ואגב כךנהגהחבירו ,האם הגהנהחייב לשלם.

תשובה
א.עי'פס"דירוסל'סכרךי6עמ'ספה )3סמרן הגריש46סי3טליט"16":6ריתדייריםכסגיןמסוחף
ו6רריכלונתנודמיקדימה,ט3יקסו
סכעולסרמיכ6תדירתם61ףערכוסיגוייס3ת5רסריתייכר
סכגיסמסויימיםלרינתך .וקמרמרןb"wtSrר6ינמיכוליםכעתלסיגתקמסתוכנית עדסוף3י15ע מס
טקי43לעמותמעליוסכרו5תס5דריכל".ע"כ.
כנידוןדידן,כיוןטכליתרסכעתסליםסכר 6,1niDSףססחחתוןעסהיסודותגסל15רךמעליון5,יןזס
נתסכסכל 1nfoסםטותפימ.
ב.עי' כ6רהיטרסי' קעו ס"קלס 3סססמכי"ט ת"6סי' קג6סל6נתכטלסהסוחפותכסביל פעם6ו
פעמיים clsclסע3ר6תד ממסעל6מדמתגליסיותפותעדייספירתביריייקמר % Ohתרנהלקיים
ךOAIIל6ן[hSblקמרו
מסטסתנינ.כילינ6.נירילסלבטלוכו',כיל6סתויטישיוטיתפימעלמנתכךיכ
טיסיוסותמיםוגסטיעמוכךוכך061 ,ל6יעסויסלם מססספסידוכו'.וכתב ס63רהיטב ט3לתס ר3
פעמייםוסקס3ד3ריסועגיגיסססס
סי'קיטנר6סטיילןעליםוטסכתבohcעברעלכריתווטביעתי
עיקרויסודסססותפותתלויכסס ,סגת3טלסודקיסטותפותכיון רעכרעלetb)noסכתובימימסטסם
עיקרסטומפימ31וד6י~hnpvhדסכיל6גס3ע,ומסמעסהממעוןשיתעסקלעלמי,כריןעטת %1עכר
כללכיוןטייתפועכרעלתנייימ
רמססותפותוכו').ומוסיף ס53רסיטרולייןלרסד"ס מו"מסי'קסג
ת לדועיי כנה"גסי' קעו סגס"ט 16ת עג סס3י 5ממלוקת 3 11סס כמס
וכגיחיי להגהת סטור"ו
6מרוניס).
וכתבכמרדכיכתו13תסי'רלמ5:יןסוחףיכוללסלק"ותףחרירוקודםה,מןכע"ככלזמןסל6טינה
סתג6יס3יניסס 061 ,כסמ3ער316ןללויליתןמלקוולוי 6מר6יגיתפןליתן,סריסיגהססותפותונעקר
מססמסותפותס36 ,ל 5מרתדיר6ני מבלסa"~hרימסקותוסלע,כיון~hbלארמיסלניירימתתוך
כך,קני ר11מ,6וכתכהכ"יסי'קעומל"גס3דעתסרמ'3יסגרפסספינוסוכרכממרדכי6לhS6יסלקנו,

יזר
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ויפרע ההפסד,וכןהכיח הרמ"חכסייע סםסעי' סו,ועי' גתה"מ ס"ק  %סהרמנ"סמייריספיגה
י3פסיד6דל 6הדר וע"כ
 h1'DDSדהדרוע"כhSנטלההסוחפות'b~bסלים ההפסד,והמרדכימייר
יכוללסלקו.
(
3
ק
ועיי"ס 3מספט Db1 olbtקותולשותףעכורמהטדחקלמעות06 'rhל6נתןהמעותכטלססותפות
וכו',ד6יג%ימילתךלמפרעד6דעת6דהכיhbגתןמעות %0עבורו61ומדגחדמוכחה1)'Srbt61סתריה
כסותפיןוכו'061 ,היה המדובר (מלסמידתלקוול"סילם כטלninnicoוכוי ,והכללפי רקותעיני
ןולפיהעניןוהכלתלוי כממדן הןעתכזה.
הייי
(פי")בנידוןדירןקילוהיוה5דדיסששותפותמתמסכתעדסיוסהנגיס-רנרט6ינינכיןכפיסנתב,ר-
מ?סי' ?תמ?מ?כתטלומתלנוביכר?יסורוקיינ
ו נתסכביטוליטותפותכיוןסימרטוסיתס11
במתירייטלמעבור?גג ,ומה סהתעכנננגייהוהדברהפריע  '%להטתמ 0כחלקסלהדירהמהיתה
פר51ה06 ,נכונהטענתכ'סהעיכוכהיהנגלל,'6כי6זודחיטל6היהל6י65wsiתהטותפות6-י%
היתהכ6ןפיתפות6-ך 06גכוגהטענת'6טהעיכוכהיהכגללכ',כי16מהמנמנעמ'6הטימואכחלק
לב' ,רומס
מדירתוהפר51הכמש כמהטבועיתבעטיוי
רל?6ררריכיללנמל?סותפית,מסרי
מךמסויר,ת?ימיס?לכורים לפסירי
מ?פיתולןלת"כיי
ג .ע" פס"דירוסליס כרךי 3עמ' רמס מהקמריציגה הל' ה6%הסי' לט 3סס הכהוגתעולסועוד
מגדולי המחכריםדסותפיןחיי3ין 6ף 3גרמ6דדיגירגרמייגרתbS,נימר
ובטותף ,רטותפיןנעטו
סומריסכר)ל"זוסומרחייב 3גרמ61,6יןקריך %מרט6סדייוכפועלודחיחייבלסלםהפסדיסיגרס
לו.

6ךמכיוןסכלןל6היתהסוחפותקיימת6,ילפטרלמייכחף 6תד מהם 3גרמ6עלג)קיחכירו6.ךכיון
י?גרמךrhcחייבrtbוע"כים
סביתפוסברמי?יסיריתתטייבלכ',יכיללגבותלעלמירמים%5עלנוי
(שסר3סכוסמסויים.
מו?גכי?וי'למות,וכ5חצירו
ד .פסק3טו"עסי' קג) "DDי:כותלח5רוכו' 3גה 1nboכותלסביייי
מנה כותל 6מרכנגדו 16כלידווהגדיהכותל ה6חרסס6מיקממייביןקותוליחן מלקונטתי קמות
מהוסיףעלד' קמות,ססריגרטהממעטיוססו6רולס כססוכו'.וכרמ"א:וה"ה 6סהיםלוכותלככר
וכנהדברשניכרממפז נמסשעטהחצירו.וכןחס )k~lOגכגיטלע"סטל 6עטהofcסיכרסנית6ליס,
חייבליתן(וכפי מהטגהגה .וכתכ כהגרען ס"קמז:וה"ה6ס,כתירוןהראשוןסלתוס'3ייכ ה 6ד"ה
,t"uhוכמ"מסתוס'o"~sכ 3דייהטעמך.ע"כ.וכ"ככק15ה"חססס"קיhtot6כדעתהתוס'דהיכ6
דגלידעתיהדנימ6ליה כה651ה6,פיל1ל 6חסרכלוסממוייכלסלס הה651ה,ול6דמילדרנחסרחכירו
ד(6~SA6דעתיה6ל6כחיגם.ועי'ממג"דגזילהסי' טמקפילו עמדולוותבטעתמעטם,מתחייבלת"כ
למפרעכסגלילרעתי?ריית,לי?.יכתנבסליי"
מטסס?ים"טכ"ספ"בסי'טז תמהעלהתומיוהעלה
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דוהגהנהוזהל6חסרפטור6פי%גלי6דעתיהדנימ6ליה ,obilosוכןהרק"םכיקפ"3סי'1ל6ס3י6
דברי 0תוס' %1מילקנזהh~bלעולסעדדמממרליה,וכןעיקר.עכ"ל.c"ctnוכסי'קנח 1p"Dתירן
n~olipoעפ"י ה"ה פ"נממכניס ה"דדכיוןדגלידעתיהדניח6ליהזכתה %מקירוכ36גיס למפרע,
וזוכה )"DSכפריעתח5י ,~hitoוכיוןדקגסכטףמכותללהיותמ5י1SCתול6סייךזה )11o)Oהל6מסר
דליןלך חמרגדול ofnכיון סקנה מזה טף 360ניס ,ומקם וממכר ,htoומכי ממך כמקמונתתייכ
כדמיס,וזהגמימכיגלי6דעתיהדנימ6ליההרי,וכהלותקירווגתחייככמקמו.ועי'arrlhגזילה361ידס
פ"נ הנטדכיוןדגלידעתיהדנימ6ליההויכמוטותף51ריךגסהו6לתתמלקו.וכ"כ3ד3רימלכילולת"ג
סי'קנו.ועי'"ערייסר""גפכיהסהו6מדיןקמימתרסיליה.
(ועי'סו"עסי'טסגסעי'ת:י" 6דה6ד6מרינן דכטהמ5רקינו עומדלסכרסיגוקריך לסערת %סכר
דוקךסל6ג'לסהדרכדעתוטעיהר5וגוליחןלוחכרohל6ינימנו %ורבוכמיגס36 ,לehגילהכדעתו
כןקריךליעןלו)כר.ו3כ6רהגולה )סp"Dו:מסכטור ממהסתיר15התוס'סם(3"3ה3)6ד"הדגיקף
60מקיףוכו').
ה .כת13תוס'כב"קגם 6ד6ס קנהיסר6למןהעכו"ם קרקעמגזלמיסר6ל6תר ,נמלקוהר6טוגיס Dh
מייכלהמזירה%עליםהר6טוגיסכמיגס16מנוטלמהסההגהו1 ,כת13הוס'מסכסכרתהמחייכים6:ין
דומהכלללמכרים6רי,כגוןיורדלתוךמדהתכירוונטעוטל6כרמותוכו'דנוטל מ3עה" 3מהמהסגהו.
וכ"כהרק"םמספ"1סי'1כמסרגמ"ס,ומכןפסקרני,ומוסיף:ו6יגונותן %כלמהמה51י6וכמורועה
סקדסכמקלות ,דסתסכיוןלטופת 3עלה65ן6כלהכ%6ורךע5מ1קנ 16ה~ך6ין hSh%מהמההגהו.
ע"כ.וכ"כ הרמשן"3ממ,6וכןפסק3סו"עסי'רלו "DDמ.ועי'36ןהלזל מ%10%הפכ"6סוףh~o
מ3י6ר מחלוקתהרי"ף והרמכ"סמסכקותוענין ,וטדעתהרמיקסמ6ף 6ס נעסה המנתמקליוחייב.
ועי' חלקתיו6כסי' טדכלהיכ 6ד00ג6הכעיןמיידגסכמלץנתכויןלהסכימו.
והקמה כגתס"מ מס ס"קו:מ6י מג6מסי'סו ~ rtpכ כלקם מגגה מפורסםדליןקריךלהמזיר דוקק
כמטועןלטוכהגתכווגתיולהליל ,מטמעד6סמודהטר5סליקתגולעלמוול6הלילולהמזירולכעס"כ6ין
קריךלהמזירלוהמעות,ומ"ח 0כ6דל6מילקוכתב סתםדהייהלהחזירמהטסיהקריךלה51י ,6ומסמע
6פי06 %היהדעתולקנותלעלמוhb1להקי%למכירומתוייכג"כלהמזירלווכוי,למ"כמ65תי3ק15ה"מ
סי')נו p"Dג )כת63 3ורךדגם )סטפילול6גתכ1יןלהלילקריךליתןלו מה)נהנה,עיי"מ1 .לפענ"ד
נר6ה דגסכ6ן6יןקריךל0מזיר  %רקכמטועןלטונהנמכווגתידיורדלהסכיתלהכירוו6זודקימיינ
כמוביורדלסדהמכירוסל6כרמותוכו'6,נל6ס קג6הלעלמו6פי%כחוגגטל6ידעסהי6גזולה6יגו
ככמסהתוס'והרק"ם דדוק6כמגופונסנהע"י 6חר
מיידלהחזירלורדמי למ)"כהס"ךבסי'םp"D 65י
16מממונו גהג0ע"י מעמסממונו6 ,כלכמממונוגסנהע"י 6חר פטור ,ודוקקכיורדסל 6כרמותחייכ
מטעםסנתכויןלסמכים 36לכלח"הפטור,וה"ג כטקג6הלעלמוול6גתכויןלהמכיחלמכירווכו' פטור
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(המזירלו,וטפילו (הט"ךטססויספיקהדדיג 6עכ"פ61,יןיכוללס51י6ממנו כסקנסכטוגג ,ו6פסר
יעוטהזהלטויתך6 ,כלכידעטסיךגזולהול6נתכויןלטוכת
דכקנהכטוגגיכול 5מרקילוידעתיפיית
ו
מ
כ
ו
'וטסגתכוין (קשת(עלמוכמניד
חנירורק(קנות(עלמו63יסורנריהיפטור(כו"ע בסי'טסוכי
הויספיקהדדיכן6ימחוייבלהתגיר(ו.ע"כ.
ו3י6ורעניןorסוייג
ומייכמסוסנסנהh~hכסגתכויןלהגותו,כיקרכסערייסרסיגפכיהסכמו 3מעס0
6
ל
ד
ס
ס
ע
מ
ס
ס
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ו
ג
'
6
ס
ר
כ
ד
ל
ע
,
ר
ת
ו
מ
6
ר
ק
ג
ה
ל
ו
ע
פ
ה
ס
ס
ו
ע
ס
כ
כליכוונהס"ללר'
ן
ו
ע
מ
כ
ן
י
ו
כ
ת
מ
כלי
כונה,כךגסכמתסגהע"יפעולהctn'clסוייג
ומכויןלסימוםטלתועלתסיגוחסורכמטתמס,וקינותייג
כ6ותסו.
עטוכתסלומיס,עיי"טוכקונטרסיסיעוריסכיקסיעורי
נמ65לפידברי הגתה"מ1כי6ורהסערייסר ,ד6סהסכיתסדהתכירוכליכוונהלהשכיחלחכירו,כגון
(scncהשכיח(עלמו1נמ65מס3ימ 6תטלמכירו,סויספיקהדדיג66סממייכיס 6תהנעליסלסלםלו
מהסההנהו,כיוןדמוי כדברסלינומתכויןדל6גקר6סםהפעולהעלסמוכמעוסהכליכונס .והס"1ע
מפסקסקריךלסלסלוזהדוקקכמטועןלטוכםנתכוונתי.

אברהםדובלוין.
כ

כמססכתכהקמריניגה 3טס כמה6חרתיסלחייבסותףכנזקיגרמך ,הגהיםהרנהפוסקיםדמולקיס
ופוטריססותףכגרמך"6,כטועניםלסוחףדפטור ,כפרטדסגרגםנסכיל50לתמכתו,עיימטפטמלוס
סי' קםונמהרי"טסי'5הוכספריהוסעכסוףסי'דומהריבהלוי מ"3סי' קמחדפוטריס6.ך3גיד"ד
כלל"5עדוסטכגהגגלעלמוהוהגרועיותר מגרמך דה 6סרסתשתיתסלtenlrסוייג
ור6וילכנות
מעליוכל6להטקיעממוןנוסף"6,כהוהמזיק ממסלכינורה.
ומהסכתההר6כ"דסליט"6דעיכוככווייתמגגמגעהסימותכזלופןזמניכחלקמהדירסהתחתונה,וסוס
כגדרפסיד6דל6הדר ,ל6גרילהכן6,ו(י )סגדרסל6יגותותכפליכםהרוומה 6hnSu3כל6יןכוס
גדרסלספסרממסי,ול6גימלכזהטיתכט(הסותמותמסוסזס,וכמוכןקריךלסער כמהזמן התעככ
הדברלפי ר16תעיניסדייניס ה6סיס6ומדנ 6דכס"גל6מכיתכללכיןקנביסולסערגודלהג'ק.
שטשוןגרוסמן.
ג

הגסכדנעייןהיטבכרכריסנתה"מסי'קעוס"קלגגר6הד3גיד"דל6הויפסידהדל5סדר ,רכך כתב
הגתה"מ:ולפי"זי"לדסרמכ"סוכמרדכי h)o1ל6פליגי,דכולסס"לדפועליכוליםלסלקו 3ל6סתר6ס,
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רקדהרמכ"סמייריכטיגסכפסיד 6דסדרכגוןכסיגסמחיטיןלטעוריסדהרויממיטיסידועיםויכולים
ן מעות
לכערהרווחולרקות כמהנתייקרוהחיטיןויסליסמהיזק,והמרדכימייריהייגסול6ר5ה"ת
דהויכפסיד6דל 6הדרכממ"כ הממ"עס"קכ דמתל6סוהפסידי
םזל 6הדרכיוןיל6יןע כמהסכם
היהעוטה 6סהיםנוטע ,וע"ג  b"hלסער כמס מכםהיהמגיעקילוהיסגזתן מעות ,ד5ססיסטתן
מעותלפטרמהיומהפכין מרכהכ,וזי עדנהיהעולסלסךמרוכה ,מס"סיכוליןלסלקוכטיגויכי'ho
וכו'.ע"כ.

הרידברי הכבס"מצרורמללו,ד6ימתינכללכרכרי ממרדכיממוכךכרמ"ח ד6ססיגה6ו פסעכתוך
סומן 16ענר ע(תנחוזיכו((מלוק ,רקכמהיהפסידhSv6סדר ,ומה ;קר6
דל 6הדרככהיה
פד
נקרךליחןמעות(ליזהעמקול6גתן ,ם(6חרזמןh"hלגולידעכמסמיהסספס
דמ
סימ
"מתסל6נתןמלקו,
מסריh"hלגולדעהכמההיויכולים(הרוית,וכןכמתלךh~cנטעמהטהיהקריךלנטועb"hלגולדעת
כעת כמסמכחסיהמ51י6הסרס.קולסכטקגהסעוריס כמקוסתיטיס,דהיינומהיםמכורר מסמהיה
קריךלעסומ עסה,ככה"גh"hלחלקסמותפות,מהריאפסרלטוסכמההיומרויחיםכ6ססיסעוטה
כפיממוטלעול(י"
ו.
6כלכגידים6יןסניד1ןעלהסקעהכספיתכמותפותסמגיכסרוותיסטהטותף %ססקיע ממוטלעליו,
hShככניהסכ'סיהקריךלכנותכסוחפותעס,'6וכ'התרסלhStננהוגסhSידעמתייצגה'61,מפסיד
נזמןסזסם6יןלוגג ,ורומסלם1תףמסיסקריךלקנותמיטיןול6קנס,ריכולסר6טוןלכופו לתתתלקו
כמוסיפות,וסייגיכוללכופוטיעמהכליהגג ,ועכ"פהפסידךדל 6הדראריךלהיותכלפיהסוחפותול6
כרכרלדדיכמו h)oסיסלוהפסדכדירתוטל6יכוללדורכך.
ו6סגכררמ'6טקסמכ'טיכגההגג16יאפסר(דוןכמכ"כסגתה"ממסס"ק(כ:ונראהד6ס 6מדחיגו
ר51ה למתעסקדיכולהמותףהמנילכופו אסכור6מרכמקומו מתעסק 6תר,דמותףדיןקכלןפועלים
לווכו'1,םותףחיגויכוללחזורכוכמוקכלןוכו'6,כלכם6יגור51הלסתעסקסוכרעליו061 ,מכירורולס
יכוללמטלהסותפותכססמגיקינורולסלהתעסק.ע"כ.ו6סיכררט6כןכקםהימנולכנות1ל6ר5ה ~נות
6זימפיריכוללכטלסמותפות.
ולאחרדמיעתמעדותסלהמהנדס(מסתרדכריו)וסלסקכלן,יםכמהנקודותמנתכררווקיןעליסןויכומ
וגסס5דדיסמודים r0f5וסייגו,ס'6ר5הלהרמיכדירתו כ 40-ס"מוסקכלן 16כ'כקמוממגוסירמיכ
ליותרמכך,ועוד'6,כקטמכ'מיכנה6תהרעפה-התיקרהוכ' מתמהמה-ולטענתכ'סיהזסכקסמת
- '6ולכן ל6יכל'6לממתיןכמהדירם פר51הוהורסלקפלן לעטות (עלמוגגפגלית ,וכסכ' כגס 6ת
סרי5פססלונארךלעבודה1ה651הנוספת.
וגהנהיםלדוןהאיך גטתתפוהגיכ,הפותפיס6101 ,עפ"י מס סכתכ הממכרכתו"עסי' קעוסעי' 6
מותפיןמכ 16להמתתף6יןהכיתוףנגמרכרכורלומר ם6ס 6מרכו16ונסתחףיתדככךוכך bStיוכל
לח,ור כסס61 ,יג 1מתקיים  hShכקנין ,וכן כגיד"דהרי ל 6עסוקנין  h~hהסכימו כיגיסס סיפגו
כטותפות,ומיינו מעתדיכנה מיסודות למניסם ימד ,וכןימיו סומפיס כהינקרה-הרי5פה המסותפת
כיגיסס,וככרסתמילוכהמותפ1תמכנוסיסוד1ת,הגסזהנמיקניןכמומכתםמסהממכר:ויםמיט6ומר
61פילול6עמול6זה,bStסhShנמתתפווהתחילולים6וליתן כעסקהסיחוףלקנות 16למכוריםמי
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ח

ס16מרדמהגי ,וכתם סנתה"מ ס"ק  6דמפסטותדברי הטור נר6ה דסרמ'3יסמודהלזה (וכ"כ 3ס"1ת
חת"מחו"מסי'3"3 btrtrnl15סי'ד6ותי.)6
ך
ג
י
ד
:
ה
,
כ
'ו3ל6קנין רק
וכתבה;תה"מס"קה 6מר)מכיףכלהסיטות ולענין כסומפיןכרסלב"לוכי
כסהת0ילוליסףוליתןריכוללומרקיםליכהרמכייןh"snlt1דס"לדיכוללחורלה.63גמ365גיד'יד~hS
היהקניןגמור רק התתלתמו"מכיוןדחוק הכותפותעלהתקרס-הרי5פסל6היהקייםבעולס,יכול
היה'6לחזור3ומהסותפותולעטותלעלמו6,ךעלחלקהעמודיםטהיה לסע3רקינויכוללחזור3ו61 ,ף
 ohעמרססקכלןמיהרקסל'6ול6עכרכטכילסותפיס6,ך מ"מיםלמססותפותכנכסהמסוחף,וגס

לגניהענודהכיון)הנגיהכקומההסגיה;תמכתעלסעמודיסטלססומססר6סונסיגמ65רססטותפימ
גס3עמודיס,וכזהט'3הסכים%גיהטל'6וקמרלוסיסתתףעמוהתבלוסעלהיסודות,והקבלןהתמיל

יניף

כעדודה,הוה לסותמות.
ך
ת
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ו
ל
פ
ו
ו
נ
י
ל
מ
ו
ע
ק
ר
ו
ט
כ
ד
סי' h'snסיטתרכינו
דר3וות,6
והגהכטותףסר51ה ל110רנ תוךהזמן
יסעיהרכל 6חדיכוללכוףחכירוplSnSתוךs
~הסיתפות,וכן דעתהגיי ,והשי סגלocדגסהתוס'
fן
זמ
והרק"םסיעכן6 ,מנס הכנתוהדריסס,וכןכסויית למס ר3סי' ק ,כחכולעלוקעלהכ"ידכעסו ס"ל
כדעת הרמ"3סדלין כותףיכול %וףחרירו לחלוק תוך הזמן ,וגס סמח3ר כסו"ע ה3י 6רק דעת
הרמכ"ס.
יכהר"ריסעיהדיכוליסלחקקתוךהזמן,וכתככלחס ר3סס15,ייןכהגהות
ר
מ
ו
ל
ם
י
ק
e
h
ל
ו
כ
י
ויםלדון
ל
יספיק6ופלוגתךדר3וות,6
רעק"36סו"עססמעייטוp~Du"ohsstמג,דפיןכךוסיןכךל6נפיקמיד
ו"6כיכול~prntnלומרקיםלי6,מנסמסתפקטסכגווג6דססגייסלומומזקותכממוןדכיוןטיטלסוחף
עלמכירותריסעכודי ,חדסע3ודטפוומדסעכודממונו"6 ,ככיוןסיכךלהפקיעמענוד מפו מטעם
יכמידדיכוללחלוקתוההזמן61יג1ר51הלטרוח,ממילך פקעסעכודממונו16 ,דלמ6
ריכול%מרקיםל
ךגיסךכיוןדקינויכול %מרקיסלי להפקיע סע3וד ממוגו ,דמ3ירו מוחזק כממונו,סיגויכול
לנייד
ס
י
ק
ס
ע
ט
מ
ו
פ
ו
ג
1
6
ד
ו
3
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ס
י דס6מוחזקבגופו
ל
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י
6
מ
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ו
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י
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נ
י
ר
מ
6
ל
6כלסעכודממוגוקינויכוללהפקיע,ומסיק דמסת3ר6כסכרך כתרץדיכוללהפקיע טע3ודגופו 1ל6
יוקיויר51ה
טעכודממונו,יעויי"ט.וכ"ככטו"במהרסיךח"גסי'מה3 .גיד"דיכף6יIt~USקיסל
למתעסקעודכהסותפות.
ומט"כסגר"סגרוסמןסליט"6כעניןסותףדי"סדפטור 3גרמ,6עייnrr~cחייםס6לח"3סי'יגסנדול
6חדהרכהוקיצןתחילותסלתסוסותלהוכיחדגרמ6פטור6ףכטותף,מחסוכות מהר"מהקטרותסי'טו
ומהרסיך ח"3מו"סג "101ס65והרבהמביט "0כסי' נד והרכ פמט" 6ח"3סי' פה ,וכתכטס:ו;6י
ססדיוטקמרתידלין מקוספטורכלותונידוןלסותףמסוס גרמך1 ,ל6קמרו"1לדגרמ6פטורכסוחף
3%6סל6עכרתנקיהטותפות36ל ohע3רהתנקיומזהגמטךההפסד6ף 3גרמ6חייבוכוי.יעוייייט.
והסוחף 3גרמ 6ה61לפיטהיהלסור %לחזור 1ה 61עכר עלהתגליוחזרבו,
וכגיד"ד 6סרו5יסלמיינ
וכה"גמייד 6ף עלגרמך6 ,ךלפי מה סנתכררספירהיהמותרלולעזורכומהסותפותולצגותלעלמו,
וע"כ6יןלחייכו 3גרמ.6
כל 61תועוד .הנהכגמ' "3ק קטו  3ת"רסיירה המהסלת נמד3רועברעליהגייס וטרפה ועמד 6תד

"6.כ

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

ממונות

ט

מהסוסלילסלילל6מ5ע6 061 ,מר6גי56יללעלמיהליללעלמו.סיכידמיוכו' 6מררמיכר תמ 6סכ6
כמותפיןעסקינןוכגון זה סוחף חולק מל 6לדעתמכירו.וכרם"י ,כגון )ה ,ליכודממון ,טותף חולק
61פיל1ל6יר5סמכירו.וכמרדכיכיקסי' 6 :hDpמררמיכרחמ6סכ6כטותפיןעסקיגן,וכגוןזהכותף
חולקbScלדעתחצירו .פסקרכינומקירוז"לוכו' ,ו6ס 6מרממעוןלעלמי6גימלילסליללעלמורכל
כסיגכמקוסליכודסותףחולקסל6לדעתתכירו .וכזהכמגסותמיימוניותמלזמיןומותפיןפיד6ותח.
והגסדיןדמיירסמוכךכמו"עסי',hDpומסכסעי'כמכיףדיןדסותפיןד6ס6מר6מדלעלמי6גימליל
סליללעלמו,וכדיןדמיירה מסמעטהממוןמולךלליכוד~מרי .וכסמ"קכיקטסמכיףכמם סר6כ"ד
וסרס6"3דמיירי 1DthJד6י 6פסרלסלי(,וכגון )סיכולסותף (חקק6 ,כ(סי"מוכן פרט"'דמיירי
אפילוכפפןדיכוליןלסליל6ךכלססממוןעומדכמכנסיכוללחלקולסלי(לעלמו,יעויי"ם.ושכלורהדין
דסי' קפ6מייריכאופןטלליכודממון הסוחפות ~מרי6 .ךכגיד"ד מל6סיס מפסדממון סטותפות
לגמרימסיכימיתיריכוללחלוק נ %דעתחנירו.
6ךהרמ"א נטומעסי'קעומעייכחכתב:וכןככלמקוסד6יכh1'DD 6יכול6מדלהלוקכל6דעתמכירו
ולהליללעלמו.ומקורסדיןכמרדכיוסגמ"יסמוכךלעיל,סרימסרמ"66יגוpSnnכ6יזספסיד6מיירי,
6ל6ככלמקוסטיטפסידהלטותףיכוללחלוקממכירו,וססכר6כזהhloכפיטכתככמ"גכ"כריספרק
סמותפין ,דה6ד6מרינן כמקוספסיד 6טותף חולק ם %לדעתמבירומיינו מסוסד6מדיגןדעתייסו
16מדנ6דמוכח ד6דעת6דסכיל6גמתתפומיימטך)מן מותפותטלהס 6ףכקותו ,h7'DDומס"סחולק
טל 6לדעתחצירודחסיככקילוגסלסזמןססותפות,יעויי"ט ,וסכרה 11סיי
ך ככל הפסד סכ6לסותף
מממתססותפות.
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סטותפות,וסמיך כס
')DSסלומס
ומנסמיטתססמ"עמס מזדקריךסמותף
כתבד6ףכינולציןעלמוסגיכהכי,וכןמיטתסט")מכיוןמכאןאריךרקגילוימילתאממסיוס6יןסו6
טותפו6יןקריךכי"ר6ל6עריס,יעויי"ם.וכגידיידי"לדהוהיותרמגישימילתאסננהלעלמוגגפגלית,
מכהגילםדעתוטר51הלהלוקסמותפות.
וביותרי"ל דסכ 6לכ"עחלקעלמומססותפותעפ"י ממ"כסגוכי"קחו"מסי' (6ותכז ,סוכךכפתים
ןסגידוןדומהלראיהדפסמותפיןגינתוכ16ת1
ס"קכט,ר"ל:ול6עוד6ל6אפילולדעתססמייעג"כ6י
י דעתחכירוד6מרינן מ6ןפליגלך 6כלכ6ן 6ףטנתתייכסק5ין ררו
חובעלמווקיןככוחו למלקכל
להתעסקולגבותמוכותיססולעטותכלמפעולותכמוכסלו מ"מל6גסתתף עמסםוכלחוכמלכל 6חד
סו6מיוחדלעלמווכו'61,יןכ6ןמותפיןדנימ6מ6ןפליגלךסיהיסקריךבי"דכמעתסחלוקס)1סברור.
ע"כ.וכניד"ד ל 6עסקוכיתד כעסק ססותפות 6ל 6כל 6מד כגס לעלמוע"י קכלן נפרד ,ורקמהיו
טותפיןכמאילותכיסודותוכגג ,וככסםכס6סכנהלעלמוסורסטתלקעלמומסמותפות.
ת
ו
י
ס
םלהכיללליך"רorths
יערלשתףלחלוקמססותפות ,ד'6טעןכ וכ'גתעככ
עודר6יסי
כבנית סתיקרס-הרי5פסוירדו גממיס לתוךכיתו 1ל' 6כל לסמתמם ככמס מחדרי מכית ,וכן העיד
סקכלןמסיססכנהכדכאמנם6רפתוחכל 6מסקסוגג ntsst ,עסילדיםרכים )המ5ככלתינסכל,וטען
כ'סכ6ססיס6ימסכיםמיההקבלןכונסקותותוך 3ימים6 ,מנס )הכרורכיככרגתעכככממךמבוע
ימיםכסיכתכ'טל6ססתווסעססקכלן,ו'6ר6סמגממךסדכר1ל6יכללידעכמה)מןימסךהדבר61,ז
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החליטטמבטלהטותפות,דהיינוט13גהגגסגליתלעלמו.
דכטו"תטכיעקבסי' סג כסקלהסלסגיטותפיןחגווגיסלמירעSshלמחד מהם ,ומנהג פר6גלסלק
r"hrע"ינ6מגיהקהילהכןי3ורhSnר51הלהיותטותףעמווט"גכפגיעלמו,ודן"
ססחיןהסוחףהעומק
כמלחכהקריךליתןהרוות,וחףסחיןהסותפותכטלכזה,וגסהטיל'6ohtןon1Pכןחסור
כלל
ויםלוהיזקסחיןמרוויםכסכוע,ה
ת1
יD
D6
"6 ,ככמקוספסידחיכוללמלוק 3ל 6דעתתכירווכמודS
~6בסי'
קעוסעי'כמלגטיתו,3יעויי"ט,והוכחכעיקריהד"טסי'לו 16תל,וכגליוןמהרס"ליו"דסי'ספ,וכן
פסקכטוית כתב סופריו"דסי' קפו,ועי'יוסף דעתיו"דסי' ספ סהקסה עלהטביעקכ6ךמסייס
ן 6מת,והונףכפוספטמלוססי'קעוסעי'סו.
מהדיןסו6די
ויסלהכין6יךפוע(הסילוקמהריהסוחפותסלהסממסיכהזממהסילק 6תמכירו,וגסד6ימייריסיט
לסגיהםחלקכסמורהסכמגות6יךיכוללסלקמכירו6ולסלק 6תעלמו ,ומהיהיההדיןלסתרטגגמר
ט ~מותלמהסכתכהגתה"מסי'קעוס"ק
ימיהלכלותהחסססותפותנמסכת16מתחילהמתדרhncl,י
לזנסוחףטחלהדהסותףיכוללמלוקעקמוכפניבי"דהיעסוקוירוימכמלקולכד,ו6סעכר D)thoמזר
(טותפותוחיגויכו((חלוקעמו,וכ"כהסג'עקדדל6מר'מ' ה6נ5תמוזרהטותף(מקזמ.1
וג(זההו 6כסקרהלסוחף16גס16תלה6כל 06סיגה  16פסעוחינור51ה להתעסקיכולהסותףהחתר
לסלקומיד,וחיןזסדומהלמם"כהמכי"טדקריךלהתרותבוכמהפעמים,דהוםמיירי"עשרעלתגחי
מתנקיהטותפות6,ך 063חיגור51הלהתעסקהריהו6מנטלעיקר ,nlDnteoוככה"גספיריכוללסלק
עלמומהסוחפות,וכ"כלהדיץכסויתמכס5כיסי'ד,יעויי"ט.
הרילהדים qhסכוד6י הסותפות גט6רקייס ,מ"מכיון oh3Cיסקרוסותפין לסורלו לענוד כתנות,
ףסיט(1הפסדט(מסחרס(טבועימים"61.כגניד"ד
מומר((1סוחף(מלוק(hSctS'Dhדעתחצירו,כי
ויכוללגורככיתוספירגחסכמקוספסיד6דיכוללמלוקb~cלדעתתכירו.
מסיה 'hSהפסדטילינ
וכןכתבבשו"תמסר"סמלובליןסי'קטו :דמ3ו6רכהדיחס6פילוכסותפין1חפיל1יכוליןלהלילסל6ע"י
הדמקכיוןטהו6כמקוסליכוד ק5תוטורחמ6ןדכעילמימסרגפסייהולהליליכולהסותףלזמרלעלמי
ימליל(יעויי"סדליןלחלקebהסותףהסגיפסעכזהh~b,ויפיל
ו 06הסגילחפסעכלליכולהרקבון
"ג
(ומר(עלמיחנימ5י().
וכיותרי"לדאגה'6גמגעמלדורככיתוכמטךכעמרהימיסודברזההוההפסדגדול,כדחיתךכריטכ"6
מוזקחכ Ohtכליסגטמיסודולפיןלתוךהכיתעוסהכדרכוסטין6דסדרכמועדכדירהמרותה,ועוד
סחיןלךדבר 13hoגדול,ofnיעויי"ט,וסכי6וניחור הלכסלמ"כסי' תקם ד"ססדקים.הריטירידת
גטמיסלתוךהכית הוהפסיד 6ודגר הלכדגדול,וספיריכול '6לחלוק מהסותפותולעסותגגלעלמו.
ולדכרי מהר"ממלוכלין הנ"לויפילולוימי 6מתכדברי כ' סמם סהקכלן  %סתתיל לגגות ל6היה
'לומרלעלמי6גימליל61,פיל 1כמקוסליכודק5תוטורם.
נ6סממו ,מ"מיכול"
וכדיןהגזקיסשנגרס למרפסתסל'6ע"יכיoh ,הקבלןמיהיהודיקריךלתכוע 16ת61 ,1ססיה פועל
ערכיעי'פס"דירוסליסכרך1עמ'טעה.

נפתליצבימרמורשטיין.
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