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רוצה ,  של בית משותףהגר בקומת הקרקע, ראובן
חלק למגורים וחלק , ר" מ20- בלהרחיב את דירתו

לכל תוכנית הבנייה את והציג ולשם כך פנה . לסוכה
וחתמו לו על כולם הסכימו לו רובם כו, השכנים
 פ" בעהסכים, אחד השכנים, רק שמעון. התוכנית
בשעה  .וַעל למעשה יצא שלא חתם בפ אך,לבניה זו

לאחר שהסתיים שלב אלא ש, טובה התחילה הבנייה
 לחזור בו שמעון החליט –  על כל השטחהיציקה

  ?מה דין המשך הבניה של ראובן. מהסכמתו
   

  ב..........................................................................................................מהלך השיעור. א

  ג....................................................................... קניין או סילוק–בירור חלקי השותפות . ב

  ה.....................................................................................הקניין הנדרש לחזקת בעלות. ג

  ז....................................................................... דווקא בגמר הבניין–מחזיק בנכסי הגר . ד

  ח..............................................................מחלוקת ראשונים ופוסקים בחזקה לבעלות. ה

  י............................................................................................חפירת יסודות אינה קניין.ו

  יא................................................................................קניית נכס או מחזיק בנכסי הגר. ז

  יב..................................................................................זכות הבונה בחזקת תשמישין. ח

  יד................................................................חילוק בין חזקת בעלות ובין חזקת שימוש. ט

  טז......................................................................................................סיכום ומסקנות. י

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  אוצר העיון

  ב סימן ב"ב 

  חזרה מהסכמה ִלְבנות
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  מהלך השיעור. א

ההסכמות ,  שמטרתם להבין באופן הדרגתי את הקניינים– שלבי השיעור

  : הם כדלקמן–יני בניה והחלויות שיש ביחסי שכנים בעני

 כדי ששטח הבניה צורת ההקנאה הנדרשת יש לברר מהי ראשית •

 על משמעות החתימהוכן נברר בשלב זה מה . יהיה של ראובן

ומה האפשרויות לחזור לאחר חתימה על תוכניות , תוכניות הבניה

  .הבניה

תוקף  מה –השכן שלא חתם ,  במקרהו של שמעוןכמו כן יש לדון •

  .פ" בעשנתןההסכמה 

חלות קניין  הוא להגדיר את התנאים המספיקים להשלב הבא •

ונברר אם יש הבדל בין (באופן שלאחריו לא יוכל השכן לחזור בו , חזקה

  .)לעניין מגורים לעומת חזקה לעניין סוכהחזקה 

, י חזקה" לברר במקרה שלא זכה בקניין בעלות ע– והשלב האחרון •

, יך בכל זאת בתוכניותיולהמש, אם יש דרך אחרת לראובן הבונה

חזקת ונרמוז בזה לדון ב,  מלבד חזקת בעלותחזקה אחרתמכוח 

  .תשמישין

  

 שאפילו אם יתברר ששמעון רשאי – וזה יש להדגיש ולהקדים כבר עכשיו

לשלם את  בוודאי מתחייב כמינימום –בהתנגדותו לעכב את המשך הבנייה 

טחתו והסכמתו החל  שהרי בגלל הב,כל הכסף שהוציא ראובן בבנייה זו

ולמעוניינים , ולא נתעכב בנושא זה(" הוציא הוצאות על פיו"והרי זה , ראובן בבנייה

לעניין ארוס שהוציא ) בהלכות זכיה פרק ו בסופו (ד"ם וראב"רמב יעויין במחלוקת –להרחיב 

ת "ובשו, שהיה עליו לעלות בדעתו שמא יחזור בו) ג"שורש קל (ק"מהריובסברת ה, לסעודה

  .) ואין כאן מקומו,המחייב בתשלום) רטז-חלק ה (רי מלכיאלדב

  

איסור או שאין בשאלה העומדת לפתחנו משום קביעה לדין וכן יש לציין 

ובוודאי שמעורבים כאן ( לחזור בו מהסכמה לבניה לכל אחד מהשכניםהיתר 

ואולי , ר בוואולי יש לחלק בסיבת הרצון לחזו,  שאינו עומד בדיבורו"מחוסר אמנה"נושאים של 

 סימן שולחן ערוךככל הכתוב ב, פ אולי אין בו ממש"שבסתם דיבור בע, אין כאן כלל התחייבות
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חזרה  "–ב " למסכת בבא מציעא סימן נ"אוצר העיון"ובספרנו , יא-ד" סימן רא"רמח וב,ז-ד"ר

  .)ואין כאן מקומו, "משכירות דירת נופש

  

, שאולי יגרום לשכן לא לרצות לעכבחוץ מהתשלום (שבשיעור זה רצוננו לבדוק אלא 

לעכב ולחזור בו  של שכן ביכולתו אם יש )ומלבד האיסור וההיתר שבדבר

  .מהסכמתו

  

   קניין או סילוק–בירור חלקי השותפות . ב

האם השטח שרוצה ראובן לקבל לצורך : שיש לברר הואנושא ראשוני 

, ואנו דנים( בשותפות בין השכנים קטן או שווה לחלקו היחסיבנייתו הוא 

ואיננו דנים בחלקים שאינם ניתנים , בקרקע או על הגג, על השטחים המיועדים לבניה, כמובן

  ?)ב"המקלט וכיוצ, כגון חדר המדרגות, לבניה

המעורב ביחד עם החלק שבאמת שלו ראובן דורש רק את  –אם כן  •

,  מהאחרים את חלקםלקנותואין כאן רצון , חלקם של האחרים

  .ולפרוש מן השותפותאת חלקו רצון לברר  אלא יש כאן רק

 ,שמעולם לא היה שייך אליוראובן רוצה להוסיף רכוש  –אם לא  •

  .קניין להסכמת השכניםכ יש כאן צורך ב"וא

  

ונלמד היאך ,  בירור השותפות של–לחלק הראשון הבה נתייחס בקצרה 

  .חלוקה ובירור של שותפות" קונים"

  

עוסקת בשותפים שמפרקים את שותפותם  .)במסכת בבא בתרא דף ג(הגמרא 

" קנו מידם"וצורת הקניין אם , קונים זה את חלקו של זה, בחצר המשותפת

 בעלמא קניין דברים הרי זה – )על הסכמתם לחלק, חליפין, כלומר קניין סודר(סתם 

ומסיקה , )ואחרת לא, או במכר או במתנה, שאין חליפין קונים אלא דבר הנקנה: י"רש(

  ."קנו מידם ברוחות"הגמרא ש

  

 יש כמה שינויי ניסוח בין –" שקנו מידם ברוחות"ובהבנת המשפט 

  :כדלקמן, הראשונים
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 והקנה,  פלוני קיבל רוח מזרחית:)בסוגייתנו(ה "יד רמהנוסח ב •

  .לשותפו רוח מערבית

שזה רצה רוח פלוני , אם קנו מידם: )י-הלכות שכנים ב(ם "רמבהנוסח ב •

  .נם יכולים לחזור בהם אי–וזה רצה רוח פלוני 

, שזה מקבל צד מזרחי, שקנו מידם ברוחות: )בסוגייתנו(ף "ריהנוסח ב •

  .זה מקבל צד מערבי

שאפילו שבעלמא כדי שתתקיים  )פרק א אות ג(ש "ראהביאור נמצא ב •

בדבר  זה דווקא – "לך חזק וקני"צריך שיאמר לו , חזקה שלא בפניו

כאשר הקרקע היא של אבל ,  אלא בקניין זהשלא היה לו חלק בו

אפילו ללא ,  מועילה חזקה מדעתו אפילו שלא בפניו–שניהם 

  ".לך חזק וקני"אמירת 

  

 )ובספר מרומי שדה על הגמרא כאן, ד-ט"בספר העמק שאלה פרשת מסעי סימן קל(ב "הנצי

שמשמע מלשונו שדורש (ה "שלא כתבו כהרמ, ם"ף והרמב" מלשון הרימדייק

 דהיינו בניגוד ,בשותפים מספיק קניין גרוענו שמשמע שבאו להשמיע, )קניין

 בשותפים ההקנאה –לכל הקניינים שבהם צריך שאחד ַיקֶנה לשני את שלו 

  . מרוח זולוקח לעצמומתבצעת באופן ש

  

, שותפים אין צריך אלא בירורשב,  לביטול הצורך בקניין מסודר הואוהטעם

 בהקשר אחר ם"הרשב וכמו שכתב. וקניין גרוע מסוג זה מסוגל לבצע בירור

שפשוט שכולם קונים באופן , )גורל" קניין"לגבי תוקפו של : ו" דף קבמסכת בבא בתרא(

שהם מוחזקים ועומדים בכל כיוון , פ שלא החזיקו כל אחד בשלו"ואע, זה

  .מברר לכל אחד חלקו המגיעואין הגורל מקנה להם כלום אלא  –הקרקע 

  

, ש דלעיל"ם והרא"י הרמבהסתמך על דבר )י-הלכות שכנים ב(באבן האזל וגם 

, כבר שייך לשניהםשהשטח הנדון כגון , בהקנאה לשנישכאשר אין צורך 

ורק שהיה , ויש לשותף המחזיק עכשיו בשדה זו גם מקודם קניין בשדה זו

 ולא בירור החלקיםו,  מצד השניאין צריך אלא סילוק –כ קניין ''לחברו ג

ללא ,  על מתן הרשותמספיקה ההסכמה שהסכימוכ במקרה זה "א. הקנאה

  .ל בשטחכל צורך בחזקה בפוַע
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 – השייך לו את החלק היחסיאם נמצא שראובן מבקש רק  –כ בענייננו "א

ד את הבעייתיות "ומיד נברר בס(לבירור זה חתימת השכנים מספיקה בוודאי ש

ר מסתבו, )סילוקוכבר למדנו שאין צריך דווקא קניין אלא , בקניין המתבצע באמצעות חתימה

הגדרת שּכן גם ,  להתנגד)השכן שלא חתם( לא יוכל גם שמעון –שמצד זה 

ובהמשך נלמד את הבעייתיות בקניין (מספיקה אף היא י יציקת בטון "השטח ע

כפי הגדרת הראשונים (" קנו מידו ברוחות"שלא גרע מ, )המתבצע באמצעות יציקת בטון

  . )לעיל

  

 לפחות –ש שטח גדול יותר שאפילו אם ראובן מבק, ד"לענולכאורה נראה 

קניין "י ה"בשותפות עם שכניו וכבר הופרד עהחלק היחסי שהיה שלו 

וכל הדיון , בוודאי לא יכול שמעון השכן לחזור בולפחות מחלק זה  –" הגרוע

   .שצריך ראובן לצורך בנייתו שאר השטח בהמשך השיעור הוא על

  

  הקניין הנדרש לחזקת בעלות. ג

שגם עליו רוצה ראובן , הגדול מחלקו היחסין השטח את דימעתה יש לברר 

  . )שלמדנו לעיל, מעבר לחלק היחסי שלו בשותפות (לקבל בעלות

  

בין , )או צירופם( יש לברר אם אחד הקניינים שנעשו :ובהגדרה לימודית

השכן שלא , של שמעון( פ"בהסכמה בעבין , )של רוב השכנים( באמצעות החתימה

  .סוגלים לקנות בעלות על נכס מקרקעין מ– ביציקהובין , )חתם

  

 הסכמת השכןמקובלת היום כדרך לבטא את , על תוכניות בניהחתימה 

 במערכות הקנייה הרגילות של התורה –אמנם . בעל התוכניות, לבניית חברו

ואף אינה , חזקהאינה , כסףש%ן אינה ( אין ֵזֵכר לחתימה כאחת מצורות קניין קרקע

, "ל"ראובן מקנה בזאת לשמעון את הנכס הנ"תב בנוסח מפורש של ששטר צריך להיכ (שטר

וכן אין בזה , )אין כל נוסח הדומה להצהרה זו, ובחתימה בלבד על מסמך בניה המוגש לעירייה

  . ) אחרת המוכרת מהתורהכל דרך קניין או חליפין
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להחשיב את , שכן כך הוא מנהג השכניםסיטומתא אלא שיש לדון מדין 

   ייןהחתימה כקנ

  

סיטומתא ש.) ד"במסכת בבא מציעא דף ע (י"ברש מבואר :ין סיטומתאיקנ בנושא[

, כאשר הוא מוכר בכמויות גדולות, חותמת שהחנווני מטביע על כל חבית ייןהיא 

, היאומסקנת הסוגיה ). ומטרתו לוודא שכל מה שנרשם כבר הועבר לאוצר בעליו

מקובל ש שכיון: י"רשיאר וב (קניין גמור יש בזה –במקום שנהגו לעשות כך תמיד ש

בשולחן והובא להלכה , )קנה – כאילו משך בפועל את החבית –שרישום זה קנוי לו 

כל דבר שנהגו התגרים שכך הדין לגבי , )ב-א"סימן ר(בהמשך ו, )א-א"סימן ר( ערוך

  .]י שתוקע לו כפו"או ע, י שנותן הלוקח פרוטה למוכר"כגון ע, לקנות בו

  

שהובאה בספר פסקי דין של בית הדין ( ל"זצ ש אלישיב'' הגרימרן הוראת ,ואמנם

 על ןחתימת שֵכ )ודעתו זו מקובלת ברוב בתי הדינים בימינו, ה"חלק ט עמוד קצ, בירושלים

לצורך הגשה , שיש בה פגיעה ברכוש המשותף, תכניות בניה של שכנו

 וןשייהדבר מהווה הקנאה גמורה לבעל הר –שיון בניה ייה לקבלת רילעיר

 ממילא .)ואין כאן מקומו, ויש להבין, שמתנה את חלות הקניין בקבלת הרישיון, ויעויין שם(

  .אין השכנים שחתמו יכולים לחזור בהם –לאחר החתימה 

  

אפילו לא ,  בוודאי שאין שום קניין)של שמעון השכן(פ "הסכמה בעאלא שב

יה שמעון  יכול ה–כ אילו לא היה ראובן מתחיל בבניה כלל "א, סיטומתא

  .שלא תתחיל כלל, לעכב את הבניה

  

 ויש לברר אם יש ,ראובן כבר יצק יסודותאלא שהמקרה שבענייננו הוא ש

 קרקע –וכזכור (שתהווה היא את הקניין הנכסף , יצירת חזקה על הנכסבכך 

א "לפי החולקים על מרן הגריש, או גם כלפי שאר השכנים( גם כלפי שמעון )נקנית בחזקה

קניין ומכאן ואילך אנו עוברים לדון ב. )מדים שאין בחתימה משום הקנאהולו, ל"זצ

  .באמצעות חזקה
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   דווקא בגמר הבניין–מחזיק בנכסי הגר . ד

וכל , שאין לו יורשים: י"רש(המחזיק בנכסי הגר : .)ב"במסכת בבא בתרא דף מ(במשנה 

  .קנה – כלשהו נעל ופרץ וגדר – ) זכה–הקודם להחזיק בנכסיו 

  

 )בתים גדולים, ארמונות( פלטרין גדולים הבונה: :)ג"במסכת בבא בתרא דף נ( אבגמר

 מאי .)השני את כל הפלטרין( קנה – העמיד להן דלתות ובא אחר ו,בנכסי הגר

אלא רק , הראשון לא עשה מעשה חזקה(  לבני בעלמא הוא דאפיך– קמא? טעמא

  . )י"כלשון רש, "הפך כמה לבנים וסידרן זה על זה"

  

 אחד סיוד וסד בהן ,המוצא פלטרין בנכסי הגר:  בהמשך אותה סוגיהדועו

ומהו שיעור (וכמה . )את כל הבניין( הקנ – )ציורים על גבי הקיר(  אחדדכיואו  )טיח(

  . וכנגד הפתח: אמר רב חסדא. אמה:אמר רב יוסף ?)הסיוד הנדרש לקניה זו

  

עד , את הנכס לא קנה – מבאר מדוע הראשון שבנה את כל הבניין י"ורש

מעשה הראשון נחשב והסיבה היא ש.  כן קנה–שעשה רק דלתות , שהשני

שכל זמן שלא העמיד דלתות , ויותר דומה להפיכת לבנים סתם, לבלתי גמור

כיוון שגם קודם וגם עתה יכול להיכנס ולצאת , לא עשה כלום נחשב ש–

באופן ואילו מעמיד הדלתות הוא זה שנועל את המקום . במקום זה ברווח

  .שמעתה ראוי הוא לשימוש

  

כפי , תחילת בניין אינו עיקר אלא גמרו ש– את היסוד הנלמד י"ומסכם רש

 –והכוונה להעמדת דלתות , "נעל וגדר" שדווקא )שלמדנו לעיל(שכוונת המשנה 

בניה לבד איננה נמצאת ברשימת הדברים אבל , זה הקונה בנכסי הגר

  .הקונים בנכסי הגר

  

שהעמדת יסודות , לכאורה,  יוצא– ניתן ללמוד מסוגיה זו אם –ובענייננו 

כ נראה "א, שאינה קונה, כיוון שאין בה אלא תחילת בניה, עדיין אינה קונה

בגלל עיכובו , ואינו יכול להמשיך בבניה, ראובן לא קנה בחזקה את המקוםש

  .השכן שלא חתם, של שמעון
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  מחלוקת ראשונים ופוסקים בחזקה לבעלות. ה

 בזמן שבנה את "רפק בה פורתא"ואפילו ש:  כתבו)ה ליבני"ד( פותובתוס

שהיא אחת , .)ה"עירובין דף כ כתמס בראגמכב(דהיינו עשה בה מעשה חרישה (היסודות 

כ קשה "וא, .כפי שלמדנו בסוגייתנו ובמסכת בבא קמא דף ט, מדרכי קניין הנכס בחזקה

אין בזה שום  זאת  בכל–) למעט הדלתות, בסוגייתנו מדוע לא קנה בבניית הבניין כולו

  .בקרקע העומדת לחרישהכיוון שדרך זו מועילה רק , קניין

  

ולתמוה , יש להשוות בין שני חלקי הסוגיה שלמדנו לעיל: בתוספותועוד 

.  כן קונההעמדת דלתות או סיוד וכיודואילו ,  לא קונהבניין שלםשבניית 

קודם  המצב ה– כשעושה סיוד: אלא הביאור הוא שתלוי מה הוא משביח

כשעושה אבל .  הנכסהשבחתשל , וסיוד עונה לתנאי זה, "פלטרין"הוא 

כיוון , ואין שבח לקרקע ללא דלתות, "קרקע" לפני הבנייה היה – בנייה

  .שעדיין אי אפשר לגור בה

  

 צריך שיהיה איזשהו –שכשרוצים לבנות על הקרקע כ התחדש בתוספות "א

, מחלוקת ראשוניםא תלוי ב הנה הו–ומהו התיקון הנדרש , תיקון לקרקע

  :מדוע הבונה פלטרין גדולים לא קנה

. צריך גמר תיקון: )א"פרק ג אות סבמסכת בבא בתרא (ש "דעת הרא •

 למדנו .)ד"דף נמסכת בבא בתרא ב(שאפילו שבהמשך הסוגיה , והוסיף

 מוליא במוליא וָנָצא ּבָנָצאשחזקה בנכסי הגר מועילה גם אם עשה 

וכן סתם , גובהו לגובה הקרקעאפילו לא הישווה את , כלומר החליק תל גבוה והנמיכו(

, וזה מספיק לחזקה, )שנשאר קצת שקע בקרקע, חריץ סתימה שאינה שלימה

עד שלא , כ בסוגייתנו" א–אבל יש בזה , למרות שאין בזה מושלמות

שבהנמכת , אלא שיש לחלק?  מדוע אין זה כלום–השלים הדלתות 

  אותולצורך שהועיד יש בזה תיקון הקרקע –התל או הגבהת החריץ 

אבל בבניית , )שאין צריך יותר מאשר הקטנת הפרשי הגבהים( לגורן קבוע –

טרם הגיע הבית  המציאות הזמנית כרגע היא ש–שלד של בניין 

 אלא נמצאים בשלב זה – והתכלית היא מגורים במקום – לתכליתו

  .לפני תום העבודה
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צריך : )ט-הלכות זכיה ב, הובא במגיד משנה, בסוגייתנו(י מיגאש "דעת הר •

ללא , וההנחה היא שהפלטרין בנויים מהקרקע ומעלה(מעשה בקרקע הנקנית 

  . )חפירת יסודות בקרקע

  

שלא רק בתחום גימור הבניה מצאנו הקפדה על , ש"ויש להוסיף לדעת הרא[

מסכת ב(שהנה הגמרא בהמשך הסוגיה , אלא גם בתחום החקלאות, מעשה שלם

ולא ,  מתארת אדם שזרע לפת בתוך הבקעים שבקרקע הגר.)ד"בא בתרא דף נב

כיוון שבמעשיו לא עשה ,  אין זה מעשה המספיק לקניין חזקה–כיסה את העפר 

 אין זה ממעשיו – שגדל שם לפת –ומה שהשתבח בתוצאה , שום תוספת שבח

ולכן , ואינה קשורה עוד אליו, אלא רק כתוצאה טבעית שנגרמה מאליה ממעשיו

  .]אינה קונה

 

הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחד  :)כא-ה"סימן ער(שולחן ערוך וב

 , שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום,קנה האחרון –והעמיד להם דלתות 

 שהרי לא הועיל בגדר זה מפני ,והרי הוא כמי שעשה גל אבנים שאינו קונה

יד ין מועלת עד שיעמי ואין צורת אותו הבנ,שהוא רחב ביותר ומפולש

  .דלתות

  

 היינו כשלא – ג קרקע"ין שעי לא קנה בבנמה שאמרו שהראשוןו...: א"וברמ

 ,םן הראוי להעמיד בהמה או תרנגוליי אבל אם עשה בני,ין המועיליבנה בנ

 מגידהדעת ( קנה הקרקע בבניינה –ן ובנה יאו שחפר בקרקע יסודות לבני

  .)מיגאשי "רבשם ה, ט-בזכייה בהלכות  משנה

  

 בשם רק חזקת הבתים פימוקי יוסףנה( לא קנה בחפירת היסודותש ,םויש חולקי

  .)ש"הרא בשם הבית יוסף ו,ן"רמבה

  

מתי קונה ומהם צדדי מחלוקת , את דין השולחן ערוך לאשורווכדי להבין 

  . הבה נלמד את דברי נתיבות המשפט– )והפוסקים(הראשונים 
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  חפירת יסודות אינה קניין.ו

  :עסק במקרה הבא )ב" הנמצאת לאחר סימן קצבתשובה(נתיבות המשפט וב

. על מנת להרסו ולבנות תחתיו בית חדש, ראובן קנה בית ישן
. התחיל להרוס את הבית, עוד לפני קניין, ובהסכמת המוכר

והבאת עמודי , כולל פינוי ההריסות, לאחר סתירת שני קירות
האם יכול בשלב זה .  רוצה הקונה לחזור בו–תמיכה למקום 

  ? בולחזור

  

  :השייכות לענייננו,  את הנקודות הבאותהנתיבות המשפטונלקט מדברי 

י " והר)שאין קניין בלא גמר תיקון(ש "הראלמדנו לעיל את מחלוקת  •

  .ש מחמיר יותר"הראיוצא ש. )שאין קניין בלא מעשה בקרקע(מיגאש 

 מקלקלדהוי : ועוד(י מיגאש "לא קונה אפילו לרהריסת קירות וממילא  •

  .חפר יסוד אחדוכן לא יקנה אפילו אם . )ןולא מתק

י מיגאש "ר ול)שאין גמר תיקון(לא קונה ש "ראל –חפירת כל היסודות  •

  .)שנגמר המעשה בקרקע(קונה 

  

סימן , ספרהת שבסוף "בשו (האבני מילואיםוכך לומד גם (מסקנת הנתיבות המשפט 

ט יותר ומשמע שנוק, לקנות את הקרקעאינה מועילה שחפירת יסודות  ))ה"כ

  .)א"ברמ' או כשיטה ב( ש"כשיטת הרא, חומראל

  

תיקן אלא גם ,  שראובן עשה יותר מחפירת יסודות בעלמא– כ בענייננו"א

המהווים , ומעתה יש בה גם יסודות יצוקים מבטון, שעד עתה היתה חשופה( את הקרקע

 שהנתיבות(ש "הראולפי , י מיגאש קנה"ר לפי ה– )תשתית להקמת דירה על גביהם

  . לא קנה– ) פוסק כמוהוהמשפט

  

 דווקא כלפי )שלא קנה בהעמדת יסודות בלבד(שכל זה , ד לומר"אפשר לענאמנם 

 הרי משטח – חלק הסוכהאבל כלפי ,  בתוכנית של ראובןחלק המגורים

גם ללא ריצוף או (הבטון מאפשר כבר בשלב זה להעמיד על גביו סוכה כראוי 

שמעון באופן ש, כה ייקנה לראובןחלק הסוולכן נראה לומר שלפחות , צביעה

  .  את החלק הזה מלזכות בולא יוכל לעכב



     ע  י  ו  ן –   פ  י   ד
  

יא

  

  קניית נכס או מחזיק בנכסי הגר. ז

 אולי –" חזקה בנכסי הגר"ללמוד מסוגיית , אלא שכל מה שלמדנו לעיל

או (קניית נכס מאחר כיוון שאנו עוסקים בדין של , אינו כל כך שייך לענייננו

הסכמות הדדיות בין קונה ן יש לעסוק במערכת ולכ, )שאר השכנים, אחרים

, שבאה לידי ביטוי במעשה חזקה של הקונה בנכס,  לרכישת הנכסומקנה

  . "לך חזק וקני"בבחינת 

  

הבדל טכני שהרי , אם אפשר להשוות בין שני סוגי הקנייניםהשאלה היא 

קונים  ואילו בנכסי חברו ,קונים מהפקר שבנכסי הגר – יש ביניהם גדול

, "דעת אחרת מקנה" או "נכסי הגר"בלשון הפוסקים נקרא הדבר בקיצור (ות חברו מרש

 כאן הכוונה לזכייה מהפקר או –והגם שלביטויים אלו יש גם משמעות אחרת בהקשרים אחרים 

תנאים השאלה היא אם ההבדל בא לידי ביטוי גם ב. )זכייה מבעלים קודמים

  .הדרושים לקניין

  

לגבי רצון לחזור מקניית ( ות המשפט והאבני מילואיםהנתיבאת דעת וכבר למדנו 

 נקל להבחין – )שנלמד מסוגיית קונה בחזקה בנכסי הגר, בית לאחר הריסת הקירות

שהרי , ל ולא לחלק ביניהם"להשוות את שני הנושאים הנששיטתם היא 

ואילו היה הבדל , "קונה נכס מחברו"לדין " נכסי הגר"הם למדו מסוגיית 

  . היאך שייך להביא ראיה מזה לזה–ל היכולת לקנות ש, בשאלה זו

  

מפצלם ו, בין הסוגיות שמחלק )יג, ט- ב"בסימן קצ(ערוך השולחן שמצאנו באלא 

  :כדלקמן, לשני סוגים עקרוניים

פעולה תכליתית של מעשה  דווקא שם יש צורך ב– קניית נכסי הגר •

 לא –אחרת . תועלת לדברשיהא בעשייתו ,  הנקנהחשוב בגוף הדבר

נטילת , כגון זריעת שדה, יעויין בדבריו שמאריך בדוגמאות שהקניין חל(קנה 

 חפירה לצורך –ובבית , נטילת גבשושית המועילה לקרקע, סתימת גומה, גבשושית

  .)ב"העמדת תנור וכיו

כל  בוודאי ש– קניית בעלות כשיש דעת אחרת מקנהאבל בעניין  •

  . מעשה קובע לקניית בעלות
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 לצורך לקנות בחזקהאם כשאדם רוצה וקת הפוסקים יוצא שיש מחל

שיש בו איזושהי ( האם מעשה התחלתי כלשהו –נכס קרקעי מחברו , בעלות

הנתיבות המשפט והאבני שדעת ,  נקרא קניין– )תועלת ליצירת הקניין הדרוש

אלא יש צורך במעשה ,  שלא יספיק מינימוםלהחמיר שיש מילואים

שכל מינימום ,  להקלשישערוך השולחן ודעת . המתקרב לתכלית הצורך

  .בכיוון הנכון מספיק

  

רא קמא המולכן תישאר הבעלות בידי ,  לא יצאנו מידי הספק–ולמעשה 

  . כיוון שלא הוחזק הקונה בשימושו, )דהיינו המוכר, הלוא הוא הבעלים האחרון הידוע(

  

ט נתיבות המשפה(נראה שהתוצאה תלויה במחלוקת הפוסקים  –כ בענייננו "א

ובין  מקום הדירה בין קנייתיהיה חילוק ולמעשה , ל" הנ)מול ערוך השולחן

  : מקום הסוכהקניית

ג "ולפי כולם יציקת בטון ע, אין בזה מחלוקת –קניית הסוכה לגבי  •

החלק  ולכן יודו כולם ש,מכשירה את הנכס לסוכההקרקע 

  . קנוי לראובן–שהוקצה לסוכה 

 שיש בזה מחלוקת הפוסקים כיוון –קניית המקום למגורים לגבי  •

בגלל לא ייקנה לראובן  חלק זה –אם היציקה מספיקה או לא 

 .עיכובו של שמעון שלא חתם

  

שני חלקים בנכס צברנו כבר , ד"י מה שנתבאר בס"עפ –כ בענייננו "א

" קניין גרוע"ונקנה ב, כדלעיל, שדורש רק בירור( בשותפות החלק היחסיגם  –הנדרש 

שכלפיו חלק היסודות מהווה ( חלק המיועד לסוכה גם הבנוסףו, )של חזקה מועטת

  .)של גמר תיקון" קניין חזקה טוב"

  

  זכות הבונה בחזקת תשמישין. ח

או קרקע ( קניית בעלות בקרקע חברו היה לעניין –וכל מה שלמדנו עד כה 

המעשה ובזה התבררה מחלוקת הראשונים והפוסקים מהו , )השותפים

וכל עוד לא עשה אלא , י חזקה"זכות בבעלות ע הנדרש כדי להמינימלי
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ברמת הראשונים וברמת ההלכה ( למדנו – יחסית למינימום זה מעשים חלקיים

ומהו , )החלק היחסי וחלק הסוכה( כמה חלקים נקנו לו לבעלות גמורה )א"ברמ

  .)ל"מעבר לחלקים הנ, החלק של שאר הבנייה(החלק שלא נקנה לו לבעלות גמורה 

  

ותחילת , שנתינת הרשות לבנות, )שטרם נקנה, לגבי חלק אחרון זה(ון  שיש לדאלא

אבל אולי לכל , קניין בעלות אמנם ייתכן שאין בזה משום –מעשה הבניה 

  .)או חצר השותפים( בחצר חברו חזקת שימושהפחות יש בזה משום 

  

יש בה משום , פ"בכתב ובע, ותחילה יש לברר אם הסכמת השכנים לבניה[

אם חתימה מסוגלת להקנות נכס : ונדייק בשאלתנו. ת שימוש בנכסהקניית חזק

 באותה –כ פשוט שחתימה זו מסוגלת " א– )כפי שלמדנו לעיל(בסיטומתא 

כל מה שיש לדון . )הדורשת קניין חלש יותר( להקנות חזקת שימוש –סיטומתא 

 אבל אולי תספיק –שאין בה די לקנות בעלות , פ"הוא לגבי ההסכמה שבע

 לפי חוקי המדינה אין כלל הכרה בהרחבת –ולהבדיל ( זו לחזקת שימוש הסכמה

אבל יש הכרה במתן , פ"בין בכתב ובין בע, דירה כזכות לשנות בעלות בטאבו

וכיוון שאין , אפשרות לשכן להרשות לזה שבונה לפגוע ברכושו או ברכוש המשותף

 מתן רשות  ממילא לגבי–משמעות קניינית לחתימת השכן על ההסכמה לבנות 

פ של שמעון "לגבי הסכמה בע, ובענייננו, )פ"אפשר להסתפק גם בהסכמה שבע

  .] צריך עיון–אם היא תיצור חזקת שימוש 

  

זיז  .)ט" דף נבמסכת בבא בתרא(משנה ב: ונבדוק את דין חזקת שימוש בנכס

מי שיש לו כותל סמוך : ם"וברשב( יש לו חזקה ויכול למחות –ומעלה טפח באורך 

ואין בעל החצר יכול לבנות ,  הוי חזקה–ציא זיז טפח בולט מכותלו לחצר חברו והו, לחצר חברו

כיוון שעד כדי כך לא היה מתיר בעל החצר להוציא זיז טפח בחצירו , שם בניין לסתור את הזיז

  .) איכא למימר שברשותו הוציא–  שנים'ומשלא מיחה בתוך ג. שהרי יכול למחות, בלא רשותו

  

 שבעניין זיז אין צריך אכילת פירות של )ד-ג"בסימן קנ( כתב נתיבות המשפטוב

 שנים' ולא הקפיד גאלא כל שעשה דבר קבוע , שלוש שנים לקביעת חזקה

  . הרי זו חזקה
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 להוציא זיז זה התיר לושאם ידוע לנו שבעל החצר , לענייננו, פירוש דבריו

כאילו ( זו חזקה  הרי– )שנים בדיני חזקת הבתים' כעין הבירור של ג(באוויר חצירו 

כל זכויות חזקת תשמישין ומעתה חלים עליו , )ג זיז זה"שנים ע' שכבר השתמש ג

במסכת (כעין ( הוספת שימוש, כולל שימוש על הזיז או מתחתיו, בחצר חברו

  .וכל כיוצא בו, )" אחזיק לכשורי–אחזיק להורדי ".) בבא בתרא דף ו

  

 שהוא הדין גם אם )ב אות י-מן דעל הלכות שכנים סי(משכן שלום והוסיף בספר 

, אלא כל שנכנס קצת לאוויר חצר חברו וקבע שם קורה, לא גמר הוצאת הזיז

 מכל –ואף שאינה ראויה לשימוש עדיין , לא נגמרה הוצאתו ובנייתוואפילו ש

ויש בזה חזקה על כל מה , מקום הרי כבר נכנס והשתמש קצת בשל חברו

החזיק רוחב טפח במשך ארבע החזיק ברוחב ".) ולעיל דף (כעין (שהסכים לשעבד לו 

י עשיית זיז רוחב טפח שיוכל אף להרחיבו " זכה ע–ומשמע שאפילו שלא עשו קניין , "ארבע

  .)טפחים' לרוחב ד

  

שכאשר אדם קיבל רשות להוציא  ,שמשמע מכאן, ומסיק במשכן שלום

הרי מיד כשהתחיל לבנות את , מרפסת על אוויר חברו או של שותפים

  .יש כבר קניין חזקת תשמישין –ונכנס לתוך אוויר זה , המרפסת

  

מיד הרי , על שטח של חברו או של שותפותוכן אם קיבל רשות לבנות 

  . שהתחיל לבנות זכה ביכולת השימוש לכל מה שהסכימו להקנות לו

  

, יש בזה תחילת שימושיציקת הבטון על קרקע חברו בוודאי שכ בענייננו "א

  . ג קרקע זאת"עחזקת תשמישין  לפחות כ יש לראובן"וא

  

  חילוק בין חזקת בעלות ובין חזקת שימוש. ט

ובין היכולת , קניין בעלותשיש הבדל בין היכולת לזכות בנוכחנו לדעת 

  :כדלקמן, קניין שימושלזכות ב

שיש , למדנו לעיל: י חפירה בקרקע לצורך יסודות"קניין הקרקע ע •

 )א"שתי דעות ברמ( והפוסקים )אשי מיג"רהש ו"ראה(מחלוקת הראשונים 

הנתיבות וכפי שצידדו , אם חפירת יסודות מועילה לקניין חזקה
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כפי שלמדנו , לא כערוך השולחןדו(שאין מועיל המשפט והאבני מילואים 

כיוון שקניין , והסיבה לכך שבקניין גוף הקרקע אין זה מספיק, )לעיל

  .י בניין"ע וזה צריך להיעשות ,י השבחת הקרקע"עהגוף נעשה 

,  בוודאי שחפירת יסודות מספיקה– חזקת שימוש בקרקעלעניין  •

  . יש בחפירה משום שימוש– שימוש בקרקעכיוון שמספיק לעשות 

  

 קניין גמורנאמר שלעניין , המחלק בין סוגי הקניינים, ואם נרצה לנסח כלל

שיש בזה משום נטילת מקום לשימושו , )או קרקע השותפות(בקרקע חברו 

 בחזקה הנעשית או בקניין שטר או ,בהקנאה גמורה יש צורך –די הבלע

 בזה מספיקה –חזקת שימוש  אבל לעניין ,הגומרת את תיקון הקרקע

  .באופן שיש בה התחלת שימוש בשל חברו, התחלת הבניה

  

 יש לברר מהו למעשה החילוק – )שזוכה בתשמיש ולא בבעלות( וכיוון שהגענו לכך

 הלוא סוף סוף יכול ראובן להמשיך – זקת שימושח ובין חזקת בעלותבין 

  :שהרי, כרגיל בתוכניותיו

  .יכול להמשיך לבנות מדין חזקת שימוש –המשך הבניה מבחינת  •

 –אדם הזוכה בחזקת שימוש בחצר חברו  –משך השימוש מבחינת  •

כ נפל הבית ובנוהו מחדש באופן מעט "אלא א(זכות זו מוקנית לו עד עולם 

 .)קת השימוששבטלה חז, שונה

יש האומרים שגם כשמקבל רשות משכניו  –בעלות ממונית מבחינת  •

  .)וכל נושא זה צריך בירור( אין זה משנה את אחוז בעלותו בנכס –לבנות 

  

, החלק היחסי של השותפות ועוד שטח הסוכה( ששני חלקיםכ בענייננו יוצא "א

כולל לא ( אף שכן ללא יכולת חזרה של, קניין בעלות קנויים לראובן ב)כדלעיל

על קניין שימוש יש לראובן  – ועל החלק שנשאר. )השכן שלא חתם, של שמעון

את יתר יכול להמשיך ולבנות  – בצירוף כל זכויותיו יחד –כ "ובסה, שטח זה

  .הבניה המתוכננת

  



     ע  י  ו  ן –   פ  י   ד
  

טז

  סיכום ומסקנות. י

וחוזר בו , פ"למעט אחד שהסכים בע, אדם שהחתים את שכניו לתוספת בניה

  :ונדונו הנושאים הבאים,  מה דין המשך הבניה–ציקה לאחר י

לשלם כל מה  צריך השכן החוזר בו –אם יוחלט שהבניה נפסקת  •

 לחזור בו ההיתר או האיסור אין אנו דנים על –וכן . שהוציא על פיו

  .)ב"מחוסר אמנה וכיו(

קנו מידם "הניתן להפרדה נלמד סוגיית בירור חלק השותפות  •

, אין צורך בקניין גמור –וב הראשונים ולמסקנת ר, "ברוחות

  . של חתימה או של חזקה חלשה"קניין גרוע"ומספיק 

, )ל" זצש אלישיב"מרן הגרי(כסיטומתא בחתימה אפשרי קניין בעלות  •

  .קניין חזקה נדרש – שאין סיטומתא –פ "אבל בהסכמה בע

 – גדירה ופריצה, שמספיקה נעילה, "מחזיק בנכסי הגר"סוגיית  •

כיוון שאינה משביחה את , אינה קונהבניית ארמון ללא דלתות 

 נחלקו –י בניית יסודות לבניין "ואם מטפל בקרקע ע. הקרקע

מעשה בקרקע  או שמספיק ,)ש"הרא(גמר תיקון הראשונים אם צריך 

 . א" ושתי הדעות הובאו להלכה כמחלוקת ברמ,)י מיגאש"ר(

י יציקת " ע בוודאי נקנה–השטח המיועד לסוכה  –בין כך ובין כך  •

 .גמר תיקוןשיש בזה , יסודות

שהוא ( "קניה בנכסי הגר"אם אפשר ללמוד מדין מחלוקת הפוסקים  •

נתיבות השדעת , )שהוא קניה מדעת אחרת מקנה( לענייננו )קניה מהפקר

ודעת , גמר תיקוןויש צורך ב,  שלומדיםאבני מילואיםההמשפט ו

 .בחזקה מועטתרך כי אם ואין צו,  שאין לומדיםערוך השולחן

כדי לקנות ,  מספיק ההיתר להחזיקחזקת תשמישיןובוודאי שלגבי  •

 .רשות לתפוס ותפיסה חלקיתאפילו אם היתה , חזקת שימוש

 שבו יש לו חלק היחסי: שיש שלושה חלקים בנכסלמסקנה יוצא  •

.  מה החלק שלולבררשכן צריך רק , "קניין גרוע"י " נקנה ע–בעלות 

 – חלק המגוריםו,  של גמר תיקוןקניין טובי " נקנה ע– חלק הסוכה

 .יכול ראובן להמשיך בבניה – בכל מקרה .חזקת שימושנקנה ב
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