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כריעה והשתחוויה בבית הכנסת
מסדר  כחלק  הכנסת  בית  רצפת  על  ומשתחווים  כורעים  אנו  שבהם  הבודדים בשנה  הימים 

התפילה הם ראש השנה ויום הכיפורים. בראש השנה אנו כורעים בתוך תפילת 'עלינו' שבמוסף; 

הכהן  של  המיוחדת  עבודתו  את  שמזכירים  בשעה  'עלינו',  על  בנוסף  כורעים,  אנו  כיפור  ביום 

הגדול.

בין  הבחנה  פעם  שהייתה  מבואר  טו(  קלא,  רבה  אליה  למשל  )ראה  פוסקים  כמה  דברי  מתוך 

ההשתחוויה )הגמורה( של יוה"כ לבין הכריעה )החלקית( של ראש השנה. כיום, אין אנו מבחינים 

במנהגנו בין הימים, ובשני המקרים אנו יורדים על ברכנו ונופלים על פנינו.

וביוה"כ, ישנם מצבים רבים שבהם אנו כורעים ואפילו  בנוסף על סדרי התפילה בראש השנה 

פושטים את ידינו ורגלינו במסגרת של חולין. למשל, אדם שמחפש חפץ אבוד מתחת למיטה 

יכול  בהתעמלות  שעסוק  מי  כן,  ולחפשו.  ורגליים(  ידיים  )בפישוט  הקרקע  על  לשחות  עשוי 

למצוא את על הקרקע בפישוט ידיים ורגליים. 

ההגבלות  מהן  הקרקע.  על  והשתחוויה  כריעה  של  ההלכתיות  בזוויות  נעיין  הנוכחי  במאמר 

יש  והאם  זה?  בתחום  לאיסור  נבוא  שלא  לוודא  ניתן  איך  והשתחוויה?  כריעה  על  הלכתיות 

הבדלים בין גברים לבין נשים במנהג ההשתחוויה? נעסוק בשאלות אלו בהמשך הדברים.

איסור התורה

נאמר בתורה: "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה" )ויקרא כו, א(. מכאן למדנו 

את האיסור של השתחוויה על רצפת אבן.

ו,  פרק  זרה  עבודה  )הלכות  כלשונו  זרה,  מעבודה  כהרחקה  המצווה  יסוד  את  מבאר  הרמב"ם 

הלכה ו(: "מצבה שאסרה תורה היא בנין שהכל מתקבצין אצלה, ואפילו לעבוד את ה', שכן היה 

משכית  אבן  וכן  לוקה.  מצבה  המקים  וכל  מצבה'.  לך  תקים  'ולא  שנאמר:  כוכבים,  עובדי  דרך 

תתנו  לא  משכית  'ואבן  שנאמר:  לוקה,  לשם,  עליה  משתחוה  שהוא  אע"פ  בתורה,  האמורה 

בארצכם להשתחות עליה' - מפני שהיה דרך עובדי כוכבים להניח אבן לפניה להשתחות עליה, 

לפיכך אין עושין כן לה'".

החינוך )מצווה שמט( מציע סיבה נוספת לאיסור: כיון שדרך האומות הוא לעבוד את אלוהיהם 

יום כיפור תשע"ח

מאמר השבוע עוסק בהלכות כריעה והשתחוויה, ובפרט באיסור השתחוויה על רצפת 

אבן. בניגוד לכל ימות השנה, בימים נוראים אנו נוהגים להשתחוות עד לארץ, והמאמר 

האדם  שבהם  מצבים  מעט  לא  ישנם  בנוסף,  זו.  להשתחוויה  הנוגעות  בהלכות  ידון 

משתחווה ארצה שלא במסגרת התפילה, ואף שוכב בפישוט ידיים ורגליים. האם יש 

בכך חשש הלכתי?
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

יום  הכיפורים,  יום  עלינו  בפרוס 

נפלא שהוא “קץ סליחה ומחילה 

היא  היום  עבודת  לישראל”, 

כמובן עבודת התשובה. 

קצרה  נקודה  על  נעורר  כאן 

בלבד. הרמב”ם מייחד את הפרק 

תשובה  הלכות  של  השביעי 

מבואר  שם  התשובה.  למעלות 

תשובה,  מצוות  היא  גדולה  כמה 

לשכינה,  האדם  את  שמקרבת 

כלפי  ונחמד  אהוב  להיות  ומביאו 

מעלה.

הרמב”ם  מדגיש  הפרק  בתחילה 

מוגבלת  אינה  שהתשובה 

מעשה:  בהן  שיש  לעבירות 

אלא  תשובה  שאין  תאמר  “אל 

כגון  מעשה,  בהן  שיש  מעבירות 

כשם  אלא  וגניבה,  וגזל  זנות 

שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא 

שיש  רעות  בדעות  לחפש  צריך 

האיבה,  ומן  הכעס,  מן  ולשוב  לו, 

ומן הקנאה, ומן ההתול, ומרדיפת 

ומרדיפת  והכבוד,  הממון 

הכל  מן   - בהן  וכיוצא  המאכלות, 

צריך לחזור בתשובה”.

שעולה  כפי  התשובה,  מעלת 
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בדרך זו, הרי שמי שישתחווה על רצפת אבן נראה כאילו עובד עבודה זרה, ואחרים יבואו לחשדו 

בכך )ראה אור זרוע א, צג(. 

אפשרות שלישית היא שהאיסור קשור לעבודת המקדש. איסור השתחוויה על רצפת אבנים לא 

נאמר במקדש, כמו שכתב הרמב"ם )ו, ז(: "ולשון סיפרא: לא תתנו בארצכם - בארצכם אין אתם 

משתחוים על האבנים, אבל משתחוים אתם על האבנים במקדש". 

בכסף משנה )שם, הלכה ו( הבין שלדעת רש"י עיקר האיסור הוא שלא להעתיק את דרך עבודת 

ה' של המקדש למקום אחר: דרך עבודה של רצפת אבנים צריכה להיות מיוחדת למקדש בלבד, 

ואילו מחוץ למקדש אסרה התורה דרך עבודה זו.

אמירת תחנון בנפילת אפיים

ההנגדה בין המקדש לבין חוץ למקדש מבוארת בדברי הגמרא )מגילה כב, ב( בהקשר של נפילת 

אפיים. הגמרא מתארת איך שרב הגיע לבבל בתענית ציבור, ואיך שלמרות שכל הציבור נפל על 

אפיו, רב לא נפל על אפיו. הגמרא מסבירה שהסיבה לכך היא שהייתה שם רצפת אבנים, ולכן 

נזהר רב מליפול על אפיו.

דאמר  וכדעולא,  עביד,  הוה  ורגלים  ידים  פישוט  רב  אימא:  "ואיבעית  לבאר:  ממשיכה  הגמרא 

על  השתחוויה  שאיסור  למדנו  מכאן  בלבד".  ורגלים  ידים  פישוט  אלא  תורה  אסרה  לא  עולא: 

רצפת אבן נאמר דווקא ב'פישוט ידיים ורגליים", ולא במעשה השתחוויה חלקי.

ישנם אפוא שני תנאים מהותיים שרק בקיום שניהם חל האיסור בכל תוקפו: )1( רצפת אבנים; 

)2( השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים. אולם, גם בהתקיים רק אחד מתוך התנאים, חל איסור 

דרבנן על מעשה ההשתחוויה, בתנאי שמדובר על השתחוויה 'גמורה' עד שראשו נוגע בקרקע. 

מחד, אסור מדרבנן להשתחוות על רצפת אבנים, גם שלא בפישוט ידיים ורגליים )רמב"ם ו, ח; 

רא"ש מגילה ג, ד(. מאידך, אסור להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים אפילו על רצפה שאינה של 

אבנים.

ובפוסקים  ח(  )קלא,  הרמ"א  בדברי  מבואר  אבל  הרמב"ם,  בדברי  מופיע  אינו  האחרון  האיסור 

אחרונים בהקשר של אמירת תחנון. כפי שעולה מדברי הגמרא הנ"ל, בזמני קדם, היה נהוג לומר 

תחנון בנפילת אפיים עד לקרקע בית הכנסת, נוהג שמעלה את החשש לאיסור של השתחוויה 

שאין  שם(  הלכה'  ב'ביאור  ועי'  א,  )קלא,  ערוך'  ה'שולחן  כתב  זה,  חשש  בשל  אבן.  רצפת  על 

למתפלל להשתחוות לארץ ממש, אלא להטות את עצמו צידה )על-פי רמב"ם ו, ז; עי' משנה 

ברורה ס"ק מב(.

ב'משנה ברורה' מבואר שאין הטיה זו מועילה אלא להשתחוויה שאינה בפישוט ידיים ורגליים. 

ההטיה על הצד מועילה דווקא למי שאינו משתחווה בפישוט ידיים ורגליים, או למי שמשתחווה 

בפישוט ידיים ורגליים על רצפה שאינה של אבנים )רמ"א, סעיף ח(. 

דרך אחרת להבטיח שלא יהיה איסור בנפילת אפיים על הארץ היא להבטיח שיש הפסק דבר 

בין הראש לבין הקרקע. בט"ז )קלא, טו( כתב שהפסק 'עשבים' מועיל אפילו למי שמשתחווה 

בפישוט ידיים ורגליים על רצפת אבנים, אך שאר פוסקים התלבטו בהלכה זו, וב'משנה ברורה' 

סתם להחמיר )עי' שער הציון ס"ק מד(. 

השתחוויה בסדר התפילה

לאור הכללים הנ"ל, כשאדם משתחווה כחלק מתפילת ראש השנה ויוה"כ, עליו להקפיד שיהיה 

הפסק בינו לבין הקרקע )מרדכי, עבודה זרה תתז; דרכי משה תרכא, ו(. הפסק זה צריך להיות בין 

הראש לבין הקרקע, ולא בין הברכיים לבין הקרקע – ההקפדה להפסיק בין הברכיים לבין רצפת 

בית הכנסת, כאשר מקפידים על כך, אינה מסיבה הלכתית, אלא כדי לשמור על ניקיון הבגד.

ב'משנה ברורה' )תרכא, יד; ראה גם קיצור שולחן ערוך קלג, כג( הוסיף שאפשר להפסיק אף 

בטליתו. יש להקפיד להשתמש בכנף הטלית, ולא בחלק הטלית בבין-כה מונח על ראשו, שכן 

בחזרה  תלויה  הרמב”ם,  מדברי 

מעשיו  על  רק  לא  בתשובה 

מידותיו  על  אף  אלא  הרעים, 

הרעות, על תכונותיו הלא טובות. 

המעשים,  על  בתשובה  בחזרנו 

המידות  את  לזכור  עלינו 

על  ולחשוב  המעשים,  שמאחורי 

תיקון  על  רק  ולא  האדם  תיקון 

מעשיו.

בכך הערה חשובה על הרעיון  יש 

של מצוות התשובה בכלל. בספר 

חיים  רבי  מבאר  החיים’  ‘נפש 

היא  המצוות  שמעלת  מוולאזין 

וכל  הזה,  העולם   – העולם  תיקון 

העולמות עמו. בניגוד לכך, מעלת 

האדם.  תיקון  היא  התשובה 

ואילו  העולם,  אל  פונות  המצוות 

שתיקן  כיון  האדם.  אל  התשובה 

את עצמו, הרי שגם מעשיו ישובו 

לתיקונם.

בנפשנו,  פנימי  מהלך  נמצא  אם 

תיקון  לקראת  נלך  שבה  דרך 

המידות – וממילא לקראת תיקון 

להמשך  בס”ד  נזכה   - המעשים 

הנביאים  “כל  הרמב”ם:  דברי 

כולן צוו על התשובה, ואין ישראל 

וכבר  בתשובה.  אלא  נגאלין 

ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה 

לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד 

יבאו  כי  והיה  שנאמר:  נגאלין,  הן 

עד  ושבת  וגו’  הדברים  כל  עליך 

ה’ א-להיך ושב ה’ א-להיך וגו’”.

במהרה, בימנו, אמן.
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כתבו הפוסקים שהפסק בגדים לא נקרא הפסק לעניין איסור השתחוויה 

)אליה רבה קלא, טו; שבט הקהתי ב, סא, ב(. כנף הטלית אינו חלק הבגד 

שעל ראשו, אלא נפרד ונבדל, ולכן הוא מועיל לעניין הפסק.

להטות  יש  הקרקע,  לבין  הראש  בין  להפסיק  אפשרות  שאין  במקום 

ייגע הראש ברצפה. כאמור לעיל, הטיה  הצידה, תוך כדי הקפדה שלא 

זו מותרת באופן שאינו משתחווה בפישוט ידיים ורגליים - דבר שאינו 

נהוג כיום. 

סוגי ריצוף

ישנם פוסקים שקבעו שלשיש יש דין של רצפת אבן, וחל איסור תורה 

לפי  ב"ק מא(.  ברורה  כ; משנה  )מגן אברהם קלא,  עליו  על השתחוויה 

הוראה זו, יש להניח שגם לריצוף קרמיקה )הנהוג במקומות רבים( יהיה 

דינם  ואספלט  בטון  של  ריצוף  גם  פוסקים.  כמה  כתבו  וכן  הדין,  אותו 

כרצפת אבן )שו"ת אבני ישפה ב, ט, א(. 

אולם, כתבו הפוסקים הנ"ל שאין חשש בהשתחוויה על רצפת לבנים. 

משטח,  כל  על  ורגליים  ידיים  בפישוט  להשתחוות  אסור  לעיל,  כאמור 

אך בנוגע להשתחוויה )עד הקרקע( שאינה בפישוט ידיים ורגליים, הרי 

שאין איסור ברצפת לבנים, וכך כמובן ברצפת פלאסטיק, עץ, וכדומה. כך 

כתב להדיה אף ב'ערוך השולחן' )תרכג, ח(. 

הקרקע  עד  להשתחוות  שלא  הוא  כיום  שהמנהג  שכתבו  יש  זאת,  עם 

אפילו במשטחים שאינם של אבנים, כגון משטח PVC וכדומה. התוקף 

המחייב של 'מנהג' זה אינו ברור, אך במקום שכל בית הכנסת מקפידה 

על כך, בוודאי שעל יחיד המתפלל שם לנהוג כמנהג המקום.

גברים ונשים

האם יש הבדל בין גברים לבין נשים ביחס להשתחוויה על רצפת אבן?

במישור ההלכתי, כמובן שאין כל הבדל. מדובר באיסור כמו כל האיסורים, 

ואין התורה מבדילה בין גבר לאישה. ואולם, ביחס למנהג של השתחוויה 

בראש השנה ויום הכיפורים, יש שחילקו בין גברים לבין נשים.

בשו"ת רבבות אפרים )ח"ג, סימן תכא( הביא בשם אחד מרבני ארה"ב 

שאין הדבר ראוי שנשים תשתחווינה בבית הכנסת על דרך הגברים, וכי 

הדבר אינו מדרכי הצניעות, ויכול אף להביא לידי מחשבות זרות.

שהביא  שטרן,  טוביה  שמואל  הרב  מדברי  להביא  ממשיך  הוא  ואולם, 

שהמנהג בקהילת פרנקפורט היה שנשים משתחוות כמו הגברים. הוא 

שמיעת  עם  להשתחוות  במקדש  נוכחות  היו  לא  נשים  שאמנם  מוסיף 

השם המפורש, אך גם לעניין זה אין הבדל מהותי בין גברים לבין נשים, 

ואילו נשים היו שומעות את השם אף הן היו חייבים להשתחוות. 

למסקנה, עדיין בשם הרב שטרן, הוא כותב שאם שאין בדבר מנהג ברור, 

בוודאי אין איסור על נשים להשתחוות כמו גברים.

חיפוש מתחת למטה

כוונה. למשל,  נוגע להשתחוויה ללא  זה  שאלה חשובה בהקשר איסור 

מתחת  שנאבד  חפץ  אחר  לחפש  שרוצה  במי  איסור  חשש  יש  האם 

למיטה, או במי שעושה התעמלות: האם צריכים לחוש שלא לשכב בדרך 

של פישוט ידיים ורגליים?

היא  המשתחווה  שכוונת  במקום  אלא  נוהג  האיסור  שאין  לטעון  ניתן 

ל"פולחן דתי" מסוים. לפי דעת רש"י, הרי שכל האיסור של השתחוויה 

על רצפת אבן יסודו להבחין בין המקדש לבין חוצה לו, ואם כן בהחלט 

יש לומר שאין איסור במקום שאין ההשתחוויה קשורה למעשה עבודה. 

וייתכן  זרה,  יסוד האיסור הוא להרחיק מעבודה  כך לפי דעת הרמב"ם, 

שלא נאמר במקום שאדם שוכב על הרצפה בלי כוונת עבודה. אפילו לפי 

עין' במי שעושה  'מראית  לומר שלא שייך חשש של  יש  דברי החינוך, 

התעמלות או מחפש משהו מתחת למטה. 

יש להביא קצת ראיה להלכה זו מדברי הגמרא )זבחים ה, א(, שם נאמר 

פניו  בטנו  על  "שוכב  רש"י:  וביאר  מעוהי',  'על  שוכב  היה  לקיש  שריש 

)על( כלפי קרקע". מתוך דבריו למדנו שלא היה בכך שום איסור של 'אבן 

משכית', וצריך לומר שבמקום שאין כוונת עבודה ופולחן דתי, אין בכך 

איסור כלל.

ברור.  דבר  זו  בשאלה  העלה  שלא  ד(  ז,  )ב,  ישפה  אבני  בשו"ת  ראיתי 

נראה, אם זאת, שנהגו להקל – לכל הפחות ברצפה שאינה של אבן. 

אכילה ושתיה לשיעורים ביום כיפור - כמויות והפרשי זמן

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: מי שצריך אולי לאכול ביום הכיפור אם המצב בריאות דורש לכך, ורופא אמר שלכתחילה ינסה לצום בלי לאכול אולם אם ירגיש משהו אפילו 

קטן שיאכל בשיעורים, מה הכמות המקובלת במדידה שלנו היום למאכל ולשתיה.

שמעתי הזמן בין אכילה לאכילה וה''ה לשתיה בימנינו יש אומרים כל 8 דקות, כלומר שתה מים בשיעור עכשיו שימתין אחרי תום השמנה דקות ואז 

יכול לאכול שוב פעם או לשתות עד סוף הצום אם המצב דורש או קיבל זה מן הרופא.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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ובמקרה אם יתחזק החולי ולא מספיק יאכל מה שצריך כדאיתא בש''ע ודיו, או יש לאכול בנתיים כדי להרגיש יותר טוב ומ''מ לקרוא להצלה? או 

ימתין כדי לקרוא אם יהיה צורך לזה?

תודה

תשובה:

שלום וברכה

האכילה לשיעורים בדרך כלל באדם מבוגר היא 40 סמ"ק שתייה ו30 סמ"ק אכילה. באדם שפי הבליעה שלו קטן יותר ומצוי אצל נשים, אין לשתות 

יותר מ33 סמ"ק, וההפרש הוא לא פחות מ9 דק' שזה השיעור המחמיר בכדי אכילת פרס לענין זה ]ראה שו"ת חתם סופר ח"ו סי' טז[. כמו בן שמי 

שנזקק ליותר יאכל בהפרשים של 4 דק' שזו שיטה רווחת בכדי אכילת פרס, ולא יאכל חלילה יותר מכשיעור כשאין בכך צורך. החכם עיניו בראשו, 

שאם יודע שיזדקק לשתייה מרובה יקפיד לשתות באותם הפסקים שלא יגיע למצב שיזדקק חלילה לשתות בבת אחת יותר מכשיעור ללא צורך.

קריאה להצלה לפי הצורך.

קניית אתרוג ממעשר כספים - הידור מצוה

שאלה:

שנה טובה

האם אפשר לקנות את צורכי החג ) סוכה , אתרוג ( מכספי מעשר ? )נוהגים כספרדים(

תשובה:

שלום וברכה

הכלל הוא שכל מצוה שאדם מחוייב בה כמו תפילין מצה סוכה לולה אתרוג וכו', הוא לא יכול לקנות מכספי מעשר, שהרי זה כפורע חובו ממעשר, 

רק מצוה שאינו חייב בה כמו כתיבת ספר תורה, תרומה לבית הכנסת וכו', ניתן לתת מכספי מעשר.

לגבי חלק ההידור של המצוה ]אתרוג כשר עולה 50 ש"ח ומהודר יכול להגיע עד 500 ש"ח ויותר[ נחלקו הדעות:

בס’ לקט יושר עמ’ עו ]לתלמיד התרומת הדשן[ מתיר, ומשום שאין חיוב להדר במצוה ולא נחשב הדבר כפורע חובו ממעות מעשר. ויש שאוסרים, 

ראה שו”ת מהר”ם שיק יו”ד סי’ רל ושו”ת אגרות משה יו”ד ח”ג סי’ צג, ומשום שבסופו של דבר אדם קונה ציצית אחת ומקיים את המצוה בכולה, 

כך שלמרות שהיה יכול לקנות זולה יותר, כיום שבכולה יש מצוה של ממש הוא נחשב כפורע חובו ממעשר ]לפי זה יתכן שבנרות חנוכה וכדומה 

שההידור מוסיף על המצוה הדין יהיה שונה[. ויש שחילקו לענין זה בין הידור עד שליש שהוא מדין הגמרא, לבין הסכום שמעבר לכך שמותר לקחתו 

מכספי מעשר, כ”כ בס’ מעשר כספים פרק יד בשם נהר מצרים. והיינו, שאם תפילין פשוטות עולות אלף ש”ח ומהודרות 2000 ש”ח, יוכל לקחת 

500 ש”ח מכספי מעשר.

בהצלחה רבה ושיהיה תמיד רק שפע!

להשאיר ילד אצל חמות שאינה שומרת מצוות כלל

שאלה:

שלום וברכה,

זוג שומר תורה ומצבות שיש להם ילד בן שנה וחצי. פעם בשבוע הם משאירים את הילד אצל חמות בבית שלה שהיא לא שומרת שום דבר ובבית 

אצלה גרים בן שלה עם אשה גויה וילדים קטנים שלהם. הזוג שולח עם הילד אוכל כשר והזוג טוען שהחמות מודעת לזה שאסור לה להאכיל את 

הילד אוכל אחר והם סומכים עליה. האם יש בעיה?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

בשו"ת אגרות משה נשאל האם אדם בעל תשובה יכול לסמוך על אמו ולאכול אצלה בביתה שהרי אין לה נאמנות מצד ע"א נאמן באיסורין משום 
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שהיא מחללת שבת, וביאר שם בהרחבה שאם הוא בטוח בעצמו שלא תכשיל אותו, הוא יכול לסמוך עליה. ואם כך, ה"ה במקרה זה, אם הם בטוחים 

שהיא תזהר שלא להכשיל אותו במאכלות אסורות מותר להם להניח אצלה את הילד. בפרט שלילד הרי אין כל איסור – הוא שוגג או אנוס לגמרי, 

והאיסור של ספיה לקטן הוא עליה אם היא בכל זאת תכשיל אותו. אמנם באופן כללי ודאי שכהורים הרוצים לדאוג לנפש בנם חייבים להזהר שלא 

יאכל מאכלות אסורות. אולם כאמור, אם הם בטוחים שהיא לא תכשיל אותו מותר.

חלוקת הוצאות בין שכנים שמרחיבים דירתם

שאלה:

הרחיב דירתו לפני 12 שנה בבנין משותף, עתה השכן הגר מעליו רוצה להתרחב מעליו, חלק מהשטח יהיה מרפסת ללא קירוי, חלק יעשה לצורך 

מגורים, כמה עליו לשלם.

1. האם לפי מה שבפועל התחתון שילם לקבלן, או לפי מחיר השוק כיום.

2. האם צריך להשתתף עמו 50% ביציקת התקרה שהיא הרצפה של העליון בכל השטח או שיש חילוק בין היכן שמתעתד לעשות מרפסת.

3. ביסודות האם צריך לשלם לו 50% או כפי חלקו משאר דיירי הבנין באותו צד עד"מ אם יש 3 שכנים מעל התחתון א"כ עליו לשלם רק 25%.

האם צריך לשלם גם על היסודות וגם על העמודים.

תשובה:

שלום רב ושנה טובה,

1. צריך לשלם חצי מההוצאות שהיו לו בשעת הבנייה. אלא שיש להוסיף פיחות המטע שהופחת משעת הבניה ועד עכשיו. ]היינו להוסיף ממד מטבע 

ולא מדד בניה[.

2. צריך העליון להשתתף בכל השטח של יציקת התקרה 50% ולא משנה אם בונה שם חדר מקורה או מרפסת שאינה מקורה.

3 צריך להשתתף עימו בין בעמודים בין ביסודות. ונחלקו רבני בית הדין האם משלם 50%. וכשירצה השכן השלישי לבנות יקנה משניהם. או שישלם 

הדייר בקונה שנייה רק את חלקו - שאם יש שלוש דיירים משלם הוא שליש. ולהלכה צ"ע.

גמר חתימה טובה

מקורות:

מבואר בראשונים )ב"ב דף ו( ובקצות )סימן קנו( שבשעה שבנה הראשון בונה על דעת שכשירצה השני להשתמש בבנייתו הרי הוא שותף עימו ויתן 

חלקו בהוצאה שנהנה ממנה. וה"ה בענייננו כשבונה העליון על הבניה של התחתון נעשה שותף עימו בבניה. אמנם אינו נעשה שותף אלא בחלק 

ולא משנה אם  ובנוסף צריך להשתתף בכל היציקת התקרה שמשמש עתה לרצפת העליו,  וביסודות.  לכן צריך להשתתף עימו בעמודים  שבנה. 

משתמש שם לחדר או למרפסת, מאחר ושניהם נעשים שותפים ביציקה שעשה הראשון.

החזו"א )ב"ב סימן ג סק"א( הסתפק כשהוזלו האבנים וניתן עתה לבנות בזול יותר, האם משלם לפי המחיר שהוציא, או נותן לו חצי מהעלות עכשיו 

לבנות, כיון שנהנה עתה רק בדמים מועטים - ואילו היה מוציא עתה לא היה צריך להוציא כ"כ. ופשט החזו"א שמשלם לו חצי הוצאותיו שעשה 

בשעת הבניה, שדעת שניהם שכשיבוא השני נעשה שותף למפרע וישלם חצי הוצאותיו. ולפ"ז כתב הגאון הרב שפרן שליט"א )קובץ הישר והטוב 

חלק ח עמוד לה( שה"ה אם התייקרה עלות הבנייה שאינו צריך לשלם לפי המחיר היקר עכשיו, אלא נעשה שותף בהוצאות שהוציא בשעת הבנייה. 

אלא שהוסיף שם הרב הנ"ל שיש לחשב את ערך מדד המטבע - שישלים לו את פיחות המטבע, ש5000 ש"ח לפני עשרים שנה שווים הרבה יותר 

מ5000 ש"ח היום.

ולכן בשאלה 1 צריך לשלם לפי ההוצאה שהוציא פלוס פיחות המטבע. בשאלה 2 צריך להשתתף עימו בכל השטח שנהנה, ולא משנה לאיזה מטרה 

נראה שצריך  לכאורה   3 ובקשר לשאלה  נעשה שותף בשניהם.   - ונהנה משניהם  והן בעמודים, מאחר  ביסודות  הן  צריך להשתתף  וכן  משתתף. 

להשתתף עימו 50%, כמו שאם היו באים לבנות מתחילה היה צריך לתת חצי. ולמרות שיש דייר שלישי, אך מאחר והדייר השלישי לא בונה, אינו 

נכנס בשותפות, וכשיבנה יהיה שותף עם שניהם ויצטרך לשלם לשניהם. אמנם יש דיינים שחלקו על כך וסוברים שהשני שבא לבנות אינו קונה אלא 

חלקו ומשתתף בשליש ולא נעשה שותף לגמרי. והדבר לא הוכרע בין הדיינים. וצ"ע למעשה.

http://din.org.il

