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הלכות איטום: על מי מוטלת האחריות?

שנשאלה  בשאלה  לדון  מקום  יש  ברכה,  לגשמי  זוכים  אנו  וב"ה  בעיצומה,  החוף  עונת  כאשר 

לאיטום  והאחריות  גשמים,  נזקי  של  השאלה   :)www.din.org.il( באתרנו  רבות  פעמים 

כהלכה.

שאלה זו עולה בעיקר כאשר מרפסת של שכן אחד משמשת כתקרה לשכן הגר מתחתיו, כך 

שהבית בקומה שלמטה חשוף לנזקי גשמים במקרה שמים חודרים מטה. מי אחראי על איטום 

גג המרפסת?

כפי שנראה, התשובה לשאלה זו אינה פשוטה, ודורשת עיון ביסודות של דיני שכנים בדין תורה. 

נדבך נוסף בתשובה יהיה מקומו של המשפט האזרחי בשאלה. בס"ד נבהיר את ההלכה בשאלה 
זו בהמשך הדברים.1

על מי מוטלת מניעת הנזק

הגמרא )בבא מציעא קיז, א( מציינת מחלוקת בין אמוראים ביחס לחובת איטום למנוע נזקי מים 

בין בית לבין עליה: "הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד עילאי וחד תתאי. איפחית מעזיבה )רש"י: טיח 

של טיט שנותנין על התקרה( – כי משי מיא עילאי אזלי ומזקי לתתאי. ר' חייא בר אבא אמר 

העליון מתקן, ור' אלעי משום ר' חייא בר' יוסי אמר התחתון מתקן". 

הגמרא תולה מחלוקת זו במחלוקתם של ר' יוסי ורבנן במשנה בעניין חובת הרחקת נזקין שבין 

שכנים. לדעת רבנן, על המזיק להרחיק את עצמו: עליו להימנע מעשיית פעולות הגורמות נזק 

לשכנו. מנגד, לדעת ר' יוסי על הניזק להרחיק: אדם רשאי לעשות בתוך שלו גם פעולה שיש בה 

בכדי להסב נזק לשכן. 

הגמרא מקשה על התלייה: "איני? – והאמר רב אשי: כי הוינא בי רב כהנא, הוה אמרינן: מודה 

רבי יוסי בגירי דיליה?" כלומר, במקום שמדובר בנזק ישיר, כל הדעות מסכימות שעל המזיק 

להימנע מהפעולה המזיקה. הגמרא מיישבת שמדובר בנזק שאינו ישיר, כי המים אינם נופלים 

של  לדירתו  מחלחלים  מכן  לאחר  ורק  בתקרה  נבלעים  אלא  התחתון,  על  העליון  מן  ישירות 

התחתון. דווקא באופן זה נחלקו ר' חייא ור' עילאי. 

1  עי' גם במאמרו של הרב אריה גרוס, עלון המשפט יז.

וארא תשע"ו

מאמר השבוע עוסק בשאלה של נזקי גשמים, ובפרט באחריות לאיטום כהלכה. שאלה 

זו עולה בעיקר כאשר מרפסת של שכן אחד משמשת כתקרה לשכן הגר מתחתיו, כך 

שהבית בקומה שלמטה חשוף לנזקי גשמים במקרה שמים חודרים מטה. מי אחראי על 

איטום גג המרפסת? בשאלה זו ופרטיה נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

מכות מצרים, עליהם אנו למדים 

בפרשת השבוע, מלמדים אותנו 

עם  אודות  על  מרכזי  לקח 

ישראל ותולדותיו.

מכת דם מהווה דוגמה מתאימה. 

שלאחר  מלמדים  חז"ל 

מלמצוא  המצרים  שהתייאשו 

לעצמם מים לשתות, נטלו עצה 

שלא  העבריים,  מן  מים  ליטול 

זו  שעצה  אלא  דם.  במכת  לקו 

שאותם  מפני  להם,  הועילה  לא 

לדם  היו  ליהודים,  שהיו  מים 

שילמו  אם  רק  המצרים.  ביד 

על המים בכסף מלא זכו לרוויה 

במים טהורים.

אפוא  הוא  דם  מכת  של  הנס 

במערכת  נתפס  אינו  שכלל  נס 

הטבע. אותו משקה שהיה למים 

ביד  לדם  היה  העבריים,  ביד 

שכאשר  הכוונה  אין  המצרים. 

לידו,  המשקה  את  המצרי  נטל 

היא  הכוונה  לדם;  המשקה  היה 

שאותו המשקה היה לדם עבור 

המצרי, ולמים עבור העברי.

מצרים.  ניסי  של  טבעם  היה  כך 

כל אבותינו זכו לניסים; אברהם 

לנס  האש,  כבשן  לנס  זכה 

הניצחון במלחמת המלכים, לנס 
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