


 
 

 
 

 סכום סוגית 'מאי מחיצה?'

בונין את הכותל באמצע'   מחצה: השותפין שרצו לעשות משנה  

: מאי 'מחיצה'? גמרא  

 

 

 

 פלוגתא = לחצות   גודא = חציצה פיזית   

ְפְרָצה  ְמִחיַצת   מקור מוכיח  נִּ ם שֶּ רֶּ ַהכֶּ

אֹוֵמר לֹו ְגדֹור ָחְזָרה  

ְפְרָצה אֹוֵמר לֹו ְגדֹור    ְונִּ

ָנה ְולֹא ְגָדָרּה   ְתָיֵאש ֵהימֶּ נִּ

יֵדש ְוַחָייב   ה קִּ ֲהֵרי זֶּ

 ְבַאְחָריּוָתּה 

י  ֶמֱחַצת במדבר ל"א+ ַוְתהִּ

 ָהֵעָדה  

, )אז בונים  רצוטעמא ד חידוש המשנה 

 כותל(  

אין מחייבין   -הא לא רצו  

 אותו 

 וכיון דרצו )לחצות(

בעל   הכותלבונין את   -

 כרחו, 

מסקנה לענין 'היזק  

 ראיה' 

היזק ראיה לאו שמיה  

 היזק 

 היזק ראיה שמיה היזק 

"בונין את הכותל", בונין  קושיה 
מבעי ליה!   אותו  

 

אי הכי, האי "שרצו לעשות  
  לחצות מחיצה", שרצו 

עי ליה!  מב  
 

אי תנא אותו, הוה אמינא  תירוץ
במסיפס בעלמא, קמ"ל  

 כותל.  
 

 

 --------------------------  

 
 בבא בתרא פרק ג משנה ה

יד ְבֵהָמה   ם ֲחָזָקה. ָהָיה ַמֲעמִּ ֵאין ָלהֶּ ים שֶּ ם ֲחָזָקה, ְוֵאּלּו ְדָברִּ ֵיש ָלהֶּ ים שֶּ ֵאּלּו ְדָברִּ
ָחֵצר, ַתנּור,   ָחֵצר, ֵאיָנּה ֲחָזָקה. ֲאָבל  בֶּ ְבלֹו בֶּ ין, ְונֹוֵתן זִּ ם, ּוְמַגֵדל ַתְרְנגֹולִּ ם, ְוֵרַחיִּ יַריִּ ְוכִּ

ם,   ם, ְוֵכן ָלֵרַחיִּ יַריִּ ים, ְוֵכן ַלַתנּור, ְוֵכן ַלכִּ ְמתֹו ְגבֹוָהה ֲעָשָרה ְטָפחִּ ְבהֶּ ָצה לִּ ָעָשה ְמחִּ
ת, ְועָ  ין ְלתֹוְך ַהַביִּ יס ַתְרְנגֹולִּ ְכנִּ ְבלֹו ָעֹמק ְשֹלָשה אֹו ָגבֹוַּה ְשֹלָשה, ֲהֵרי זֹו  הִּ ָשה ָמקֹום ְלזִּ

 ֲחָזָקה: 



 
 

 
 

 ערובין ח' ו'
ָצה ָגבֹוַּה   ם ֵכן ָעשּו לֹו ְמחִּ ָּלא אִּ נּו ְבַשָבת, אֶּ מֶּ ין מִּ ֵבין ְשֵתי ֲחֵצרֹות, ֵאין ְמַמְּלאִּ בֹור שֶּ

ְלַמְעָלה, ֵבין מִּ  ים ֵבין מִּ יֵאל  ֲעָשָרה ְטָפחִּ ן ַגְמלִּ ְמעֹון בֶּ תֹוְך ֹאְגנֹו. ַרָבן שִּ ְּלַמָטה, ֵבין מִּ
י ְיהּוָדה,   ְלָמְעָלה. ָאַמר ַרבִּ ים, מִּ ֵּלל אֹוְמרִּ ְּלַמָטה. ּוֵבית הִּ ים, מִּ אֹוֵמר, ֵבית ַשַמאי אֹוְמרִּ

ם:  ֵביֵניהֶּ ל שֶּ ן ַהֹכתֶּ ָצה ְגדֹוָלה מִּ  לֹא ְתֵהא ְמחִּ
 

 במדבר לא 
ה ֵּלאֹמר׃  ל־ֹמשֶּ ר ה' אֶּ  ַויֹאמֶּ

ְלָעָזר ַהֹכֵהן ְוָראֵשי ֲאבֹות ָהֵעָדה׃   י ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה ַאָתה ְואֶּ  ָשא ֵאת רֹאש ַמְלקֹוַח ַהְשבִּ
ל־ָהֵעָדה׃   ים ַלָצָבא ּוֵבין כׇּ ְלָחָמה ַהֹיְצאִּ ת־ַהַמְלקֹוַח ֵבין ֹתְפֵשי ַהמִּ יָת אֶּ  ְוָחצִּ

ן־  ש ֵמֲחֵמש ַהֵמאֹות מִּ פֶּ ָחד נֶּ ים ַלָצָבא אֶּ ְלָחָמה ַהֹיְצאִּ ס ַליהָֹוה ֵמֵאת ַאְנֵשי ַהמִּ כֶּ ַוֲהֵרֹמָת מֶּ
ן־ ים ּומִּ ן־ַהֲחֹמרִּ ן־ַהָבָקר ּומִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן  ָהָאָדם ּומִּ ָקחּו ְוָנַתָתה ְלאֶּ יָתם תִּ ַמֲחצִּ ַהצֹאן׃ מִּ

 ְתרּוַמת ה'׃  
ַקח ְשָרֵאל תִּ ת ְבֵני־יִּ ַמֲחצִּ ָחד  ּומִּ ים    אֶּ ן־ַהֲחֹמרִּ ן־ַהָבָקר מִּ ן־ָהָאָדם מִּ ים מִּ שִּ ן־ַהֲחמִּ ָאֻחז מִּ

ם ֹשְמֵר  יִּ ל־ַהְבֵהָמה ְוָנַתָתה ֹאָתם ַלְלוִּ כׇּ ן־ַהצֹאן מִּ ה  ּומִּ ְשַכן ה'׃ ַוַיַעש ֹמשֶּ ת מִּ רֶּ ְשמֶּ י מִּ
ר ָבְזזּו ַעם ַהָצָבא   ר ַהָבז ֲאשֶּ י ַהַמְלקֹוַח יֶּתֶּ ה׃ ַוְיהִּ ת־ֹמשֶּ ָּוה ה' אֶּ ר צִּ ְלָעָזר ַהֹכֵהן ַכֲאשֶּ ְואֶּ

ים ָאלֶּ  ְבעִּ ם ְושִּ ים׃ ּוָבָקר ְשַניִּ ת ֲאָלפִּ ף ַוֲחֵמשֶּ לֶּ ים אֶּ ְבעִּ ף ְושִּ לֶּ ים  צֹאן ֵשש־ֵמאֹות אֶּ ף׃ ַוֲחֹמרִּ
ף׃   ים ָאלֶּ שִּ ָחד ְושִּ  אֶּ

ף׃  ים ָאלֶּ ם ּוְשֹלשִּ ש ְשַניִּ פֶּ ל־נֶּ ְשַכב ָזָכר כׇּ ר לֹא־ָיְדעּו מִּ ים ֲאשֶּ ן־ַהָנשִּ ש ָאָדם מִּ פֶּ  ְונֶּ
י  ף ְושִּ   ַהֶמֱחָצהַוְתהִּ לֶּ ים אֶּ ף ּוְשֹלשִּ לֶּ ְסַפר ַהצֹאן ְשֹלש־ֵמאֹות אֶּ ים ַבָצָבא מִּ ק ַהֹיְצאִּ ְבַעת  ֵחלֶּ

ים ַוֲחֵמש ֵמאֹות׃    ֲאָלפִּ
ף   ים ָאלֶּ ָשה ּוְשֹלשִּ ים׃ ְוַהָבָקר שִּ ְבעִּ ן־ַהצֹאן ֵשש ֵמאֹות ָחֵמש ְושִּ ס ַלה' מִּ כֶּ י ַהמֶּ ַוְיהִּ

ים׃   ְבעִּ ם ְושִּ ְכָסם ַליהָֹוה ְשַניִּ  ּומִּ
ָחד ְושִּ  ְכָסם ַליהָֹוה אֶּ ף ַוֲחֵמש ֵמאֹות ּומִּ לֶּ ים אֶּ ים ְשֹלשִּ ָשה ָעָשר  ַוֲחֹמרִּ ש ָאָדם שִּ פֶּ ים׃ ְונֶּ שִּ

ְלָעָזר ַהֹכֵהן   ס ְתרּוַמת ה' ְלאֶּ כֶּ ת־מֶּ ה אֶּ ֵתן ֹמשֶּ ש׃ ַויִּ ים ָנפֶּ ם ּוְשֹלשִּ ְכָסם ַליהָֹוה ְשַניִּ ף ּומִּ ָאלֶּ
ה׃  ת־ֹמשֶּ ָּוה ה'  אֶּ ר צִּ  ַכֲאשֶּ

י ן־ָהֲאָנשִּ ה מִּ ר ָחָצה ֹמשֶּ ְשָרֵאל ֲאשֶּ ית ְבֵני יִּ ַמֲחצִּ י ּומִּ ים׃ ַוְתהִּ ן־   ֶמֱחַצתם ַהֹצְבאִּ ָהֵעָדה מִּ
ים   ָשה ּוְשֹלשִּ ים ַוֲחֵמש ֵמאֹות׃ ּוָבָקר שִּ ְבַעת ֲאָלפִּ ף שִּ לֶּ ים אֶּ ף ּוְשֹלשִּ לֶּ ַהצֹאן ְשֹלש־ֵמאֹות אֶּ

ף׃   ָשה ָעָשר ָאלֶּ ש ָאָדם שִּ פֶּ ף ַוֲחֵמש ֵמאֹות׃ ְונֶּ לֶּ ים אֶּ ים ְשֹלשִּ ף׃ ַוֲחֹמרִּ  ָאלֶּ
קַ  ן־ַהְבֵהָמה  ַויִּ ן־ָהָאָדם ּומִּ ים מִּ שִּ ן־ַהֲחמִּ ָחד מִּ ת־ָהָאֻחז אֶּ ְשָרֵאל אֶּ ת ְבֵני־יִּ ַמֲחצִּ ה מִּ ח ֹמשֶּ

ה׃  ת־ֹמשֶּ ָּוה  ה' אֶּ ר צִּ ְשַכן ה' ַכֲאשֶּ ת מִּ רֶּ ְשמֶּ ם ֹשְמֵרי מִּ יִּ ֵתן ֹאָתם ַלְלוִּ  ַויִּ
 

 היזק ראיה  – עיון 
 

 בבא בתרא ג' ז' 
ְפַתח ָאָדם ַחּלֹונ ָנה ַלֲחַצר  לֹא יִּ ְפְתחֶּ ת, לֹא יִּ רֶּ ת ְבָחֵצר ַאחֶּ ין. ָלַקח ַביִּ ֹוָתיו ַלֲחַצר ַהֻשָתפִּ

ת   ם ָרָצה, בֹונֶּה אֶּ ָּלא אִּ ין. אֶּ ָנה ַלֲחַצר ַהֻשָתפִּ ְפָתחֶּ ָיה ַעל ַגֵבי ֵביתֹו, לֹא יִּ ין. ָבָנה ֲעלִּ ַהֻשָתפִּ
ָיה עַ  ה ֲעלִּ ֵביתֹו, ּובֹונֶּ ים מִּ ְפנִּ ר לִּ דֶּ ְפַתח ָאָדם  ַהחֶּ ל ַגֵבי ֵביתֹו ּופֹוְתָחּה ְלתֹוְך ֵביתֹו. לֹא יִּ

ָחד, לֹא   נּו ָגדֹול. אֶּ ד ַחּלֹון. ָהָיה ָקָטן, לֹא ַיֲעשֶּ גֶּ ַתח ְוַחּלֹון ְכנֶּ ד פֶּ גֶּ ַתח ְכנֶּ ין פֶּ ַלֲחַצר ַהֻשָתפִּ
ַתח   ים פֶּ ְרשּות ָהַרבִּ ם. ֲאָבל פֹוֵתַח הּוא לִּ נּו ְשָניִּ ד ַחּלֹון. ָהָיה  ַיֲעשֶּ גֶּ ַתח ְוַחּלֹון ְכנֶּ ד פֶּ גֶּ ְכנֶּ

ם:  ה אֹותֹו ְשָניִּ ָחד, עֹושֶּ ה אֹותֹו ָגדֹול. אֶּ  ָקָטן, עֹושֶּ
גמ': מנהני מילי? א"ר יוחנן דאמר קרא )במדבר כד, ב( וישא בלעם את עיניו וירא  
את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר  

וין הללו שתשרה עליהם שכינה:  רא  



 
 

 
 

ההוכחה   המקור המצוטט  

ש'היזק ראיה  

 שמיה היזק' 

דחית ההוכחה  

)וחזרה למסקנה  

לאו  ש'היזק ראיה  

 שמיה היזק'( 

 קושי ותירוץ )אם יש( 

 "! בגינה  וכן":  תא שמע .1

 המקור מובא ממשנתנו! 

ההמשך  

'מקום שנהגו  

  –לגדור 

מחייבין אותו'  

: ומילת  

'וכן'  הקישור 

מלמדת שיש  

אפשרות  

לחייב גם  

 בחצר!! 

גינה שאני, כדר'  

אבא, דאמר ר'  

אבא אמר רב הונא  

אמר רב: אסור  

לאדם לעמוד  

בשדה חבירו  

בשעה שהיא  

 עומדת בקמותיה. 

 'והא וכן קתני!!' 

 אגויל וגזית 

)שאלה: למה? אם זה רק 

מחשש עין הרע למה  

לדרוש חומרים ע"פ מנהג 

 המקום?( 

"כותל חצר  :  תא שמע .2

אותו   מחייבין -שנפל  

 לבנות עד ד' אמות"! 

המקור מובא ממשניות  

 פרק א' 

 נפל שאני. מחייבין אותו 

 

 ודקארי לה מאי קארי לה?

]=מי שהקשה מכאן איך 
הקשה? האם לא חשב  

 ש'נפל' שאני??[  

סיפא איצטריכא ליה: מד'  
אין   -אמות ולמעלה 

 מחייבין אותו 

ן אותו  כופי : "תא שמע .3

לבנות בית שער ודלת  

 ; לחצר"

המקור מובא ממשניות  

 פרק א 

אותו  כופין 

בגלל היזק  

 ראיה 

הזיקא דרבים  
 שאני. 

 

 ודיחיד לא?! 



 
 

 
 

 
 שו"ת הרשב"א  חלק ב סימן רסח 

ואין משנין ממנהג המדינה. כלומר: אם נהגו בני המדינה להיות עושין כן בשל עצמן,  
לומר: שאין מקפידין על בנין כאלו. וכן למדין ממנהג המדינה, אע"פ שלא הסכימו  
עליו. כאותה ששנינו: מקום שנהגו לבנות גויל, גזית, כפסין, לבני', בונין. הכל, כמנהג  

ומ"מ, אם נהגו שלא להקפיד כלל, על היזק  י הוצא ודפנ'.  המדינ'. ופרשו: הכל; לאיתוי
ואינו מנהג. שאין מחול' ההקפדה,   הוא,  וחצרות, מנהג בטעות  ראיה שעל הבתים, 
אלא בממונות, שאדם רשאי ליתן את שלו, או ליזוק בנכסיו. אבל אינו רשאי לפרוק  

אל הוא. דתנן:  גדרן של ישראל, ושלא לנהוג בצניעות, ובגורם להסתלק שכינה מלישר 
לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. וגרסינן עלה בגמרא: מנא הני מילי? אמר  
רבי יוחנן, דאמר קרא: וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה ראה?  

 ראה שאין פתחיהן מכוונין זה לזה. אמר: ראויין אלו שתשרה שכינה ביניהן. 

 

"אין חולקין את  :  תא שמע .4

החצר עד שיהא בה ד'  

 אמות לזה וד' אמות לזה";

המקור מובא ממשניות  

 פרק א' 

הא יש בה כדי  

לזה וכדי לזה  

חולקין. מאי   –

 לאו בכותל!  

 

לא, במסיפס  
 בעלמא.  

 

 

החלונות, בין : "תא שמע .5

מלמעלה בין מלמטה ובין  

 "; ד' אמות  -מכנגדן 

המקור מובא מפרק ג' )כב 

 ע"ב( 

ותני עלה:  
כדי   - מלמעלן 

שלא יציץ  
ויראה, מלמטן  

כדי שלא   -
יעמוד ויראה,  

כדי    -מכנגדן 
 יאפיל! שלא 

 

 הזיקא דבית שאני.  

 

 

דאמר רב נחמן    תא שמע: .6

אמר שמואל: "גג הסמוך 

עושין לו    -לחצר חבירו 

 מעקה גבוה ד' אמות" 

המקור מובא מדף ו ע"ב  

 )על משנת כת חצר שנפל( 

החיוב שיבנה  

כותל הוא על  

מנת שלא  

יראה את חצר  

 חבירו!! 

שאני התם, דאמר  
ליה בעל החצר  

לבעל הגג: לדידי  
קביעה לי תשמישי,  

לדידך לא קביעה  
לך תשמישתך, ולא  

ידענא בהי עידנא  
סליקא ואתית  

 דאיצטנע מינך.  

 



 
 

 
 

 אירנה בלייר לוינהוף 

  

 י רֹוָצה שּובֲאנִּ 

יט ְבֹרְך  ְלַהבִּ

ְבֵני ָאָדם  בִּ

ן יֹוֵצא  ַניִּ  ֲאָבל מִּ

ל ֹרְך?  ַמָבט שֶּ

יכֹות  ים ְצרִּ  ֵאּלּו ְתָנאִּ

ם,   ְלַמֵּלא ָהֵעיַניִּ

ָּורֹון,  ה עִּ  ֵאיזֶּ

ים?   ֵאילּו ַמֲעַמקִּ

 ַעל ֵאילּו ֵדעֹות ְלַוֵתר, 

 ַעל ֵאיזֹו נְֻקשּות? 

ים   ַעל ֵאילּו ְפָחדִּ

יַח ְלַוֵתר ֵיש   ְלַהְצלִּ

 ְוַעל ֵאילּו ְגבּורֹות 

ים  כּונִּ  ְוֵאילּו סִּ

ָקר  ּוְבעִּ

ְצַטֵיד   ְבָמה ָעַלי ְלהִּ

ְנֹטש  ת ָמה ּלִּ  אֶּ

יְך ָלֵצאת  ן ָצרִּ ַניִּ  מִּ

ל ֹרְך?  ַמָבט שֶּ

 30)מספרדית: טל ניצן(, הוצאת פרדס תשע"ב, עמ'  2003-1970מבחר שירים  –שפת אם מתוך  
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