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ּ ֶפ ֶרק ֲח ִמ ּ ׁ ָשה וְ ֶע ְׂש ִרים

הנכלל במכירת
בית וחצר
חלקי הבית הנכללים במכירה

תּשְׁ ִמישִׁין -
א 1הַמּוֹכֵר דָּ ָבר שֶׁיֵּשׁ לוֹ ַ
ֹלא ָמכַר אֶת תַּשְׁ ִמישָׁיו ֶא ָלּא ִאם כֵּן
ֵפֵּרשׁ .כֵּיצַד? הַמּוֹכֵר ֶאת ַה ַבּיִת ֹ -לא
ָמכַר אֶת ַהיָּ ִצי ַע שֶׁ ִבּ ְס ִביבוֹת ַה ַבּיִת ,אַף
עַל פִּי שֶׁ ִהיא ְפּתוּ ָחה לְתוֹכוֹ.
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איור מבאר להלכה א -
יע )מתוך פה"מ ב"ב ד,א(.
ַה ָיּ ִצ ַ

אַ 2בּמֶּה דְּ בִָרים אֲמוִּרים? ְבּשֶׁ ָהיָה ֹר ַחב ַהיָּ ִצי ַע ַאְר ַבּע ַאמּוֹת אוֹ
יָתֵרֲ .אבָל פָּחוּת ִמזּ ֶה  -הֲֵרי הוּא ִבּכְלַל ַה ַבּיִת .וְכֵן ָה ֲעלִיָּה שֶׁ ַעל
גַּ ֵבּי ַה ַבּיִת ַה ְפּתוּ ָחה לְתוֹכוֹ ָבּ ֲאֻר ָבּה ְבּ ַמ ֲעז ֵ ַבת ַה ַבּיִת ֲ -הֵרי ִהיא
ִבּכְלַל ַה ַבּיִת.
ב הַמּוֹכֵר ֶאת ַה ַבּ ִית ֹ -לא ָמכַר אֶת ַה ֶחדֶ ר שֶׁלִּ ְפנ ִים ִמ ֶמּנּוּ ,אַף
שׁיֵּשׁ לוֹ
עַל פִּי שֶׁ ָמּ ַסר לוֹ ְמ ָצִרים ַה ִחיצוֹנ ִים ,וְֹלא ֶאת ַהגַּג ִבּז ְ ַמן ֶ
ַמ ֲע ֶקה ֲעשָָׂרה ְ
ט ָפ ִחים וְיֵשׁ בּוֹ ֹר ַחב ַאְר ַבּע ַאמּוֹתְ ,וֹלא ֶאת ַהבּוֹר
ֶה ָחפוּר ַבּ ַקְּרקַע ,וְֹלא ֶאת ַהדּוּת ַה ָבּנוּי ַבּבּוֹר ,אַף עַל פִּי שֶׁ ָמּכַר
לוֹ ָהעֹ ֶמק וְ ָהרוּם ,כְּמוֹ שֶׁ ֵבּאְַרנוּ )לעיל כד,טו(.
דרך הגישה לחלקי הבית

ג וְ ָצִרי הַמּוֹכֵר לִ ְקנוֹת לוֹ דֶּ ֶרִ מן הַלּוֹ ֵק ַח כְּדֵ י לְ ִהכָּנ ֵס לְבוֹר ז ֶה
אוֹ דּוּת ֶ
שׁשִּׁיֵּר; שֶׁכָּל הַמּוֹכֵרְ ,בּ ַעיִן יָ ָפה מוֹכֵר .וְ ִאם ָא ַמר לוֹ

פרק כה  -הקדמה :בפרקים הבאים נידונה השאלה מה כלול במכירה אם לא
הסכימו הקונה והמוכר על פרטיה .העיקרון הוא :הגדרת המכר נקבעת הן לפי
ההגדרה המקובלת הן לפי המנהג המקובל בכל מקום ,ולהלן נידונה שאלת
ההלכה במקום שאי אפשר לברר מהו מנהג המקום )להלן כו,ז-ח( .אֵ (1ישׁ לוֹ
ישׁין  -אביזרים ותוספות )גם מבנים( הנעשים לצורך שימוש בנכס הנמכר.
ַתּ ְשׁ ִמ ִ
יע  -חלל בין כותל הבית ובין כותל חיצוני המקיף אותו )פה"מ ב"ב ד,א( .ראה
ָי ִצ ַ
איורְ .פּתוּ ָחה ְלתוֹכוֹ  -אף על פי שנכנסים ליציע דרך הבית ,הוא נחשב כתוספת
יע אַ ְר ַבּע אַמּוֹת  -שיעור המקנה לו חשיבות לעצמו
לבית .אְ (2בּ ֶשׁ ָה ָיה רֹ ַחב ַה ָיּ ִצ ַ
ֲליָּה  -קומה שנייהַ .ה ְפּתוּ ָחה ְלתוֹכוֹ ָבּ ֲא ֻר ָבּה ְבּ ַמ ֲע ֵז ַבת ַה ַבּיִ ת
)המאירי ב"ב סא,ע"א( .ע ִ
 שהכניסה לקומה השנייה מתוך הבית דרך פתח בתקרת הבית ,שהיא רצפתהעלייה ,העלייה נחשבת חלק מן הבית ונמכרת עמו )בבלי ב"ב סא,ע"א; רי"ף ב"ב
לג,ע"א בדפיו( .ב( לֹא ָמ ַכר ֶאת ַה ֶח ֶדר ֶשׁ ִלּ ְפנִ ים ִמ ֶמּנּוּ  -חדר פנימי שהגישה אליו
דרך הבית אך משתמשים בו לאחסון ולא למגורים )רשב"ם ב"ב סא,ע"א(ָ .מ ַסר לוֹ
ְמ ָצ ִרים ַה ִחיצוֹנִ ים  -כתב את תחומי הבית ,ובכלל מבנהו החיצון נמצא גם מבנהו
הפנימי )וראה ביאור לעיל כא,יז( .וְ לֹא ֶאת ַה ַגּג וכו'  -מפני שהוא נחשב כחדר בפני
עצמו .אבל בפחות מארבע אמות או כשאין לו מעקה עשרה טפחים ,הוא נמכר
עם הבית .דּוּת  -ברכה הבנויה בקרקע )פה"מ ב"ב ד,ב( .ג( ִל ְקנוֹת לוֹ ֶדּ ֶר ְך  -שטח
שדרכו יוכל להכנס לבור או לדותְ .בּ ַעיִ ן ָי ָפה  -בנדיבות.
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' ָמכְַרתִּי לְַ ה ַבּיִת חוּץ ִמן ַהבּוֹר' אוֹ ' ַהדּוּת' ֵ -אינוֹ ָצִרי לִ ְקנוֹת
לוֹ דֶּ ֶר .וְ ֵכן הַמּוֹכֵר בּוֹר אוֹ דּוּת ִבּלְ ַבד ֵ -אין הַלּוֹ ֵק ַח ָצִרי
לִ ְקנוֹת לוֹ דֶּ ֶרֶ ,אלָּא נ ִכְנ ָס ְבּתוֵֹ בּיתוֹ שֶׁלַּמּוֹכֵר ַעד ַהבּוֹר,
וּ ְמ ַמ ֵלּא.
ד שְׁנ ֵי ָבּתִּים ז ֶה לִ ְפנ ִים ִמזּ ֶהָ :מכַר שְׁנ ֵי ֶהם לִשְׁנ ַיִם אוֹ נ ָתַן
שְׁנ ֵי ֶהם לִשְׁנ ַיִם ֵ -אין לָ ֶהן דֶּ ֶר ז ֶה ַעל ז ֶה ,וְאֵין צִָרי לוֹמַר ִאם
נ ָתַן ַה ִחיצוֹן וּ ָמכַר ַה ְפּנ ִי ִמי; ֲאבָל ִאם ָמכַר אֶת ַה ִחיצוֹן וְנ ָתַן ֶאת
ַה ְפּנ ִי ִמי  -יֵשׁ לוֹ דֶּ ֶר ;שֶׁכָּל ַהנּוֹתֵן ְ -בּ ַעיִן יָ ָפה נוֹתֵן ,יָתֵר ִמן
הַמּוֹכֵר.
חפצי הבית הנכללים במכירה

ה הַמּוֹכֵר ֶאת ַה ַבּיִת ָ -מכַר אֶת ַהתַּנּוּרְ ,ו ֶאת ַהכִּיַריִםְ ,ו ֶאת
טּיטְ ,ו ֶאת ַהדֶּ לֶתְ ,ו ֶאת ַהנּ ֶגֶר ,וְ ֶאת
ַמלְ ְבּנוֹת ַה ְפּתָ ִחים ַה ְמּ ֻח ָבִּרים ַבּ ִ
תּשֶׁת ַה ְקּבוּ ָעה,
ַה ַמּנ ְעוּלֲ ,אבָל ֹלא ֶאת ַה ַמּ ְפתֵּ ַח .וּ ָמכַר אֶת ַה ַמּכְ ֶ
ֲאבָל ֹלא ֶאת ַה ִמּ ַטּלְ ֶטלֶת .וּ ָמכַר אֶת ָה ִא ְצ ְ
טרוֹ ִבילֲ ,אבָל ֹלא ֶאת
ַהכְּלִי שֶׁ ַה ֶקּ ַמח יוֵֹרד לְתוֹכוֹ ,שֶׁהוּא כְּמוֹ ְק ִפי ָפה שֶׁלְּ ֵעץְ .וֹלא
ָמכַר אֶת ַמלְ ְבּנוֹת כְַּר ֵעי ַה ִמּ ָ
טּה וְֹלא ֶאת ַמ ְל ְבּנוֹת ַה ַחלּוֹנוֹת ,אַף
עַל פִּי שֶׁ ֵהן ְמ ֻח ָבִּרין ַבּ ִ
טּיטִ ,מ ְפּנ ֵי שֶׁ ֵהן לְנוֹאי .וּ ִבז ְ ַמן שֶׁ ָא ַמר לוֹ
'הוּא וְכָל ַמה שֶּׁ ְבּתוֹכוֹ'  -הֲֵרי כֻּלָּן ְמכוִּרין.

יך ִל ְקנוֹת לוֹ ֶדּ ֶר ְך  -הזכרתם נעשתה כדי להדגיש שהוא שומר לעצמו את
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
מּוֹכר בּוֹר אוֹ דּוּת ִבּ ְל ַבד  -מכר לו את
דרכי הגישה אליהם )המאירי ב"ב סא,ע"א(ַ .ה ֵ
יהם  -בבת אחתָ .נ ַתן -
הדרך עם הבור ,משום שהוא מוכר בעין יפה .ד( ָמ ַכר ְשׁ ֵנ ֶ
במתנהֵ .אין ָל ֶהן ֶדּ ֶר ְך ֶזה ַעל ֶזה  -שניהם במעמד שווה ,מפני שנתן לשניהם בלא
להעדיף איש מהם ,ולכן אין אחד מהם יכול לדרוש גישה לרכושו על חשבון
מּוֹכר  -נדיבותו של הנותן בלא תמורה
חברוַ .הנּוֹ ֵתן ְבּ ַעיִ ן ָי ָפה נוֹ ֵתן ָי ֵתר ִמן ַה ֵ
גדולה מנדיבות המוכר .לכן מניחים שנתן לדייר הפנימי גם את הדרך על חשבון
מּוֹכר ֶאת ַה ַבּיִ ת  -הכלל :מכר אתו את כל כליו הקבועים
הדייר החיצון .ה( ַה ֵ
במקומם אבל לא את המיטלטלים )רשב"ם ב"ב סה,ע"א(ַ .מ ְל ְבּנוֹת ַה ְפּ ָת ִחים -
המשקוף והמזוזות המחוברים לקיר ,שהדלת נסגרת עליהםַ .ה ְמּ ֻח ָבּ ִרים ַבּ ִטּיט -
דווקא בטיט .אבל אם הם מחוברים ביתדות העשויות להתפרק בקלות ,יש ספק
אם קנה אותן אם לאו .לכן ,אם תפס  -אין מוציאים מידו )בבלי ב"ב סט,ע"א(ֶ .נגֶר
 מנעול ,והוא המוט שמניחים לרוחב הדלת כדי לסגור אותה )פה"מ עירובין י,י(.לֹא ֶאת ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח  -משום שאינו מחובר לדלת ,והקונה צריך לקנות אותו.
ַה ַמּ ְכ ֶתּ ֶשׁת ַה ְקּבוּ ָעה  -בקרקעִ .א ְצ ְטרוֹ ִביל  -עץ שמעמידים עליו את הרחיים
יפה  -כמין סל ש"עושין אותו סביב הרחיים ,כדי
לטחינה )פה"מ ב"ב ד,ג(ְ .כּמוֹ ְק ִפ ָ
שלא יתפזר כלום מן הדבר הנטחן" )פה"מ שם(ַ .מ ְל ְבּנוֹת ַכּ ְר ֵעי ַה ִמּ ָטּה  -המסגרות
המרובעות של המיטה ,כשאינן מיטלטלותַ .מ ְל ְבּנוֹת ַה ַחלּוֹנוֹת  -מסגרות החלונות,
אף אם הן מחוברות ,שמפני שהן עשויות לנוי ,אינן נחשבות חלק מן הבניין.
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הנכלל במכירת חצר

שׁ ְבּתוֹכָהּ,
ו הַמּוֹכֵר ֶאת ֶה ָח ֵצר ָ -מכַר בּוֹרוֹת שִׁי ִחין וּ ְמ ָערוֹת ֶ
וְכָל ַה ָבּתִּים ַה ִחיצוֹנ ִים וְ ַה ְפּנ ִי ִמיִּים וּ ָבתִּים שֶׁיֵּשׁ ָבּהֶן ַהחוֹל
שׁ ֵאינ ָן ְפּתוּחוֹת לָהּ ֵ -אין
וְ ַה ֲחנ ֻיוֹת ַה ְפּתוּחוֹת לְתוֹכָהּ; ֲאבָל ֶ
שׁן
נ ִ ְמכָּרוֹת ִע ָמּהָּ .היוּ ְפּתוּחוֹת לְכָאן וּלְכָאןִ :אם ֹרב תַּשְׁ ִמי ָ
לְתוֹכָהּ  -נ ִ ְמכָּרוֹת ִע ָמּהּ; וְ ִאם לָאו ֵ -אין נ ִ ְמכָּרוֹת ִע ָמּהּ .וְֹלא
שׁ ָא ַמר ' ִהיא ְוכָל ַמה
ָמכַר אֶת ַה ִמּ ַטּ ְל ְטלִין שֶׁ ְבּתוֹכָהּ; וּ ִבז ְ ַמן ֶ
שֶּׁ ְבּתוֹכָהּ'  -הֲֵרי כֻּלָּן ְמכוִּרין .וּ ֵבין כָּ וּ ֵבין כָֹּ לא ָמכַר אֶת
ַה ֶמְּר ָחץ וְֹלא אֶת ֵבּית ַה ַבּד שֶׁ ְבּתוֹכָהּ.

הנכלל במכירת בית הבד

ז הַמּוֹכֵר ֶאת ֵבּית ַה ַבּד ָ -מכַר אֶת ָה ֶא ֶבן ַהגְּדוֹלָה ַה ְבּנוּיָה ָבּ ָאֶרץ
שֶׁטּוֹ ֲחנ ִין ָעלֶי ָה ַהזּ ֵי ִ
תיםְ ,ו ֶאת ַהכְּלוֹנ ְסוֹת שֶׁ ְלּ ֶאֶרז שֶׁסּוֹ ְמכִין ָבּהֶן
ְבּ ֵעת ְט ִחינ ַת ַהזּ ֵיתִיםְ ,ו ֶאת ַהיְּ ָק ִביםְ ,ו ֶאת ַהכֵּלִים שֶׁנּוֹתְנ ִין ָבּהֶן
ַהזּ ֵיתִים ַהכְּתוּשִׁין ,וְ ֵהן ַה ַמּ ְפִריכוֹתֲ ,אבָל ֹלא ָמכַר אֶת ָהֵר ַחיִם
ָה ֶעלְיוֹנ ָה .וּ ִבז ְ ַמן שֶׁ ָא ַמר 'הוּא וְכָל ַמה שֶּׁ ְבּתוֹכוֹ'  -הֲֵרי כֻּלָּן
ְמכוִּרין .וּ ֵבין כָּ וּ ֵבין כָֹּ לא ָמכַר אֶת ַהכּוֹ ְב ִ
שׁין ,שֶׁ ְמּכַ ְבּשִׁין ָבּהֶן
ַהזּ ֵיתִים ,וְֹלא ֶאת ַהגַּ ְלגַּל ,וְֹלא ֶאת ַהקּוָֹרה ,וְֹלא ֶאת ַהשַּׂ ִקּין ,וְֹלא
ֶאת ַה ַמְּרצוּ ִפין.
וּמ ָערוֹת  -חפירות עגולות או מאורכות או מקוּרות ,שנעשו בדרך
יחין ְ
ו( בּוֹרוֹת ִשׁ ִ
כלל לאגירת מים .ושלא כבמוכר בית ,שהבור והדות אינם חלק מן הבית )כלעיל
הלכה ב( ,כאן הם חלק מן החצר )ר"י מיגאש ב"ב סז,ע"א(ַ .ה ָבּ ִתּים ַה ִחיצוֹנִ ים -
ימיִּ ים  -הבתים הפנימיים ,שפתחיהם פונים אל
שפתחיהם פונים אל החצר .וְ ַה ְפּנִ ִ
הבתים החיצוניים .וּ ָב ִתּים ֶשׁ ֵיּשׁ ָבּ ֶהן ַהחוֹל  -בית שיש בו חול המיועד לעשיית
זכוכית )שם(ֶ .את ַה ֶמּ ְר ָחץ וְ ֶאת ֵבּית ַה ַבּד  -משום שבחצר רגילה אין מרחץ ולא
מּוֹכר ֶאת ֵבּית ַה ַבּד  -המקום שעוצרים בו
בית בד ,אינם חלק מן החצר )שם( .ז( ַה ֵ
את השמן מן הזיתים )ראה איור בעמוד הבא( .והשמן מופק בשלושה שלבים.
תחילה כותשים את הזיתים ושמים אותם בסלים ,והשמן נוטף מהם לכלים
שאוגרים אותו בהם .לאחר מכן טוענים על הזיתים קורה כבדה של עץ הנקראת
בד ,כדי לסחוט את רוב השמן שבזיתים .ולבסוף היו טוחנים את הזיתים
ברחיים וטוענים עליהן את הקורה כדי להוציא מהן את שאר השמן )איסורי מזבח
ז,ח( .והכלל הוא :הדברים הקבועים בבית הבד כלולים במכירה ,והמיטלטלים
אינם כלולים בה )רשב"ם ב"ב סז,ע"ב(ְ .כּלוֹנְ סוֹת  -קורות ארוכות )פה"מ כלים כ,ג(
התומכות בקורת בית הבד )פה"מ ב"ב ד,ה(ַ .היְּ ָק ִבים  -הכלים שהשמן זב לתוכם
)המאירי סז,ע"ב(ָ .ה ֵר ַחיִ ם ָה ֶע ְליוֹ ָנה  -האבן העליונה של הרחיים ,שהיא מיטלטלת,
אינה כלולה במכירהַ .הכּוֹ ְב ִשׁין  -מוטות ברזל שמניחים בין הזיתים לבין קורת
בית הבד )פה"מ ב"ב ד,ה "הכידין"; פה"מ כלים יב,ח(ַ .ה ַגּ ְל ַגּל  -גליל עץ שמסובבים
באמצעותו את האבן ומגביהים אותה )פה"מ ב"ב ד,ה; כלים ט,ו( ,כנראה הבורג
במכבש בורגַ .שׂ ִקּין  -סלי בדַ .מ ְרצוּ ִפין  -כלי עור )ראה פה"מ שבת ח,ה( שאוספים
בהם את הזיתים מחוץ לבית הבד ,שאינם חלק ממנו.
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איור מבאר להלכה ז  -שני סוגי בית בד ,מימין ,מכבש בורג ומשמאל
מכבש קורה :א( האבן הגדולה; ב( כלונסות; ג( היקבים; ד( המפריכות;
ה( הרחיים העליונה; ו( הכובשים; ז( הגלגל; ח( הקורה.

ח ָא ַמר לוֹ ' ֵבּית ַה ַבּד וְכָל תַּשְׁ ִמישָׁיו ֲאנ ִי מוֹכֵר לְָ - 'קנ ָה כֻּלָּן.
שׁ ִמיןִ :אם
ָהיוּ חוּ ָצה לָהּ ֲחנ ֻיוֹת שֶׁשּׁוֹ ְט ִחים ָבּהֶן ַהזּ ֵיתִים אוֹ ַהשֻּׁ ְמ ְ
ָמ ַסר לוֹ ַה ְמּ ָצִרים שֶׁלָּ ֶהן ָ -קנ ָה ַהכֹּל; וְ ִאם לָאו ֹ -לא ָקנ ָה ֶאלָּא
ַמה שֶּׁ ְבּתוֹכוֹ.
הנכלל במכירת מרחץ

ט 1הַמּוֹכֵר ֶאת ַה ֶמְּר ָחץ ָ -מכַר אֶת ֵבּית ַהנּ ְ ָסִרים ,שֶׁיּוֹשְׁ ִבין
ֲעלֵי ֶהן כְּשֶׁ ֵהן ֲעֻר ִמּים ,וְ ֶאת ֵבּית ַה ְיּ ָק ִמים ,שֶׁנּוֹ ְטלִין ָבּהֶן ַה ַמּיִם,
וְ ֶאת ֵבּית ַה ַסּ ְפ ָסלִין ,שֶׁיּוֹשְׁ ִבין ֲעלֵי ֶהן ַבּ ֲח ַצר ַה ֶמְּר ָחץ כְּשֶׁ ֵהן
תּ ְפּגִין ָבּהֶן; ֲאבָל ֹלא ָמכַר אֶת
שׁ ִמּ ְס ַ
לְבוּשִׁין ,וְ ֶאת ֵבּית ַהוִּ י ָלאוֹתֶ ,
ַהנּ ְ ָסִרים ַע ְצ ָמן ,וְֹלא ֶאת ַהיְּ ָק ִמים ַע ְצ ָמן ,וְֹלא ֶאת ַה ַסּ ְפ ָסלִין
ַע ְצ ָמןְ ,וֹלא ֶאת ַהוִּ ילָאוֹת ַע ְצ ָמן .וּ ִבז ְ ַמן שֶׁ ָא ַמר לוֹ 'הוּא וְ ָכל ַמה
שֶּׁ ְבּתוֹכוֹ'  -הֲֵרי כֻּלָּן ְמכוִּרין.
טֵ 2בּין כָּ וּ ֵבין כָֹּ לא ָמכַר אֶת ַה ְבֵּרכוֹת ַה ְמּ ַס ְפּקוֹת לוֹ ַמיִם,
ח( ָהיוּ חוּ ָצה ָלהּ ֲחנֻיוֹת  -שעל פי רוב מוכרים בהן מזון ,אך לפעמים משתמשים
שּׁ ְמ ְשׁ ִמין לפני עצירת השמן בבית הבד או לאחר מכן
יתים אוֹ ַה ֻ
בהן לייבש את ַה ֵזּ ִ
)רשב"ם ב"ב סח,ע"א(ַ .ה ֻשּׁ ְמ ְשׁ ִמין  -להגדרתם ,ראה לעיל יט,זָ .מ ַסר לוֹ ַה ְמּ ָצ ִרים -
שציין בשטר מכירת בית הבד את גבולות הנכס ,ועולה מהם שכלל במכירה גם
את החנויות הנמצאות בשטח שמכר ,נוסף על מה שאמר לו 'בית הבד וכל
תשמישיו אני מוכר לך'ָ .ק ָנה ַהכֹּל  -גם את החנויות ,מפני שבעקיפין ,הן חלק
מּוֹכר ֶאת ַה ֶמּ ְר ָחץ -
מבית הבד ,ולכן כלל אותן בתחום בית הבד שמכר .טַ (1ה ֵ
בבית המרחץ של אותם ימים ,שהוא כעין הסאונה של ימינו ,היו תעלות שזרמו
בהם מים שחוממו באמצעות אוויר שחומם על ידי מדורה גדולה שהוסקה
מתחת לרצפת בית המרחץ .והכלל במכירת בית המרחץ הוא :מי שמוכר בית
מרחץ סתם ,מוכר את כל הדברים הקבועים בו אבל לא את המיטלטלים .נְ ָס ִרים
 לוחות עץ לשבת עליהם .יְ ָק ִמים  -כלים למלא בהם מים מן המאגרים אלילאוֹת  -מגבותִ .מ ְס ַתּ ְפּ ִגין  -מנגבים את
ברכות המרחץ )המאירי ב"ב סז,ע"א( .וִ ָ
הגוף .טַ (2ה ְבּ ֵרכוֹת ַה ְמּ ַס ְפּקוֹת לוֹ ַמיִ ם  -מאגר מים הנמצא מחוץ למרחץ
שממלאים ממנו את הברכות שבבית המרחץֵ .בּין ִבּימוֹת ַה ַח ָמּה  -אפילו כשיש
בהן מעט מים .וכל שכן ִבּימוֹת ַה ְגּ ָשׁ ִמים  -שיש בהן הרבה מים ,ואינן חלק מבית
המרחץֵ .בּית ִכּנּוּס ָה ֵע ִצים  -מחסן עצי ההסקה של בית המרחץ.

