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 ניסן( ו)מהד'

 הדיוןנושא

 מעליו. בבנין גר וב' התחתון בבנין גר א' ההר. במעלה הבנויים סמוכים בבנינים שכנים וב,א,
 בקומה גר א' התחתון. הבנין של השלישית הקומה בגובה היא העליון הבנין של הכניסהקומת
 קומת העליון. הבית של הכניסה לקומת מתחת קומה כחצי דהיינו התחתון, הבית שלהשניה
 ובחצר בדירות, בנויה ואינה עמודים עם מפולשת כשהיא נבנתה העליון הבנין שלהכניסה
 ראיה היזק בה היה לא ולכן אנשים, למעבר שימשה ולא עצים, עם גינה - הבנין בעורף -שלידה
 ואויר. אור א' של לדירתו נכנס ודרכה א', שללדירתו
 מחסנים, של קומות  שלוש שם לבנות כדי העליון לבנין מתחת הקרקע את ב' חפרכעת

 מחסנים. ועליה הכניסה לקומת חדשה תשתית לבנותובתכניתו
 והאויר האור בהסתרת לו תזיק שלידה, בחצר גם הכניסה, בקומת ב' של שהבניה א'טוען

 מטר 3 של הרחקה דהיינו הנהוגים, הבניה לחוקי מנוגדת והיא והואיל בה, הוחזק  שכברלדירתו
 רק הוא החייב המרחק ד"ת שעפ"י למרות דיית, עפ"י גם להתנגד זכותו הבנין, של הגבולמקו

 הבנין,  של הגבול לקו עד הכניסה לקומת החדשה התשתית שבניית א' טוען עוד אמות.ארבע
 התשתית בניית את למנוע מבקש הוא ראיה. היזק לו ותגרום לדירתו סמוך אנשים מעברתביא

 הבנין. גבול לקו בסמוךהחדשה
 וחדרים מרפסת בבניית התקרב עצמו שהוא מאחר החוק מכח טענה זכות לא' שאין ב'משיב
 זאת לתבוע זכות לו אין החוק את שומר אינו שבעצמו ומי שלו, הבנין של הגבול לקוסמוך

 כאן. יש בדיית הנדרש אמות ד' של המרחק ואילו ... כרך ירושלים בפס"ד שנפסק כפימזולתו,
 הגבול לקו בסמוך אותה יעשה והוא מחיצה, הקמת של פתרון יש ראיה היזק שעל ב' טועןעוד
 הבנין.של

 לאיש, הזיקה ולא לב ובתום בשוגג נעשתה הבנין  של הגבול לקו בסמוך  שלו שהבניה א'משיב
 מתנגד הוא לה. להתנגד זכותו ולכן לו תזיק ב' של הבניה כן שאין מה נמוכה, בקומה הואשהרי

 הנמוכה. בדירתו האויר את לו "תחנוק" שהמחיצה משום מחיצהלהעמדת
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 במיוחד עבה הבנינים, בין עפר תומך קיר שלו הקבלן בנה שלו הבנין בניית שבזמן א' טועןעוד
 שהוא. כמו במקומו להשאירו דורש והוא העליון, מהבנין עפר מפולת למנוע כדי אבן,ומצופה
 הוא עוד עליו. תביעות לא' אין וע"כ העליון, הבנין של השטח בתוך נבנה שהקיר ב'משיב
 מתכונן הוא אך התומך, בקיר צורך עוד אין העפר והוצאת החפירות לאחר שכיוםטוען

 שלו, לבנין מתחת לבנות מתכונן שהוא למחסנים חיצוני כקיר שישמש כדי במקומולהשאירו
 זכותו חשבונו על נבנה והקיר שהואיל א' טוען כלשהי. מחיצה להעמיד מתכונן הגבולובקו

 שתהווה הקירות בין עמוקה תעלה תיווצר במקומו יתקיים שאם משום הריסתו, אתלדרוש
 ולבנות התומך הקיר את להרוס דורש הוא לפיכך שלו. לבנין ותזיק חיים ובעלי לזבלמוקד
 עליו, תביעה זכות לא' אין בשטחו נבנה שהקיר שכיון משיב ב' הבנינים. שבין בגבולכמותו
 מהראשון פחות בעובי אך אחר, קיר הבנינים בין הגבול בקו חשבונו על לבנות מוכןוהוא
 את באבן לצפות מוכן והוא שהיה, כפי עבה בקיר צורך עוד אין העפר הוצאת שלאחרמשום
 הקיר את להרוס מוכן אינו אך הסמוך, לבנין רעש שתמנע אקוסטיקה עם  החדש, הגבוליהקיר
 שטחו. בתוך שנבנה כיוןהקיים

 פשרה של דיןפסק

 קיר בניית תמורת חלונות, בו לפתוח ואף במקומו התומך הקיר את להותיר לב' מתיריםא.
 הקיים. התומך הקיר של לגובה עד אקוסטיקה, עם אבן מצופה הבנינים בין הגבול בקוחדש

 שבין בתעלה וכו' זבל שפיכת למנוע כדי ברזל רשת לעשות ב' על הללו הקירות שביןבתיקרה
 .הקירות

 שם להשאיר עליו אך ריצפתית תשתית לבנות לב' מותר העליון הבנין של הכניסה בקומתב.
 היום. עד שהיה כפי בניה וללא מחיצה ללא הקיים, המצבאת

 גרוסמן שמשון)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 אור, במרחב הבעלים בה והחזיקו נמוך, במיפלס שבנויה בגלל אור להרבה הזקוקה דירהא.
 הרגיל. באופן הנצרך במרחק האור כיוון את לה להסתיר מותרהאם
 מתנגד. השדה ובעל אבניו את ליטול ורוצה ברשות שלא תבירו לשדה יורדב.



גממונות

תשובה

 ממנו הרחיק hb"( 6חר כותל לו יסמוך ל6 חרירו לכותל סמוך כותלו טהיה מי 6: ננ נ3"3 סנינוא.
 כין קמות 6ר3ע להרחיק קריך חרירו חלון כנגד כותל לכנות 53 ט6ס סנינו 3 סם ו33ריית5 קמות.6רכע
 וירקה, יעמוד טל6 כדי מלמטה וירקה, ילין טל5 כדי מלמעלה כנגדו. ונין החלון מתחת ונין החלוןמעל
 3הגמ"י וכתך כ6. סעי' קנך סי' ותו"ע ולילך b"o פ"ז מכניס הרמ3"ס וכ"פ יקפיל. טל5 כדיוכנגדו
 קרקע מזיק קינו טהרי חצירו, 6ת כמזיק מטוס קינה זו טהרחקה רי~כ"6 כמס ה 5ות כ"ט פ"טטכניס
 ההרחקה חיוך 6ל6 כלוס", חצירו כאויר לו 6ין הל6 מלו, מקורה ט63ה 63ורה לו יתן "למה וגסחצירו,
 מהגסות ועי' ט. ס"ק קנד סי' כק5וה"ח דבריו והוכ6ו 3ה. מוחזק טהיה אורה ממנו טמונע מסוס רקהו6

 קינו כ6ספליד5 ט6ף י6 סי' ח"6 חיים כתורת המהרח"ם 3טס ד מעי' קנ סי' 15"ח הסו"ע כגליוןרעק"6
 המיעור דוה מד"א, יותר להרחיק~ריך

 טגי~
 3ית לצין חלונות כמה לצית ים 06 3ין חילקו ולS~tfn 6 לנו

 מעט, 05 כי 6יר נכנס קינו ד"6 כהרחקת דגם 5חר, ממקום 6ור לו וקין קטן 5חד חלון 6ל6 3ום6ין
 סכך מוחלט, טיע1ר הו6 חצירו טל מחלונו להרחיק מקמרו דד"6 קנו סי' ח"ג כתמוכה הרטכ"6ומכ"כ
 אמות 5רכע כהרחיק דכיון כ6 סעי' קנד סי' חו"מ כסו"ע פסק וכן b"D. לו. די מבהכי חכמיםסיערו
9"Dhס"ק הגה"ט קנד סי' הככה"ג הו53 סו, מי' מהרי"ל 3טו"ת וכתר יותר. להרחיק אריך קינו טמ5פיל 
 רי3 עמ' 6 כרך ירומליס פס"ד ועי' המטנה. מסתמות וכמאוטר הרכה גבוה כטהכותל אפילו דה"העד,
 סיעור )על קמות ממונה להרחיק ~ריך ט53ספליד6 טסוכריס המהרח"ט על החולקים מה6חרוניססיט

 ו"חוט קנט, עמ' ט כרך ירומליס פס"ד עי' מטר, כ-6 להרחיק 5ריכיס מחוק טלפי 3תיס 3יןההרחקה
 5 מי' רטיה" היזק ו"הלכות ה, ס"ק כ ענף טז סי' כמטפט" ותיון קפו, עמ' ענינים קוכן רבית הל'המני"
 יט(.הערה
 מ"מ ר3, 6ור ס5ריכה ל6ספליד6 דומה הקרקע, ממיפלס נמוכם מהיק התונע סל דירתו דירןובנידון
 ירוסליס פס"ד סי' תקנו, מול פתוח 3מרתכ הוחזק 06 6ך קמות, מטמונה יותר להרחיק ~ריך 6יןלד"ה
 קורה מזקת ל6ספליד6 היתה 50ס 6 ז 3"3 עפ"י קנ עמ' ה וכרך פ6 עמ' דכרך

 6פי~
 הרי לד"ק מעכר

 עלי. מקפלת bO לטעון יכולהו6
 למלס חייב נעה"3 6ין עלמו, לתועלת כנה היורד ד5ס קנו עמ' ג כרך ירוטליס כפס"ד נת53ר ככרב.
 ו36ני ע5י וקומר הטיורד ד63 היכף bSb קמיתהני, ממילך 6ל6 זה דלין גניה, מס טיט טנהנה הגסלו
 היורד טל רכונו עדיין וה6כניס tbp 3"מ 3גמ' כמ3ו5ר לו, ומומעין עליו לעכב יכול כעה"3 5ין נוטל5ני
 לו לטלס 5ריך לכניו 6ת ליטול היורד על מעכב 3עה"3 ו5ס כזמנו, טהו5י6 מה י5י6ותיו לו לתתוחייב

 עייפי.י5י5ותיו.
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 זס עכור לו לקלס תייג כ' 5ין לניחו, עפר מפולת למנוע כדי עלמו לתועלת מקיר כנס מ6' דירןוכנידון
 סכ' ומכיון לכניו, ליטול ממנו מונע 06 סודותיו לו לפלס חייכ 5כל קמיתסני, דממיל5 נסנס, 06גס

 ילידותיו. החזר מהוום זה סכנה, הקיר כמקוס ו5קוסטיקס 5כן ~יפוי עם חרם קיר bS' לכנותהתחייב
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