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 י" ממדיג" אתי ירושלים דיןצית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 לשכן שמפריעה בניהתוספת
 868-סו מס' ממונותתיק

 תשרי( ה)מהד'

 הדיוןנושא

 ישיבה ספסל עם מעקה - לרשיון מחוץ - ס"מ 30 לה והוסיף ברשיון, לביתו מרפסת בנהא'
 שלו, השינה חדר לתוך ראיה בהיזק לו מזיקה שהמרפסת סמוכה, בדירה  שכן ב', טועןבולט.
 תב"ע תכנית ע"י שקבל שלו הפרטי השטח לתוך פולשת לרשיון  שמעבר התוספתועוד,

 חדר. של בניה רשיון שם קבל וגם הדירהלהרחבת

 הפריע לא זה וכשבנה משנה, יותר זו במרפסת מחזיק שכבר א' משיב ראיה היזק טענתעל
 משבא אך למחות ידע ולא בארז היה לא המרפסת את בנה שא' שבזמן ב' משיב אחד.לאף

 א' הדין. בבית כך על שהעידו חבריו אצל דעתו הביע וגם בפניו, ומחה לא' נכנס וראה,לארץ
 המרפסת על רשיון שקבל שכיון א' טוען עוד לארץ. כשהגיע בפניו מחה ב' אכן אם זוכראינו

 הרי חדר להוסיף רשיון קבל שב' כיון ועוד, מהמרפסת, ראיה היזק על כנגדו לטעון יכול ב'אין
 ואדרבא, ההוא, החלון את יסגור שיבנה שהחדר כיון שלו, השינה לחדר הזר יהיה לאשוב
 של  השינה לחדר הראיה כיוון את ללהסתיר מוכן הוא ועכ"פ האפלה, לא' תגרום החדרבניית
 לעשות רק אלא החדר את לבנות מתכונן שאינו משיב ב' החדר. בכיוון זכוכית מחיצת ע"יב'

 ברשיון, זה שהרי ב' משיב לכשיבנה, החדר ע"י האפלה טענת ועל ישאר, ההזר וע"כמרפסת
 שמהבניה שכיון ב' משיב עוד כנגדו. לטעון אפשר אי ברשיון שבונה מה עצמו א'ולטענת
 שכיון משיב א' זה. לענין בגמרא האמורה בהרחקה די לא' מתחת קומה ובחצי מהצד היאשלו

 של בהרחקה די שלא ושמש אור להרבה שנועדה אספלידא כמו דינה למרפסת, תהיהשהאפלה
 אספלידא. אינה שמרפסת משיב ב'הגמרא.

 אינה תב"ע ותכנית הבנין, דיירי לכל משותף הוא שהשטח א' משיב לשטחו, הפלישה טענתעל
 תכנית על לא' חתמו הבנין דיירי שכל ומכיון לב', והקנאה המשותפת מהבעלותהפקעה
 בעלות. של טענה לב' אין שלו,המרפסת

 עיניו. ממראה והתרשם במקום ביקר הדיןבית



 ירושלים - דיןפסקיב

 דיןפסק

 כהקנאת כמוהם השכנים, חתימות קבלת לאחר אלא ניתנים שאינם בניה ורשיון תב"ע תכניתא.
 הגרי"ש מרן בשם קצו עמ' ירושלים פס"ד עי' האחרים. השותפים כל מצד הדירות לבעליבעלות
  שליט"א.אלישיב

 לקבל עליו להשאירה וכדי ב',  של בחלק נמצאת שלו למרפסת א' שהוסיף התוספת לפיכךב.
 ב'. הסכמתאת
 בגמרא. האמורה בהרחקה לה די פתוחה, מרפסת לצד גם הצד, מן בניהג.

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיון נוספותשאית

 לשכן. ראיה היזק לענין חזקהא.

 נאמן. מי שמחה, טוען והמערער מחה, ולא שתק שהמערער המחזיק טעןב.

 והאפלה. ראיה היזק טענת כנגדה לטעון  אפשר האם ברשיון, בניה תוספתג.

תשובה

 כחלון מחזיק זס סרי ערער ול5 מנזק וידע תכירו למכר חלון פתח ס6ס ז סעי' קנד סי' סמו"ע פסקא.
 זס סחזיק כככר מצחר לסורות רצוי סכן סרמ"6 וכתכ לסחוס. עליו ולערער לחזור למ"כ יכולוקינו
 טל לגופו מיינו חזקם לו יט למ"ר וטפילו רסיס. כסיזק מסני תזקס דלין ום"ל חולקים סרכים לע"פכחלון,
 כדי תכירו כחכר ולרצות כמלון לעמוד לסור סו5 5כל בו, למחות 16 לסותמו סחור כעל יוכל דל6תלון
 כל 5כל כו, למחות סחור בעל יוכל וזס חזקס ליס מסני ול6 קעכיד 6ימור6 וכוס כרצייתו, יזיקנומל6
 ג' כעינן ו5י כלידו. ~נות ~ריך 5ין מעכסיו לע"פ לסותמו וצריך עליו לערער יוכל חזקס לו מציןזמן
 רסיס לסיזק חזקס דדין קנכ סי' רעק"6 מו"ת ועי' ע"כ. קנג. סי' לעיל הנתכדר וכמו מחלוקת כו יםמניס
 מחלון פתח מככר מהחר רק סו6 למ"ר חזקס דים כססוכריס סרמ"6 דסכריע וס6 דדינה, ספיקהסוי
 מוחזק. כמווסו6

 נר6ס מלכך וכתכ: וטענס, טניס ג' כעי 6י תסמיסין חזקת כדין סר6מוניס מחלוקת סכיך ו כ"כוסנ"י
 וטכקינן מתקינן וכי סחזיק, ס5י כי כנזק 5ו ככתורך ממחזיק מזת לומר לי ונרמס סקול, ססדכרכעיני



גממונות

 עכדינן ו6יך מחכירו כמו5י6 הזינן מחזקתיה ליה מפקינן הוי 5י 36ל מידי ול6 עכדינן ל6 כחזקתיהליס
 הרמסן מכריע קנה סי' וכסוף י6. 6ות קנה סי' סד"מ וסכיניו ע"כ. כמפק. עלינו הזם סדכר bS01הכי

 וכין נזקין חזקת על כין ק6י זו דסכרעס סט"ז וכתם וטענה, מניס ג' קריך דלין הרמכ"ס כטיטתכתו"ע
 הכריע ל5 דהרמ"6 כתכ לכ O"D קנג סי' הממ"ע 6מנס 5ט, ס"ק טס כהגרען וכ"כ תממיסין, חזקתעל
 דס"ס מקמע מהלכום כמנס תכירו, כמל דממתמם תממימין מזקת לענין ל6 6כל נזקין, חזקת לענין6ל6

 תממיםין לחזקת נזיקין חזקת כין הרמסן כדעת דחילק יג p"D קנג סי' נתה"מ ועי' תממימין,כחזקת
כעץ.
 ממחה, ר6יה להכינן הניזק על לחכירו, ומזיק סלו כתוך מעוכה הכתלמים יד O"D קנג מ" נתה"מ ע"ב.

 ועמ' רנג עמ' ז כרך ירומליס פס"ד ועי' חזקה. הוי ומתק כמרקה סל6לתר לםוכריס רריה כסיזקוה"ה
 גס מחקה והוי ר6יה, להכיל המערער קריך טובה דהתזקה וכיון חזקה, המכטלת טענה זו דמח6סר5ח
 למחזיק. המחקה מעכירו ל066

 ממקה, הוי וככה"ג כבי"ד, לתוכעו אעומד והודיעם כפניסס ממחה עריס המערער סכיך דירןוכנידון
 כ. לח כ"כעי'
 לטעון יכול רפיון קבל 06 מגס והסיב תפם"ו( אלול יג )כיוס b"u~5c 6ליסיכ סגרי"ם מרן 6ת סקלתיג.

 וס6פלה. ראיה היזק טענתכד"ת
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