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א

אתיממדיג"י"
(מהד'ה תשרי)

נושאהדיון
א' בנה מרפסת לביתו ברשיון ,והוסיף לה  30ס"מ  -מחוץ לרשיון  -מעקה עם ספסל ישיבה
בולט .טועןב' ,שכן בדירה סמוכה ,שהמרפסת מזיקהלובהיזקראיה לתוך חדר השינה שלו,
ועוד ,התוספת שמעבר לרשיון פולשת לתוך השטח הפרטי שלו שקבלע"י תכנית תב"ע
להרחבת הדירהוגם קבל שםרשיוןבניה של חדר.
על טענת היזק ראיה משיב א' שכבר מחזיק במרפסתזו יותר משנה ,וכשבנה זה לא הפריע
לאף אחד .משיב ב' שבזמן שא' בנה את המרפסת לא היה בארז ולא ידע למחות אך משבא
לארץ וראה ,נכנסלא' ומחהבפניו ,וגםהביע דעתו אצל חבריו שהעידועל כך בביתהדין .א'
אינו זוכר אם אכן ב' מחהבפניו כשהגיע לארץ .עודטוען א'שכיון שקבלרשיוןעל המרפסת
איןב'יכוללטעוןכנגדועלהיזקראיה מהמרפסת,ועוד,כיון שב' קבלרשיוןלהוסיף חדרהרי
שוב לאיהיה הזר לחדר השינה שלו ,כיון שהחדר שיבנה יסגור את החלון ההוא ,ואדרבא,
בניית החדר תגרוםלא' האפלה ,ועכ"פ הוא מוכן ללהסתיר אתכיוון הראיה לחדר השינה של
ב'ע"י מחיצת זכוכיתבכיוון החדר .ב' משיב שאינו מתכונן לבנות את החדר אלא רק לעשות
מרפסת וע"כ ההזר ישאר ,ועל טענת האפלהע"י החדר לכשיבנה ,משיבב' שהרי זה ברשיון,
ולטענת א' עצמו מה שבונה ברשיוןאי אפשר לטעון כנגדו .עוד משיב ב' שכיון שמהבניה
שלוהיא מהצד ובחצי קומה מתחתלא'די בהרחקה האמורה בגמראלעניןזה.א' משיבשכיון
שהאפלהתהיה למרפסת,דינה כמואספלידא שנועדה להרבה אור ושמש שלאדי בהרחקה של
הגמרא .ב' משיב שמרפסת אינה אספלידא.
על טענת הפלישה לשטחו ,משיבא' שהשטחהוא משותףלכלדייריהבנין ,ותכנית תב"עאינה
הפקעה מהבעלות המשותפת והקנאה לב' ,ומכיון שכל דיירי הבנין חתמו לא' על תכנית
המרפסת שלו,אין לב' טענה של בעלות.
ביתהדין ביקר במקום והתרשם ממראהעיניו.

ב

פסקידין-ירושלים

פסקדין
א .תכנית תב"עורשיוןבניהשאינםניתנים אלא לאחר קבלתחתימותהשכנים ,כמוהם כהקנאת
בעלותלבעליהדירות מצדכלהשותפיםהאחרים.עי' פס"דירושליםעמ' קצו בשםמרן הגרי"ש
אלישיב שליט"א.
ב .לפיכך התוספת שהוסיףא' למרפסת שלו נמצאת בחלק שלב' ,וכדי להשאירהעליו לקבל
את הסכמתב'.
ג .בניהמן הצד ,גם לצד מרפסת פתוחה,די לה בהרחקה האמורה בגמרא.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

 )-3מרדכיאייכלר

( )-שמואלחיים דומב

שאיתנוספותלדיון
א .חזקהלעניןהיזק ראיה לשכן.
ב .טען המחזיק שהמערער שתקולא מחה ,והמערערטוען שמחה,מינאמן.
ג .תוספת בניהברשיון ,האם אפשרלטעון כנגדה טענתהיזק ראיה והאפלה.

תשובה
א .פסקסמו"עסי'קנדסעי'זס6ספתחחלוןלמכרתכירווידעמנזקול5ערערסריזסמחזיקכחלון
וקינויכול למ"כלחזור ולערערעליו לסחוס .וכתכ סרמ"6סכןרצוילסורות מצחר כככרסחזיקזס
כחלון,לע"פסרכיםחולקיםום"לדליןתזקסמסניכסיזקרסיס.וטפילולמ"ריטלוחזקםמיינולגופוטל
תלוןדל6יוכלכעלסחורלסותמו16למחותבו5 ,כלסו5לסורלעמודכמלוןולרצותכחכרתכירוכדי
מל6יזיקנוכרצייתו,וכוס6ימור6קעכידול6מסניליס חזקסוזסיוכלבעלסחורלמחותכו5 ,כלכל
זמןמציןלו חזקסיוכל לערערעליווצריךלסותמו לע"פמעכסיו5ין~ריך ~נותכלידו.ו5יכעינןג'
מניסיםכומחלוקתוכמוהנתכדרלעילסי'קנג.ע"כ.ועי'מו"תרעק"6סי'קנכדדיןחזקסלסיזקרסיס
סויספיקהדדינה,וס6דסכריע סרמ"6כססוכריסדיםחזקסלמ"רסו 6רקמהחרמככר פתחמחלון
וסו6כמומוחזק.

וסנ"יכ"כוסכיך מחלוקתסר6מוניסכדין חזקתתסמיסין6יכעיג'טניס וטענס ,וכתכ :מלכך נר6ס
כעיניססדכרסקול,ונרמסלילומרמזתממחזיקככתורך5וכנזקכיס5יסחזיק,וכימתקינןוטכקינן

ממונות

ג

ליסכחזקתיהל6עכדינןול6מידי36ל5יהוימפקינןליהמחזקתיההזינןכמו5י6מחכירוו6יךעכדינן
וסד"מסי'קנה6ותי.6וכסוףסי' קנהמכריע הרמסן
הכיbS01סדכרהזםעלינוכמפק.ע"כ.וסכיני
כתו"עכטיטתהרמכ"סדליןקריךג'מניסוטענה,וכתםסט"זדסכרעסזוק6יכיןעלחזקתנזקיןוכין
עלחזקתתממיסין,וכ"ככהגרעןטסס"ק5ט6 ,מנס הממ"עסי'קנגO"Dלככתכדהרמ"6ל5הכריע
6ל6לעניןחזקתנזקין6,כלל6לעניןמזקתתממימיןדממתמםכמלתכירו,כמנסמהלכום מקמעדס"ס
כחזקתתממימין,ועי' נתה"מסי' קנג p"Dיגדחילק כדעת הרמסןכין חזקתנזיקיןלחזקתתממיםין
כעץ.

ב.ע"נתה"ממ"קנגO"Dידהכתלמיםמעוכהכתוךסלוומזיקלחכירו,עלהניזקלהכינןר6יהממחה,
וה"הכסיזקרריהלםוכריססל6לתרכמרקהומתקהויחזקה.ועי' פס"דירומליסכרךז עמ'רנגועמ'
ר5חדמח6סזוטענההמכטלתחזקה,וכיוןדהתזקהטובהקריךהמערערלהכילר6יה,והוי מחקהגס
06ל6מעכירו המחקהלמחזיק.
וכנידוןדירןסכיך המערערעריס ממחהכפניססוהודיעםאעומדלתוכעוכבי"ד,וככה"גהוי ממקה,
עי'כ"כלחכ.
ג.סקלתי 6תמרןסגרי"ם6ליסיכ(b"u~5cכיוסי
גאלולתפם"ו)והסיבמגס 06קבלרפיוןיכוללטעון
כד"תטענתהיזקראיהוס6פלה.
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