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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 סמוכות גינות שתי ביןמהיפה
 186-סו מס' ממונותתיק

 ניסן( דןמהד'

 הדיוןנושא

 מחיצה להעמיד מבקש א' מהם. אחד לכל נינה גינות, שתי עם סמוכים בבתים שכנים גב'א'
 וב' ראיה, היזק למנוע כדי הרבים, רשות לבין ובינו שכנו לבין בינו לגינתו מסביבגבוהה
 בזוית היא הבית וחזית הכביש, לפני מתחת קומה חצי נמצאות והדירות שהואיל בטענהמתנגד
 אף ביום שעות ובכמה לרחוב, מביתו הראיה את לו תסתיר בחזית המחיצה מזרחית,דרומית

 המתוכננת המחיצה ובעורף, בהם. הוחזק שכבר מזרח, מכיוון המגיעה דירתו, אל  השמשאת
 80 של בגובה למחיצה מסכים ב' בו. שהחזיק לחלון כמכסה ותהווה לחלונו מאד סמוךמתחילה

 בלבד.סיימ
 מוסיף הוא צניעות. וחוסר לכלוך לרעש וגורם בגינה לילדים משחקיה פתח שא' עוד טועןב'

 הוא הדין לבית שהגיעו כיון אבל תבע, ולא הבליג אך שנים, כמה כבר קיימתשהמשחקיה
 וזה לכך, הזקוקים ילדים עבור חסד ארגון ע"י נפתחה שהמשחקיה משיב א' זה. את גםתובע
 מציג א'  שלו. הפרטית בחצר גם מאד ומעט ביתו בתוך בעיקר ומתקיימת השכנים, כללטובת
 להם. מפריעה אינה  שהמשחקיה אחרים משכניםמכתבים

 הארובה ועשן שלו, החצר תוך אל מכוון שפתחו רשיון ללא כביסה חדר בנה שא' עוד טועןב'
 הארובה. כיוון את ולשנות דלת אותה את לסגור ודורש לביתו,נכנס
 עיניו. ממראה והתרשם במקום ביקר הדיןבית

 דיןפסק

 של זכותו ומאידך, להסתירה,  רשאי א' אין מזרח, דרום בצד אורה בחזקת החזיק שכ' מכיוןא.
 באלכסון, בחזית, המחיצה להעמיד לא' מותר לפיכך ראיה. היזק מפני מחיצה להעמידא'

 - יתחיל האלכסון קו ב'. של לדירתו האור הסתרת את - שאפשר כמה עד - שתצמצםבאופן
 בנקודת הבנין בקיר ויסתיים הצדדים, שבין הגבול מן מ' 4 מנקודת - לרחוב החצר שביןבגדר



 ירושלים - דיןפסקיב
-ש

 הצדדים.  שני שביןהגבול
 יוכל לאור, הדירה אבל שקופה שאינה זכוכית של במחיצה הצירו כל את להקיף ירצה א'אם

 השבונו. על זאתלעשות
 רק תתחיל שם המחיצה וע"כ בעורף. ב' של להלונו סמוך מחיצה להעמיד לא'  רשות איןב.

 להלון.מעבר
 נדחות. התביעות שארג.

 דומב היים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 האור, את לו להסתיר לא כדי הבירו של הלונו כנגד כותל לבנות שאסור הרחקה שיעור מהוא.
 שלה. האור מקור שזה תחתונה בקומהכשמדובר

 האורה. הסתרת מהבירו למנוע הזקה הזקתו האם מהשיעור, יותר אורה בהזקת אהד החזיקב.

תשובה

 ממנו מרחיק t"hb 5חר כותל לו יסמוך bb תכירו לכותל סמוך נוחלו טסיס מי 5: כב ככ"כ סנינוא.
 כין קמות 6רכע למרחיק כריך חכירו חלון כנגד כותל לכנות כ5 ט5ס טנינו כ טס וככרייתך למות.5רכע
 ויר5ס, יעמוד טל6 כדי מלמטס ויר5ס, יכין טל6 כדי מלמעלס כנגדו. וכין סחלון מתחת וכין מחלוןמעל
 כסגמ"י וכתב כ6. מעי' קנך סי' וטו"ע ולילך h"o פ"ז טכניס סרמכ"ס וכ"פ יקפיל. טל6 כדיוכנגדו
 קרקע מזיק קינו טמרי חכירו, 6ת ממזיק מטוס 6ינס זו טסרחקס רי~כ"5 כטס ס 5ות ס"ט פיטטכסיס
 ססרחקס חיוב bSh כלוס", חכירו כ6ויר לו 6ין סל6 טלו, מקורס טכ6ס כקורס לו יתן "למס וגסחכירו,
 כמגסות ועי' ט. ס"ק קנד סי' כק~וס"ח דבריו וסוכניו כס. מוחזק טסיס קורס ממנו טמונע מטוס רקסו5

 קינו כ5ספליד6 ט6ף י5 סי' ח"6 חיים כתורת סמסרח"ם כטס ד סעי' קנ סי' 16"ח סטו"ע כגליוןרעק"6
 כיח לבין חלונות כמס לטית ים oh כין חילקו ולS"fn 6 לנו טגילו מסיעור דוס מדש, יותר לסרחיק~ריך
 מעט, 06 כי 5ור נכנס קינו ד"6 כמרחקת דגס 5חר, ממקוס 5ור לו וקין קטן 5חד חלון h~h בוטפין
 סכך מוחלט, סיעור סו6 חכירו טל מחלונו לסרחיק ט5מרו דד"5 קנו סי' מ"ג כתטוכס סרטכ"6וטכ"כ
 קמות 6רכע טסרחיק דכיון כ5 סעי' קנד מ" חו"מ כטו"ע פסק וכן ע"כ. לו. די סכסכי חכמיססיערו
t"sbסגס"ט קנד סי' ככנס"ג סוכך סו, סי' מסרי"ל כטו"ת וכתכ יותר. לסרחיק כריך קינו טמ6פיל T)"D 



גממונות

 ריב עמ' 5 כרך ירוטליס פס"ד ועי' סמטנס. מסתמות וכמכו5ר סרכם גכוס כטסכותל ויפילו דס"סעד,
 סיעור ועל קמות טמונס למרחיק 5ריך טכ5ספליד5 טסוכריס סמסרח"ט על סחולקיס מס6חרוניסטיט

 ו"חוט קנט, עמ' ט כרך ירומליס פס"ד עי' מטר, כ-6 לסרהיק 5ריכיס סהוק טלפי כתיס כיןססרחקס
 5 סי' ר5יס" חיזק ו"סלכות fO ס"ק כ ענף טז סי' כמטפט" ותיון קפו, עמ' ענינים קוכן רבית SO'מסני"
 יט(.תערס
 מ"מ רכ, 5ור ט5ריכס ל6ספליד5 דומם מקרקע, ממיפלס נמוכם טסיך סתוכע טל דירתו דירןוכנידון
 כ. 5ות לסלן עי' חלונו, מול פתוח כמרחכ סוהזק 05 5ך קמות, מטמונם יותר לסרחיק 5ריך 5יןלד"ס
 קורס הזקת ל5ספליד6 סיתס ט5ס 5 ז כ"כ עפ"י קנ עמ' ס וכרך פ5 עמ' ד כרך ירוטליס פס"ד ע"ב.

 עלי. מקפלת ק5 לטעון יכול סו5 סרי h"~b מעכרטפילו
 סני 5ת לרנות כדי ע"כ, למסתירו, רם6י סטכן 5ין קורס כחזקת רכות מניס מוחזק טככר דידןוכנידון
 מסתרת 6ת - ט6פטר כמס עד - טת5מ5ס כרופן כללכסון, כחזית, סמחי5ס למעמיד 5' עלס5דדיס,
 כ'. טל לדירתוסקור
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