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הנידון

 שבנו רסקו חב' של מהבתים חדשים עולים בתור הסוכנות ע"י דירות קבלו שמעון  ושכנוראובן
 שוכרים זכות אלא אינה זכותם הדירות את קונים שאינם זמן וכל חדשי, דירה בשכר גניםבעיר
 רסקו. לחברת שייך הכל כי הדירה, שע"י בשטח זכויות שום להם אין אבל בדירות,לדור
 לא רסקו וחברת וגן, עצים בו ונטע דירתו שע"י השטח את שמעון גדר שנים וארבע עשריםזה

 אותו מוציאה שמסביב, מהשטח הדירה על מוסיף  שכשאחד נוהגת החברה אך בשמעון,מחתה
 ההוספה אם ואז הדירה, את יקנה אא"כ השכירות, חוזה את לו ומבטלת מהדירה רסקוחברת
 ראובן זה במקרה  שעשה. במה למפרע החברה מסכימה דירה כבעל לו המיועד בשטחהיתה
 לו נתברר והנה לביתו, שמסביב השטח על גם הבעלות את קבל ואז מרסקו, דירתו אתקנה
 שמסביב בשטח זכות שום לו ואין דירתו את קנה שלא שמעון, ששכנו מוסמך מודדעפ"י

 ותובע ראובן, של מהשטח מטר עשר חמשה עם ביחד דירתו שע"י השטח את גדרלדירתו,
 לעצמו. זה שטחראובן

 להלכההמקורות

 זס ומנס מניס. ומרכס עמריס זס כמטח ססתזיק כיון רסקו, חכרת נגד חזקס לסמעון ים 05 לבררים י .י
 סל6 כמעון בטוען ומס תזקס, זו 5ין לדירם, סמט3יכ סטטח 6ת לי מכרת טוען קינו כממעון כיוןפמוט
 יכול ממעון וקין 6. מ6 ב"כ מעניגו כמו חזקס זו 5ין ססטח, 6ת מגדרתי למרות מעולס יכר 5דס לי5מר
 טענם % קין זיכיון לעיל כמ3ו5ר לדירס, סמסכיכ מגדר בתוך סטטח 6ת לי מחלת רסקו ותכרתלטעון
 לצנין סמוסיף 5ת מסלקת רסקו סתורת דככס"ג טניס, מם%ם יותר קטר למזמר כריך וקיני ליטמכרת
 5ינס רסקו מחכרת ומס לי. ממחלת לטעון יכול קינו וכס כמטרו, לסזסר כריך סיס כטניס עצרותקמרי
 ד5, כגון על מקפידים ג'ינס מפני זס לדירתם, סמסכיכ 3מטמ ונוטעיס גדרים סטירים כדייריסמוחס



 נה-ממתות

 טים וכיון מכית, 6ת יקנס 06 וכין הדירס 6ת יעזיב oh כין ססטח, 6ת יצפר ססדייר מעוניניםופס
 6ין לרסקו מנוגע דמה וכיון כ. גז כ"כ עי' opfn. סייך לOr 6 מטעם למחות, טל6 מספקת מיכהלרסקו
 ועפיי סכנין, טכמטח ה6דמס על סכעלות 5ת קנה וממילך הכית 5ת רכוכן קנה ob לכן חזקה,לטמעון
 זה על ר6וכן ומחה טגדר, כגדר טלו טטמ לתוך כמוכלעת נכנס טטמעון לר6וכן התברר מוסמךמודד
 מגוזל יודע סיס 06 כעלמו דטמעון הדר, ויל לי' ו6מרי' גמול הסגת זו הרי ודקי לי"ת, ממעון 6תומזמין
 טוריך לו מכרריס טכי"ד יטממ וכודאי מזה נמנע היה ודקי הכית, 6ת סקנה קמרי ר6וכן, 6תעכטיו
 5סכס מתוך טוכיס כסכניס וידורו החמור, גזל ליסור על יעבור ול6 ר5וכן טל מטטחו הגדר 5תלהסיט
 יטרלל. על ום~ס וריעותואחוה

 תסיג ל5 מלות לקיים כזי לתובע, טל סגכול לקו תיכף הגדר 6ת להזיז סנתכע יטמת ממקק: דה6יסיומם
 עפ"י ממדוייק סגכול בסימון וגס הגדר כמזזת לו טיעזור סתונע 6ת ~קם יכול הנתבע רעיך.גכול
 המוסמך. המודד טלהמפה




