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 הדיוןנושא

 היום שעד טוען הוא לבינו. שבינו בחצר החוצז בקיר שעשה החלון את לסתום מב' תובעע'
 ומחציתו אבן, מצופה קיר בנויה היתה מלמטה גבהו כשמחצית ארכו, לכל קיר ביניהםחצץ

 חלונות. שתי בו והשאיר העץ, קיר במקום לבנים קיר ב' בנה כעת עץ. בנויההעליונה
 היום עד והנמנע דבר ראיה, היזק מהן לו שייגרם משום החלונות להשארת מתנגד שהוא ע'טוען
 החצרות שתי בין וחצץ שהסתיר קבוע, באופן שנים ארבע לפני במקום שהעמיד העץ קירע"י
 אימת כל בחצירו פרטיות חוסר הרגשת החלונות לו יגרמו ראיה היזק ומלבד חלונות.ללא

 החלונות ומהשארת משיב ב' מסתובבות. דמויות ייראו ואטום, סנור יהיה אם גם לחלון,שמעבר
 החוק לפי מהמקלט, מילוט פתח קיים החצר של הפנימי שבקיר מכיון בטיחות: בגללנעשו
 לאיוורור נעשה השני החלון ומהמקלט. למקלט מילוט לצורך חצר מאותה חלון להשארחייב

 של דירתו דרך להיות יכול מהמקלט המילוט שפתח משיב ע' דירתו. לחימום המשמשהיונקרס
 גזים לביתו ייכנסו  שדרכו ע' טוען ליונקרס האיוורור פתח על ע'. של דירתו דרך דוקא ולאוב',

 מעלה. כלפי איוורור פתח להתקין יכול לחצירו, החלון ובמקום מהיונקרס,וריחות
 מהחלונות ראיה היזק במקום יש כך שבין ב' משיב החוצץ, בקיר מהחלון הראיה היזק טענתעל
 היזק דומה שאינו משיב ע' ע'. של הפתוחה החצר תוך אל משקיפים שכולם השכנים בתישל
 כא. ס"ק שם ונתה"מ טז ס"ק קנך סי' הסמ"ע על ומסתמך סמוך, מבית ראיה להיזק מרחוקראיה

 שחצי שם, קיים שהיה הקיר של הרוחב כל גבי על החוצץ הקיר את בנה שב' ע' טועןעוד
 שעשה, כפי ושפריז כטיח ולא באבנים, הקיר את לצפות עליו שהיה טוען הוא לו. שייךמעוביו
 שנבנה הקיר על אבן ציפוי להוסיף עכשיו ירצה אם בבנין. הקירות כל בנויים שכךמשום
 את שבנה שלפני משיב ב' הכי. בלאו הצר גדלו את ויצמצמו שלו החצר לתוך האבניםיבלטו
 הקיר את לשנות יצטרך אם כעת עשה. תשובתו פי ועל אותו, לצפות במה ע' את שאלהקיר
 שלא ומצהיר באבן, הקיר את לצפות מוכן הוא גדולה. השקעה וזו הבטון, בגג לקצץיצטרך
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 הבניה. לפני ושפריץ טיח לציפוי שהסכים מכחיש ע' סנטימטרים. משלושה יותריבלוט
 את לעצמו שומר שע' שמע נם הוא אמורים. דברים במה מקרוב והתרשם במקום בקר הדיןבית
 לכך. התנגד לא וב' לחצירו, תקרה לבנותהזכות

 דיןמסק

 פתח שלהם. החצרות שבין החוצז בקיר החלונות סתימת את מב' לדרוש ע' של זכותוא.
 מעלה. כלפי צינור ע"י יעשה היונקרס איוורור ב'. סול דירתו דרך יכווןהמילוט

 התנגדות. כל בלי חצירו את לקרות בעתיד זכותו את לממש יוכל ע' ב', בהסכמתב.

 קבוע יהיה החלון הקיר. של ארכו לכל לתקרה, שמתחת ס"מ ב-20 עליון חלון ליצור רשאי ב'ג.
 דירתו מכיוון ב' של החדש לחדרו עמום אור לכניסת וישמש אטומה, זכוכית בו ותהיהוסגור
 שיחשיך למרות חצירו, על תקרה לבנות זכותו את לממש מע' בעתיד ימנע לא זה חלון ע'.של
 האמור. החלון אתבכך
 לתקרה, מתחת ס"מ 20 עד ירושלמיות, באבנים ע' של החצר בצד הקיר את לצפות ב' עלד.

 הקודמת. הגדר בעובי ייבנה הקיר עובי כל קבוע. חלון יהיה לתקרה עד כאמורומשם,
 ב'. ע"י מתאימה בקרמיקה יצופה ע' של לצדו התקרה של העוביה.
 ושארית אהבו, והשלו' והאמת המחלוקת, אש את להשקיט הצדדים לשני פונה הדין ביתו.

 עולה. יעשו לאישראל
 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאית

 מקרוב. גם ראיה היזק להוסיף מותר האם מרחוק, ראיה היזק כשישא.

 היזק כמו נחשב אטום, לחלון מעבר שמסתובבות דמויות מחמת פרטיות" "איבוד האםב.

 .ראיה
 ראיה. להיזק פתרון מהווים אטומים חלונות האםג.
 אפשר שאי אמות ארבע מעל בגובה כשהיא ראיה היזק משום חלון פתיחת נאסרה האםד.

 סולם. או כסא גבי על טיפוס ע"י אלא ממנולראות
 בבנית או בתים בבנית המנהג הוא בחצר מחיצה בניית באופן המחייב המדינה מנהג האםה.

 בחצר.מחיצות

--



ר

רמהממונות

תשונה

 נקומר מפני הרכיס, לרמות חלון כנגד וחלון פתח כנגד פתח 6דס מותח סם: וכגמ' 6 ם 3"נ כמטנאא.
 סריגי % בקומר ה"ו פיה סכני0 הרמנ"ס וכתג סרכים. רטות מכני להצטנע זריך 5תס סרי סוף סוף%

 מים רכל הרס3"6 כמס מס כ"כ ונ"י ג סי' ק כלל סריסם כטו"ת וכתכ קותך. טרו6יס רה"ר מכניכבחד
 חכירו מוהר ולכן טגלנעה, דכריס החלון 16 הפתה כנגד לעטות רגיל 5דס 5ין טס, להקך %כיסרטוח
 כנגדו.לפתוח
 וכן סמסכיכ סכתיס מחלונות נטקפת ע' סל הפתותה מסחור כ' טענת ככונה 6מנס לידן,וכנידון
 כי סכונה מהחלון 6ך טכ5נעס, כדכריס כחזר להמתמט מע' נמנע כך וכין מעליונה, הכרהטהמהטיילת
 וזה ע', סל כיתו תוך 5ת גס 6ל6 החצר 6ת רק hS לרקות כ' מל כימו דיירי יוכ% טכיניהס, החו5ןכקיר
 סרי טלו, החצר 6ת לקרוח כוונתו 6ת ע' יממט 05 ועוד. ז6ת היוס. עד קיים ם6ינו רביה היזקכודני
 כ'. טל סחלון מחמת ממנו יימנע וזה מכ5נעה, דכריס גס המקורה כחזר להסתמט יוכל כ', טל החלוןלולי
 ממזיקו ול6 הססתמטות מניעת מסוס טהור ד ס"ק סעח סי' הממ"ע כתב רביה היזק טל כיסודוב.

 כ5תיס סי"כ פ"כ מס סמי'מ טסכי5 הר6טוניס דעת טכי6ר סט"ז פ"כ טכניס ה16ל 5כן ועי'כפועל.
 סים חננותיך מחוס לומר יכול המני 5ין החלון, לסלק סי5טרך ועת על חלקו % החלוקה הכמעתפחלקו
 hSb מזיקך, ול6 6כיט ל6 לטעון יכול מסרי כפועל, ממזיקו ממוס נינו רציה מהיזק רציה, היזקכהס

 ממניעת ומע"פ כרציה, יזיקו טוה חטם מתוך כחצר חכירו סל ההמתמסות 6ת טמונע ה61טההיזק
 רק חייך זס 5ך לעטותו. קמור 6כל פטור 6ל6 קינו כנזקין גרמך גס הרי גרמך, bSb קינהההטתמטות

 ינטל ולמה טוה, הסתמטות זכות למניסס ים מחלקו כ6חיס 6כל כחצר, ססתמסוה זכות החצר לבעלכטיט
 ססוכ6ו החולקים לדעה 6מנס בטלו. להמתמס החצר כעל מיוכל ככדי כחלון הסתמנותו סחתןכעל

 טר61הו, כמעה ממם מזיק סו6 רסיס היזק חלתו, למאוס %ופו סיכול כז סעי' קנד סי' כמוייעכרמ"ח
 f~ns כזה ועי' כרסיס. יזיקהו טל5 לכופו החצר כעל יכול כחלונותיו זכות % 6ין החלונות מבעלוכיון

 ה"ה. פ"6 כ"כ יחזקאל וחזון ה 6ות 6 סי' כ"כהפנטיים

 יסודו ט5ס כח5ירו, מבתמס פתכירו כטעם דרכו רואה טחינו אטומה כזכוכית החלון כטסותסונפ"מ
 נמונע פרטיות חומר הרגנת לחכירו גורס 6ס גס מזיק, אינו כזה כאופן טרו6סו, כמעה ממזיקמסוס
 כחצירו, מלהסתמם מחכירו ממונע מסוס הו6 ראיה היזק יחוד ob 35ל כחפר. החפטי הטימור 6תממנו
 הדבר גורס לידה, סעוכרוה דמויוה ממנם טנטקפות נכיון לטענתו יסוד ים 6טומס, בזכוכית כטסותסגס

 רסיס. כסיזק ודינו הכלנעה, דכריס כס לספתמט סחיר מיעל ומונע כחצר, פרטיות חומר%רגטת
 כמסמריס קטוע זכוכית מל חלון היה 06 יה"ס פסק 5חד דרכ וממעתי ט: מ"ק קנד מי' כסת"םג.

 כעת לסר6יס זכוכית דרך הראיה דומה אינו כי ולמגיר, להפתח סיוכל 5יריס לעטות רם6י 6ינומסכיכ,
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 ומניח טמעון פל גינתו על חקן לפתוח טרו5ס ר6ו3ן דבר על b~p: סי' רוכל npsb ו3ת0' פתוח.מסחטן
 סימיס כרוכ זכוכית מל מממי~ס מפני ר6יס סיזק מטוס עליו מעככ ומלס זכוכית מל טמטותלפסיס
 טמ6פיל מפני עליו יעכב ור6ו3ן מחלון כעד כגינתו לכנות ירפס מחר 6ו מסיום ממעון טען ועודנטמרת.
 מפני טענם, פינס רסיס דסיזק דטענס נר6ס וססיכ. י6כד. קולי סטר % יכתות 06 ו6ף תקנו,על

 סתומם בתסיס וסוך סעין, כפני סי6 וחוקת מפסקת מסרי רסיס, לסיזק מתיכם סוס זכוכית טלכמתירס
 כמחיכת טסרי יסכרו, סימיס כרוכ ממ6 להום וקין ר6יס, סיזק כו טיסים נקב מוס 3ס ים6ר 1ל6יפס
 כזמן לימתר עסוים קנים ומחילת מט"ו, מטכניס כפ"ר סרמכ"ס כמ"ת ר6יס סיזק למנוע מספיקקנית
 תמכר. סל6 ע"ס סנזסר מפני זכוכית מחילת מתקיימת יותר 6פסר ו6דרכ6 זכוכית, מחילת כמומועט
 וכן לפעמים, סנעריס "זורקים הכניס כפני לסגן לפכיס כרזל מל מככס מעוסיס סר3ס כמקומותורזייתי
 סי6 טענס ר6ו3ן, עליו יעככ לבנות סו6 טכמי3ו6 מפני עליו לעככ טטען מס 6כל וכו'. לעסותנכון
 עכ"ל. עמו.וסדין

 עדיין רוכל, ס6כקת מכתם וכמו ו6טומיס, מגוריס מלונות ע"י ייפתר רסיס סיזק 06 גס דירן,וכנידון
 טממתו3כות דמויות ממנו מירקו הימת כל פרטיומ תוסר מל סרגמס לו יגרמו טסח%נות ע' טענתקיימת
 לעטותו 6פמר ו6י מסמקלט מילט לפתח מלון ~ריך ב' טענת טלפי גס מס כ. 6ות וכנ"ל סמני,3ע3ר
 ולסחיר לקרינתו לכו6 ניתן 6ך סתומן. כקיר חלונות לעסות לכ' למתיר טלין נרסס ע"כ כקביעות.סגור
 טל סמדר לקירוי למתנגד הח"כ יוכל מל6 כתניני מקיר, טל מעליון ממלק טל למרכו 6טומס חלון לקכוע%
 סדין, צית כתיק נטמר ממנו ממעתק כי"ו, כמעטס סדכר מנכתב ומכיון סחלון. "ל ~OSth כטענתע'
hsממטר. י6כד קולי רוכל כ6כקת מכתם סחטם פתרונו על 
 6ין המות מ6רכע למעלס למחות, ויכול תזקס לו ים המות מד' למטס זירק רכי 6מר 6 נט S"S כגמ'ד.
 וכו', למחות ויכול מזקת לו 6ין המות מ6ר3ע למעלס 6פי' 6מר buS~h ורכי למחות. יכול והינו חזקס%

S"b~קנד סי' ופו"ע ס"ס פיז מכניס סרמכ"ס ופסק חזית. וק6 וקיימת תותך מרמיפ6 דמותכת זימנין 
 כעל למעלס, 3ין למטס כין קטנם, חלון כין גדולת חלון 3ין חצירו לחפר חלון לפתוח מכ6 מי ו:סעי'
 וכחי' ותר6ס. כסולם תעלס ג3וסס ססי6 והע"פ כרטיס, לי תזיק % הומר פסרי עליו, מעככסחור
 6ין קמות מ6רכע למע% דתנן חכר ג3י ומ"מ דחיימינן, סכ6 מ"ט דמקמי ו6יכ6 טס: כ"כסרמכ"ן
 חכירו דצמבר ועוד בחפר. מרמיפ6 ל5ותו3י הינים עכיד דל6 דמילת6 טעמה לבכותו. קותומחייכין
 ע"כ. ז"ל. 36"ד סרב ממנו. מתיריו וקינו רופסו חרירו 5ין כריתו 6כל ממנו, ומתיריורופסו

 כממעם 6ך מקורס כלתי ס%דדיס מפני סחור סיתס כ' מל ס6חרונס תוניס מעד דידן כנידוןלפי"ז
 ה3' מכיון כם6, על עמידס ע"י 6ל6 למניס 6חת מחכר לר6ומ סיס ניתן ו% טחתו קרמים סיומכיניסס
 סו6 6פי% חקן לפתוח רם6י קינו זס נקופן 3ית, %יות DIU" וחלקו ותקרס כממיכם מלו סחור 6תסגר
 5דס 6ין מפר פסיתס זמן רכל ממוס 16 סרמ3"ן מכמכ וכמו ממנו, לרקות לפטר 6י מרחיפך מכלינכוס



רמ,.ממונות

 על עומד היה 05 מכר טסיתה זמן רכל מטוס 15 לזה, חום"יס כיח סהי5 וכעת טרטיפ5, ל5ותוכיעטוי
 ממנו. מתירק וקינו רו6הו חכירו 6ין כביתו Ssb ממנו, ומתירך רו6סו תכירוטרטיפ5

 כמנהג זה כותל רוחב כ"כ ריס מסנה עפ"י ד סעי' קנז סי' וטו"ע מט"ו פ"כ מכניס סרמכ"ס פסקה.
 וכהווין בקניס כיניסס מחילם לעטות נהגו ו5פי' 3יניסס, כמחולקיס לכנות הטותפיס סנוהגיסממדינה
 רקות כפי יתקן כעיר ידוע מנסג 5ין ו5ס וכרמ"א: הכירו. 5ת וירסס טימתכל סויר כה יסים טל5וכלכד
 מס ממדיגה מהסג לפי ז"ל פירטו ממגיד סרב כ"כ נ מ"ק סגולם כ5ר וכתכ מוממין. פי על הדייןעיני

 כהגרתן וכתכ סמדינה. כניני ט5ר מגסג לפי לזמר רוכה ואינו כיניסס, כסחולקין לצנות הסותפיןטנוהגין
 3יד וכן מס, כממ"ק הו63 הרם3"6 גס כתב הרק"ם וכרכרי חולק. סרמ3"ן 35ל סר6"ט, ככ"כטס

 05 סם מכ"י ונסתפק תימה. דכרי סהס וכתכ י"5, 3מס "ס סרט3"6 כ"כ הרמוסן כדעת ואילורמיה.
 כתכ סרוקם על מכ"ח וכהגהות חכר. ככותל 16 3תיס 3כיתל העיר כגי כמנסג הכוונה הרמוסן~עת
 העיר. ככניני הרמכ"ןטדעת
 היתם כחטר כנוים ספיתה המחיכם וגס ירומלמית, כאכן ה3תיס 5ת לכפות מעיר טמנהג לידןוכנידון
 ירוסלמית. 63כן החדסס המחילה 5ת לכפות יט טליתה נראה כך,מטופס




