
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 הזיקו שלא בשעה כשפתחן חלונותחזקת
 -סח 1145 מס' ממונותתיק

 חשון( יג)מהד'

 הדיוןנושא

 והתכנית הדירות, להרחבת תב"ע תכנית  הגישו אגפים, מכמה המורכב בבנין הדירותבעלי
 מעבר )ואף התכנית לפי דירתו את והרחיב זכותו את מימש הדירות, מבעלי אחד א',אושרה.
 כפי השכן, לאגף הפונה בצד חלונות ללא קיר שיבנה שבמקום אלא מטרים(, בכמהלכך

 לידו שגר ב' את בשעתו ששאל מסביר א' חלונות: פתח כן הוא שאושרה, בתכניתשמופיע
 פתח ולכן בשלילה, השיב וב' התכנית, עפ"י דירתו את להרחיב ברצונו אם הסמוךבאגף
 לאיש. הזיקו לא שהחלונות מכיון שבנה, בקירחלונות
 השכנים ונם התכנית, לפי דירתו את להרחיב מתכנן והקונה לאחר, דירתו את ב' מכרבינתיים
 בקומות הדירות שהרחבת א' טוען בהתאם. דירותיהם את להרחיב מבקשים אגף באותומעליו

 החזיק כבר והוא שפתח, מהחלונות האור את לו תחשיך התכנית לפי השכן באגףהעליונות
 בחלונות. שניםכמה

 בקשת על חתומים השכנים שכל שמכיון השכן, באגף העליונות מהקומות השכניםמשיבים
 האגפים לכל המשותף הרכוש גבי על בוצעה וההרחבה דירותיהם, להרחבת מהתב"עהאישור

 כולם קנו תכנית אותה לפי דירתו את הרחיב שא' ובשעה השותפין, כחלוקת דינה הבנין,של

 את לו יחשיכו הבניה שע"י א' שטוען ומה הקנינית. זכותם את לשלול יכול א' ואין חלקם,את
 לתכנית ובניגוד ברשות שלא שפתח שכיון השכנים משיבים שפתח, חלונות אותן שלהאור

 אחד מכך. ניזוקו לא שעה שבאותה משום מיד מחו שלא ומה בהן, חזקה לו איןשאושרה,

 מחה לא וע"כ עיר, באותה גר לא והוא היום ועד מאז במקום ביקר שלא מוסיף שכניםמאותם

 היום.עד

 דיןפסק

 בהתאם דירותיהם את מלהרחיב מהשכנים למנוע כדי חלונות לחזקת א' של טענתונדחית



 ירושלים - דין~סקיב

 השכנים. כל בהסכמת שאושרה תב"עלתכנית

 קניג יהושע דוד)-( יגר שמואל3-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 לדיוןהשאלות

 בטענת מהם ימנע והוא לבנות ירצו  שמא הלגנות פתיחת כנגד לשכנים מחאה זכות יש האםא.
 הלונות.הזקת
 אחרת. בעיר שגר משום ידע שלא וטוען הלונות פתיחת על מחה לאב.

תשובה

 למקום תכירו לרטות חלון מפותח 06 וסרטכ"6 סר6"ט מחלוקת סני5 טז סעי' קנד סי' נטו"עא.
 סמקוס סו5 יכנס למחר 15 טסיוס כטענס עליו לעככ יכול סכנו oh רסיס, כסיזק מזיקו קינוטעכטיו
 עליו, לעככ יכול קינו מזיקו קינו טעכטיו כיון סר6"ט דעת סלפי ר5יס. כסיזק זס מחלון זס ויזיקנוססו5
 כדי לסתמו יכופנו סלם וכטיכנס חזקם, לו 5ין עליו לעככ יכול טילינו וכיון הו6, הסר ל5 וזס נסנסדוס
 ועוד סרטכ"6 דעת לפי 6כל סרחקס. hb3 חלון קותו כנגד לכנות יכול וכן רסיס, כסיזק יזיקנוטל6

 לכנות. כמיכול ודיינך כדינך למחר כסדים למיקס כעי דל5 עליו, לעככ יכולר6טוניס
 5כל לסותמו, Of וקריך חזקתו מועילם ל6 ניזוק ויסים כחכירו יכנס 06 טלסלכס טס רעק"6 כחי'וכתכ

 נזיקין, מרחקת כקונטרס קנ5 ס" כסו"ת סרעק"6 וכ"כ עליו. ולס6פיל לכנות זס יכול ט6ין חזקתומסני
 כחזקת ומחזיק מטתמט סוף דסוף מזיקו, לקינו רסיס כסיזק עכטיו מזיקו כין חילוק 5ין קורסדלענין
 טו ס"ק טס נתס"מ ועי'קורס.

 וחזוקי
 י. 6ות י סי' כ"כ

 יכולין טס, לכנות סרכיס יכולין 5ס רס"ר, נגד חלונותיו פתח ט6ס פסק ט O"D קנ סי' כרורסוכמטנס
 מלכנות. וימהס כחלונותיו חזקס לו טיט יטען וסוף לכנות ירוו טמ5 כעדולמחות

 סטכניס יכלו ממ"כ טפסק מס לפי סרי למכניס, ומזיקו מפריעו טטרס כזמן חלונות טפתח דירןוכנידון
 סחטכת כטענת דירותיסס 5ת מלסרחיכ כעתיד ממס למנוע יוכל טל6 כדי טימתוס כעדו למחות5ז

 חזקת מסני סחטכם טלענין סרעק"6 טכתכ וכמו חזקס. לו יט מחו ול5 למחות טיפלו וכיוןהחלונות,
 לקים. מזיקו ל5 כטעתו 06 5ף עליו, ולס5פיל לפכות סכנו יוכל סל5חלונות
 לכנות 6' על סיס מתכנית ולפי מפורטת, תב"ע תכנית יט תכניס טלתוספת דירן נידון דם6ני נר5ס5מנס
 לל5 גס טכך וכיון - תכנית 6ותס עפ"י מלידס לסרחיכ למכניס למפריע טל6 כדי - חלונות לל5קיר

---- ------------



גממונותי

 יטענו והטכניס חלונות, מס לפתוח לו ט6ין מפורטת טהת3"ע כיון חלונות, חזקת bb' 5ין הטכניס,מחקת
 סהכי5 קם סי' ח"6 יעקב כסכות טפסק וכמו לסרחים. להס ממאפסרת התב"ע על מממכו מטוס מהוטל6

 כו טההזיקו מיכר לענין 6הרוניס, ועוד טעו, מי' לסו"ע סלמה הכמת והגסות ג, ס"ק קנג סי'ספת"ס
 וכעל כלל, חזקה חניכך ול5 טענה עמס ם5ין חזקה חטיכ6 מיטהו, טס על מפורט ריסוס ים ט6סרכיס

 פס"ד עי' טכידו. הריסוס על כדעתו "ממך מפכי ובתק למחזיק זכותו מחל ל5 סמו על טרסומההקרקע
 קמט. עמ' י כרךירוסליס

 כמדינם וסוף המערער כפני סל6 ההזיק אפילו וכו' כקרקע החזיק 5: סעי' קמג סי' נסולע פסקב.
 ה"כ: פי"5 טו"נ וכרמכ"ס ע"כ. וכו'. כו מהמערער למקרוס כו כמחזיק ממקום מלויות "יירוח ohאחרת
 הדבר יגיע טל6 אפטר 6י לו 5ומריס רחוקה, כמדינה הייתי טהרי הדגר 6לי הגיע טל5 מפני וקמרטען
 5תכענו ולמחר אותי גזל ספלוני 5ותס ותודיע עריס כפני למחות לך מיה אליך מסגים וכיון טניסכבלוס
 סדרך כ כט מס רמכ"ן ועי' 6. לח כ"כ כגמ' ומקורו עלמך. על מפסדת 5תה מחית ול6 הואילכדין,

 לכעל סדכר טנודע לנו נודע hh"( חזקה ט5ינס הר"ח דעת 5מנס כסלו. מחזיק מי לסקולהכעליס
הקרקע.
 סטרי, ו6כד ממך קניתיה טטוען כקרקע, ג"ט חזקת לענין זה סכל רב עמ' י כרך ירוטליס פס"דועי'
 ממך קניתיה טוען טילינו תסמיטין כחזקת 5כל 5מת, דטענתו למריכן מחה ול5 כך כל כה טהחזיקטכיון
 עיי"ט. ומתק. כתטמיטין 16 כנזק והכיר סרקה ראיה להכיל המחזיק על ומחלת, ומתקת ראית5ל5

 חזקת 5ת 5' ע"ה טפס לירוטליס הניזוק, הסכן טל מיגוריו מקוס מכ"כ, הנסיעה ממרחקוכימינו
 עריס מתי "ל סדינן י"ל פרם6ות, מלוט "ל הליכה ממרחק פחות דהייכו מטעה, פחות הו6 מלו,החלונות

 ממרחק פחות טל נסיעה כמרחק נמ~5 הבי"ד 05 36 עמ' יט כרך מד"ר )עי' ממט 5חת עיר כדין6לו

 העיר(. לקותה נחטכ 5ס פרם5ות, "לוט מלהליכה




