
אממונת

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממעתודים

 חניה במגרש חלדןסגירת
 -עא 1662 הס' טטתותתיק

 כסלו( י)מהד'

 הדיוןנושא

 סמוך שלו הקיר כשבגובה מיצרים, בנין של - מחסן דירה לשם - חניה ממגרש חלק סגרא'
 מתנגד ב' החניה. למגרש ואויר אור קצת שמעליו מהרחוב שמכניס חלון-סורג קייםלתקרה
 החניה מגרש את יותר עוד תחשיך וסגירתו חלון, באובו מוחזק שהוא בטענה החלוןלסגירת
 חשוך החניה מגרש כך שבין טוען א' ומשכיר. ,שבנה קטנות דירות לכמה כניסה לו יששממנו
 הכניסה דלת מעל חלון יצר ומ"מ במגרש, הפזורה ומתאורה מהכניסה מגיע והאויר האורועיקר

 מהחלון-סורג. שנכנס האור יגיע שמשם כדי לעצמו, שסגרלדירה-מחסן
 זה חלק על הבעלות את שקנה משום במקום מחסן-דירה לבנות מלאה זכות לו שיש אומרא'
 היה המגרש של זה וחלק הבנין, בניית של היוזמת מהחברה שקנו הבעלים מידי המגרששל

 מוצמד אינו שקנה במגרש והחלק בבנין דירה ,אין עצמו )לא' בבנין שלהם לדירהמוצמד
 החלק את שקנה משום במגרש, שלו המחסנים-הדירות על זכות יש לו שגם טוען ב'לדירה(.

 שלו. לדירה בחוזה מוצמד זה והחלק עצמה, מהחברה החניה במגרששלו
 עיניו. ממראה והתרשם במקום ביקר הדיןבית

 דיןפסק

 שנכנס האור יגיע שממנו שלו, לדירה-מחסן "nwv הכניסה דלת מעל חלון יצר שא'לאחר
 מוסרת. א', של הדירה-מחסן לסגירת ב' התנגדותמהחלון-הסורג,

 קניג יהושע דוד)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 ירושלים - דין פסקי,נ

 לדיוןהשאלת

 החניה. במגרש המותקן חלון-סורג הסתרתא.

 אפשרי שבלתי קובע כשהחוק בבנין, לדירה הצמדה ללא משותף בבית חצר שקנה מיב.
 כזו. בצורה בעלותלהעביר

 ולמכור קרקע שטח על בנין לבנות ישראל מקרקעי מינהל ע"י הזכות לו שניתנה קבלן-יזםג.
 האם לדירות, הוצמדו שלא בקרקע חלקים ונשארו מהקרקע, חלקים להן ולהצמיד הדירותאת
 דיירי כל של משותף רגוש שהם או קונים, להם שמצא לאחר בהם לסחור הקבלן בבעלותהם

הבנין.

,

 תשובה

 מומזקת תלון לו ססיתס סמי י3 מעיי קדד סי' 31ס1"ע רקבון פרק 3"3 כגמ' מ613ר חלונות חזקת כדיןא.
 6מגס יסתום, טל6 כו למחות סמות,ק יכול מתמס, 16 סר"קס 3ל" מ5דדיס "1 כגגדס 31נס חרירו631
 זס סכלנר6ס

 חוקית רטות )סטין 3ממסגיס סמוק לפי טמותקן 36ל.ת%ן-סורג %ורם, טעסוי כמלון דוק"
 ק5ת, רק bSb מל6 6ור ממגו נכנס ל6 כך סכין רגילים(, מלונות סס למתקין 11Dht דירות, מסלמנות
 למגרס מסכניסס מגיע סחגיס למגרס 1ס16יר סקור וביקר 6וורור, %ורך רק bSb ל16רס עסויסיגו

 קורס חזקת סתניס מגרס לרעלי 6ין חשמל, סל כת6ורס סס מסתמסיס סמסיכס וכטעות לרוורס,ספתומס
 כחוק. 9ל6 טס טשו לדירות כניסם %ורך מלגגותמשתן
 P'AnC סקור מעט יכנס מדרכו סס, ט3גס לדירם הכגיסם דלת מעל חלון י5ר ט5' דירן 3גידוןוכפרט

מסחלון-מסורג.
 מסני ל6 עמיד 6י כוס שמריס "ין סמוק, על עכר כמגרס מחלק "ת ל"' כמכר "מי ט6ע"פ גר"סב.
 %תר. למוכרם ס6פסר ממס 3ס ים סה5ר כסרי ד"ת,לפי
 על סרעפת 6ת לקפלן סממסלס מסרס % סמיגסל "63דמות תסמ עמ' י6 כרך ירוסליס פס"ד עי'ג.

 6ל"מקרקע
 %נות 6יטרס ססממסלס מס לפי סמ51מדיס וסמלקיס סדירות ומכירת ס3ניס זכות 6ת רק

 כן לעטות רטוני 6יגו סמטותף, מסרכוס חלקים לעלמו לטייר לי,ס מ"פסר 6יגו ססמינסל ומכיוןסס,
 געסיס - ס33נין %ירות 6ותס ס5מיד Dh hS - %5 וחלקיס כעלים, ,ה על סיס hS טמעולסמסוס

 מי "1 סי,ס סס טעוטס מס כנגד לטעון דין כעל סו" סדירות מפעלי 6מד וכל ס3גין, טל מטותףלרכוס ממיל"
 (מכומן.

 לוין. דובאברהם
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 גממ111תו.

הערה

 מזערית. כך כל סיח כחור מספגיעס סטעס מן סתכיעס 6ת לדחות יםלעג"ד

 קניג. יהושעדוד
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