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 )ימן( בז)מהד'

 הדיוןנושא

 הוא לדירתו. שמעבר החיצוני הבנין בקיר ביתו לחלון מתחת מזגן שהתקין על ב' את תובעא'
 הוא ביתו. חלון לתוך אותו תביא שהרוח חום פולט וגם הקיר, את ומרעיד מרעיש שהמזגןטוען

 הגג. על או הבנין של אחר לצד המזגן את להעביר מב'תובע

 )א' חום פולט אינו וכמעט מרעיש אונו שכמעט חדשני מדגם הוא המדובר שהמזגן משיבב'
 כמה שבעוד בהחלט יתכן חום, פולט אינו וכמעט מרעיש שאינו כמעט היום אם שגםטוען
 טוען עור שנים(. כמה בעוד לדין אתו לעמוד רצונו ואין חום, ויפלוט ירעיש כשיתיישן,שנים
 של החיצוני בקיר ולא שלו, המטבח של החיצוני בקיר תקע הוא המזגן של התושבת שאתב'

 מכחיש )א' הדיירים כל של משותפת בבעלות הוא רחיצתי הקיר הרי כן, אם וגם א', שלדירתו
 משם(. המזגן הפעלת את ממנו למנוע ,כותו ולפיכך שלו, החדר קיר מאחורי מותקן שזהוטוען
 כ-2 של מרחק - הסמוך השכן של הקיר מאחורי אל מיקומו את לשנות מוכן שהוא הודיעב'

 לעבר מהמזגן הנפלט האויר את שתחסום מחיצה שם ולהתקין - א' של הדירה מחלוןמטר
 לא הגג על או הבנין של אחר לצד המזגן את להעביר שהאפשרות טוען הוא א'. שלהחלון

 למזג. נזקק הוא שאותו החדר אל הרב המרחק בגלל עליומקובלת

 דיןפסק

 מחיצה ולהתקין א', של הדירה מחלון מטר 2 מרחק המזגן את להעביר ב' הסכמת אתמקבלים
 א'. של הדירה חלון עכר אל מהמזגן הנפלט האויר הגעת אתשתחסום
 המזגן. את להפעיל ב' יהיה רשאי המחיצה, והתקנת העברה ביצועלאחר

 קניג יהושע דוד)-( ווייס, יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(
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 לדיוןהשאלות

 שכנו. דירת של החיצוני בקיר מזגן להתקין שכן יכול האםא.

 כמה בעוד יזיק שמא היום, מזיק אינו אם גם שכינו מחין מזגן להרחיק אדט חייב האםב.
מונים.

תשובה

 כקיר סימוט (כות כיח )כעלי סיס סו6 סמדיגס מנסג סכימיגו תמ6 עמ' '6 כרך ירוסליס פס"ד עי'א.
 מעכר ול6 כיתו לקיר מעכר רק ממזגן 4ת למתקין עליו סיס lAfn bSb, בו להתקין כיחס טלסמי5וגי
 לסרמיק ממזיק מייכ ומ"מ דילים, כגירי מטיכ מממזגן לסכינו טמגיע סיזק כל כן עטם 041 סכינו,לקיר
 דילים. גירי (ס 4'ן IS'Dh עלמו6ת
 (otpn חכית )רטות מלון nntpor כ-ג סי' פ"כ כ"כ סר4"ט דעת rv: סעי' קנן סי' כסייע גהכב.

 6100 סמקוס 610 יכג0 לממר 16 מפיוס כטענם עליו לעככ יכול סכנו 6ין ר6י0 כהזק שיקו סיגומעכסיו
t)ptrttוז0 נהגת דוס עליו, לעכם יכף 6יגו מזיקו 6יגו (עכטיו "כיון מפני ר6יס, כסיזק זס מתען (ס 
 י(יקגו סל6 כדי לסתמו יכופנו מלס וכמיכנה מ(קס, % 4ין עליו לעככ יכול טילינו וכיון סו6, חסר6יגו
 5ט כלל כמסוכת PDD ס6לס סדנריס ועפיי hSs .opnlo הלון 16ת1 כנגד לפגות יכול וכן ר4יס,כהיזק
 610 גס לס51י5 טכגגדו סכנו טמעון גמלך ולסוף מלון כו ופתם לחון עלייתו בליטת ט510י5 כר6וכן 1סי'

 מפגי טמעון עם טסדין עליו, 'S'Db ט% כדי מלונו מכגגד כנינו סירמיק ר6וכן וטוען עלייתוכליטב
 מלוגו ר16כן וכספתם 0טותפין, כמקר סוי לרס"ר nlh1Dflr11 ויזין לס51י4 טרס4י סמקוס טמגסגטכיון
 סיס ל4 עתם ועד כנינו לס51י6 יכול סיס סמעון טגס כיון פתם כדין סל6 ממעון עליית סל ס16ירכגגד
 סמעון ויכול לרטוטן ח,קס 4ין סילכך כידו, לממות יכול סיס )4 ולכן 5, מ,יק סיס % כי מקפיד"מעון
 יכול 6יגו טמעון לחורכת מקן לפתומ סכ6 כר6וכן ג סי' פ"כ ככ"כ פסק (ס ומטעס מלונו. כנגדלכנות
 לחורכת פתומ מ5ן גמ45 6ס לפיכך מזקת, לו 6ין כו לממות יכול סוייגו וכיון מ(יקו סוייגו כיון כולממות
 עליו לפתומ סיכול תעמיס עליסס ,6ין רעפים מכוסים טסם נגגיס פסק ,ס ומטעס וכו', ח,קס )ו"ין
 וכו'. לסותמו כופפו למקר מ5ן מקותו לר6ומ ויכול גגו ז0 יפתח זמן 6תר ו6סמלון
 עכטיו מ,יקו thr(1 סמעון מ5ר על מלון לפתוח סכ6 טר4וכן כתכ קמר 4לף סי' מ"6 כטונת סרטכ"64כל
 ידו על לעככ סמעון עס טסדין כרטיס, ויזיקנו למחר 16 פיוס כסלו יכג0 טס61 טוען וממעון ר6יסכסיף
 סריכ"ס ססכיס ולזם 0ר4כ"ד דעת וכן וכו', לכנות כסיכ61 ודייגך כדיגך לממר כסדים למיקס כעידל4
 כתכ ומיסו גקטינן. וסכי וסרמכ"ן יונס 0"ר דעת וכן מס6מרוגיס, מרכס דעת סכן וכתב תע4סי'



 גממונות

 וכתן oa. כטוייע ע"כ עדיין. מזיקו 1חיג1 ה61יל עליו להמ(יק יכול thr(1 לו טנר6ה 3 ים 3"כסרמ3"ן
 מסגי זה לעגין חבל )סותמו, זס דקריך גי(וק וימיה חזירו יכנס ט6ס לענין דוקט דסייגו מס רעק"36חי'

~prn
 כקוגטרמ קג6 סי' כסוית וכ"כ עיי"ס. עליו, ולהקפיל )מגות (ה יכול טלין מ(יקו ט6יט מעון
 מטתמס סוף דחוף מ(יקו, לחיגו רפיה כהיזק עכטיו מ(יקו כין מילוק "ין חורה דלענין ג(קיןהרמקת
 פתם ebt ט ס"ק קג סי' מ"3 ועיי י. 16ת י סי' 3"3 ומזויף טו p"D מס גתס"מ ועי' חורה. כמזקתוממזיק
 לו סיס יטען והוט ~נות יר15 טמ6 כעדו לממות יכווין סס לכנות סר3יס יכווין חס רה"ר נגדמלונותיו
o~fnעיי"". מלכנות. ויממה כח~ג1תיו 
 לע"פ ניתז למלון מתמת מוגן להתקין מס' למנוע 6' טל (כותו סמ"ר טפסק מס לפי דירן, כנידוןוה"ס
 הגרנה כרכרי להלן ועי' יזיק. כן כסיתיטן טניס כמה כעוד טמ6 מזיק, חיגו מרט כמהמזגןמסיום

 עליו. לעכר יכול טחינו כו"ע יודו ו3גיד"ד סנום5יס 3ין טמילקו טלדסמידט והגרייטמרמורסטיין

 לוין. דובאברהם

ב

 כיתו לקיר מעכר ורק מזגן, להתקין המחוגי כקיר טימוט (כות לבעה"נ טיט סליט"6 סג35"ד מט"כ6.

 36ל סכנו, קיר על כוץ המזגן מנוע 6ת למתקין כטhpt1 53 דוס  לעוידי"ל סכנו, לקיר מעכרזל"
 מעצר נעסה הקיר, 6) המזנן 5ת למכר טכ16 כקיר סקידומיס דהיינו לקיר, מהמיצור כמלק3גיד"ד
 6ל5 הקיר Sh ממט למוד טחינו כיון הסכן, לקיר מעצר חל מתרומם המכונס טפף לע"פ דירתו,לקיר
 חיגו מסכן דירת לקיר סמע3ר ה16יר דכסתמח לכך, סתגגדות זכות לתו"ע hc'1 י"ל rt5P ממנורחוק
 6ס גס למתנגד, יכול חינו כלח"ה 36ל לו; יפריע והמזגן למס דירתו להרמיזי רוחה 66"כ לטכן,קנוי
 הו6 וכן המסוחף, לרכוס סייכיס הכגין טל סמי15נייס הקירות טמרי לקיר, סייכיס הקיר הכנגדה15יר
 הרכוס טל וכ6ויר המקרקעין, מזקעפ"י

"nicno 
 הדירות מתעלי "מד זכות יט חס זמנינו פוסקי דנו

 טהכי6 ט סי' )גרוסמן( יטרלל מסכנות עי' מרפסת, לעלמו לסו5י6 3ט3יל כ16יר סי0תמס למצירולהתנגד
nrr~tnקלט, סי' רב למס wscl טמדוכר וכגיד"ד יז, 6ות קע סי' מ"ו יחמק ומגמת ר5ט, סי' מ"ח הלוי 
 מטעם עליו לעכר סכינו  סיכול ן טכי'  ילג סי' 3טו"ע טפסק לזיז טדומס גרטה כמרפסת ולחכמזגן
 וכסיום 3ו. לממות יכול דחינו להויך כתכ ס 3סעי' וטס עליו, מעכת חיגו ד3ל6"ה מסמע פרחיה,טמ(יקו
 עליו. מעככיס סטכגיס וחין מכיתו מ(גן מ51י6 דייר סכל המקומות 3כל המנהגגתק3ל
 הים לכח1רס מידי, כנזק מדוהר היה קילו lptfn, ממזגן טפולט סתם והחויר ססרעס התורע מטועןומה

 קנו בסי' סרמ"5 פסק מסרי דירתו, לקיר מעכר סלח nbr מתקין eh טפילו כעדו לעכס יכולסתו3ע
"PDטה51 המיסגי כקיר וה"ה הסותפיס, כמחר )ממות יכולים להם מזיק וסקול מליס 6דס טכני כ 
 י6 חות 'ג סי' 3יי3 המ11"5 כת3 כ3ר 6מגס סינס, 55ל הן מולין הכל ליטון לו מפריע הרעם חסמסוחף
 כני מרור הימוט סו6 מ(גן וכהיוס למתות, יכול חינו המולה 6ף עוסיס 6דס כגי סרוב ד3ריס עוטהד6ס
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 33ית1. מזגן להתקין דייר מכל למזוע טפסר ו6י עוטיס,6דס
 יט כ0יתייטן מ"מ ימן, מזגן כמו ומוס רעט יעסה ל6 מרט כטסמזגן כיוס 6ס ט6ף המונע טטוען מס3.
 קגד סי' 3ט1"ע h'5or הר6ט1גיס מחלוקת h~w,)c הג5נ"ד וסכיך יסן, מ,גן כמו וחוס רעט סיעטסמסט
 כן וכמו סיוס, עליו )עכ3 סיכך ט p"D קג כסי' ברורה המסנס ופסק סיום, עליו לעכב יכול 6ס טזסעי'

 (יזין ט16תן טכתכ מי וים כת3: 1 סעי' קנג סי' 3רמ"6 דהגה הגוט6יס, כין לחלק ים לעג"ד3גידייד,
 וכשירקס oprn )1 61ין )מתות יכף 3על'המ5ר 6ין המטר מן הכות) נקרס מפגי רעפים 0) מגגטמו5י6ין

  6יגו סיזק לו 6ין ע5מס מ5ד טמס(י(ין דכיון שומר 630 כתכ יד ס"ק ו3סמ"ע ~מרי, יסלקס %נות(ס
 קגד בסי' לקמן ועי' וכו', מזקה לו 6'ן מטעה )מחות יכו) ד5יגו וכיון וכו', גהנה Or זהו") )מחותיכול
 ל6תר ודיינך 3די;6 עמו )ירד )יס גיחך דל6 מסוס למחות  ריליל ירי  וי  כענין סממ3ר מב"כ ט(סעי'
 (י(1 לסקריך כלידו הדר לחצירו למגיח מעולס דרדרך יוועיס דהכל כיון מודיס סכל דכאן וי"ל(מןי

 מטוס )תובע זכות נהגו ט)6 קמד 6)ף סי' ח"6 הרסכ"6 טו"ת ועי' מס. )כנות ט'5טרך עת עד)מ5ירו
 טי(כה, ברור כדרר 36ל נדין, יוכה של6 שאפסר כמקוס hSb ודיינך, 3דינ6 כעתיד לעמוד ר51הטחינו
 עתם. )מחות יכול6י;ו
 יהיס סגי( ושעל לסלקו יכול 610 מחקירו דסהי(ק כיון 16ת1 להנוע לטרום עליו 6ין דהכ6 מתרןוכטח
 סמלון כעל 6ת לתכוע סמ5ר כעל היקטרך קגד דסי' ר6יס כסיזק משא"כ יסלקו, טל6 אותו לתבועמוכרם
 ססיזק, %טל סת4ן נגד כתיגם כותל לכנוה ר51ה אינו המלר ונעל 3ר6יס י(יקגו סל6 כרי מלוגוסיסתוס
 ~h"snl מטוית גס מדוייק כך 6%1ורס ע"כ. ודיינך, 3דיג6 ולטרוט המקן 3על 6ת לתבוע טי5טרךגמ65
 עיי"ט. קמד 6)ף סי'מ"6
 סמ;ימין יודעין כו"ע כ6ן גס הממ"ע דלפי סטת, לתירון וכין הממ"ע לתירון 3ין כו לחלק טייךוכידיד
 ולפי לסלקו. 6ו nhr, לתקן המזגן 3על י5טרך ירעיט זס 6ס וכעתיד המי5וגי שקיר מזגן טל מגועלהגית
 המזגן וכעל המזגן, 6ת מלהפעיל למונעו סתוכע יוכל נזק יהיס 06 וכעתיד ג'ק, 6ין סכעת כיוןמן"(
 בו. לסטתמט כטיר5ס כדיגך לתובעו טי5טרךסו6
 6מ1 לעמיד י5טרך סל6 כדי למתעו יכול כגפה hptll י6 ס"ק קנה בסי' סגתס"מ מטייכ להוסיף יטעזך
 'וס כל טמחדט ריפות ככותם 35ל סיזקו לסלק כטיר5ה הסילוק יתעכב יכגפת מסוס ודייגךכליגל
 יכול ולכן אח"כ, דיגו ימיה כך עכסיו סל כדיגו מלסכות, לממנע רק סיזקו לסלק קריך 61ין3הכ6ות
 לגמרי. לסלקו מכלי מלספעי4 למוגעו יוכל ירעים 6ס טכעתיד נמי וכגיד"דלסמוך.
 טגס מ3ו6ר סם מ3 סעי' קנס סי' וטת ק( סי' הר6טון הטור מ"3 תטכ"ן מטו"ת הדכריס נסתרים1לכ16רה

 וךייג6, נןיג6 לעמוד י5טרך טל6 כדי DD(1 למנוע יכול כעתיד נזק להיות סיכול כיון סק, 6ין כיוס06
D)nh3נידין  וכן מס, סיס  מלכלוך ריחן סיס 14 סמדס 6ו4 סיוס סל המ5כ לפי  גס סת0כ"ן  רכגידון "'ל  
 ויזיק יכסס b~a 16 ויזיק ייתן bb 6מת ססעס ממוטט י"ל ספיר וע"ז סכסך, סכים לכסות אריךסט"ז
 סיוס זכות לו סיס מלינו ל6 ויתקלקל יתיישן סמ6 מתסס מסיס 36ל ודייגך, כדינא 6תו לעמוד ר51הואייו
 והכיף יז סי' תויים (וט6 פיתחון כסרית מילק סכן 1מ65תי כעולס. נמ65 % סג(ק כעת מסרי עליו,לעכב
 עייפי. מת, ס"ק קנס סי' 1hsn SU'tר6יס
 3גיד"ד 36) גי(ק, 6ין רק מדק כעת סיס חלון נפותח 6לר C"hl~t סרטנ"5 ;מלקו ט% )הוסיף יסעוז
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הממונות

 נכול מכמיס גתנו ט% ס: סי' פ"ק ג"כ הרב"ט וכלטון עליו, לעכם יכול ט6יגו מודו כו"ע 6ין מזיק"גס
 היזקו טמסלק מס מספיק h~b דורות לדורי קיים דכר מיעטה מהכירו היזקו לסלק לו מיס למיוקי5כה
 ע"כ. וכוי. כקרן ס1פטיס י" יזיקט ,מן 6חר 061 מעה, לפיממגו

 טרמורשטיין. צבינפתי

ג

 לעמוד רקונו 61ין מום, יפלוט וגס ירעים ממזגן כ"יתייטן טניס כמה וכעוד סיחכן סתוכע לטענתכלסר
 דכעת זיכיון גרי מגיס, כמס כעוד לדין6תו

 ממוגי
 טל6 המתקין מוו'יד ועפני לנזק סיכה מסווה קינו

 6ת לעכס יכול סריגו כמו לעכבו סתוכע כידי 6ין ולכן טכגיס, נזקי כדיגי כקל המ,גן 6יןעורערה(,
 מקן לפותח דומם ומיגו רעם. ותגרוס תתיימן הי6 טניס כמס הנעוד מצטט ככיטס מכונת כקגיימסכנו
 על גמור רסיס היזק מיד י51ר המלון דהתס נערו, לעכב טיכס h"sc10 סוכר טסם חכירו ח5רכנגד
 6ת רמותו על לעכס סני,ק ט5 מזכותו ולכן כעת, גי,וק 61יג1 כתקר כעת ממתמט קינו  הגיוק 06 גססת5ר,
 מסר(. hs וזה נסגס ,ס ממוס כעת, חסר הeb 61 דוקק מוגבלת 11 זכות דגם b"D )והרקים ר6יסהג,ק

 עלדשמידט.טוביה




