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י מרפסתמורחבתבקומהא'
הרחבת מרפסתבקומהב'עלגב

נוציאהדיק

/מהםינכשל,,

א' וב' שכנים בבנין משותף .א' גר בקומה ראשונה ,וב' מעליו בקומה שניה .לא'
מרפסת שהורחבה  -ללא רשיון  -עם גג בעל שלוש שכבות בידוד .מעל מרפסת זו יש לב'
מרפסת צרהיותר ,והוארוצה להרחיבה -כמעטעד לרוחב של המרפסת שלא'-וכן להאריכה
יותר מאורכה של המרפסת שלא' ,ומעטיותר מהמרפסתשמעליו בקומהג'.
א' מתנגד לכך שב' ירחיב ויאריך את המרפסת שלו משום שהיא על נבי החצר
המשותפת שלהבנין,והיא "תחשיך"לו את האור שנכנס מהמרפסת,וכן משום שלצורךהבניה
קודחב' בקירות הביתוישלונזקים ,וגם משום שהזיקלו בעבר והוא תובע ממנו סכוםמסויים
שב' מסרב לשלםלו.

ב' משיב שזכותו להרהיב את המרפסת שלו מאחר וגם המרפסת של א' הורחבה
בשעתועל חשבון החצר המשותפת .ובאשר לטענת "החשכה" משיבב'שבין כך המרפסת של
א' מקולה בתקרה בלתיעבירהלאור ,והחלק שמבקש להאריך מעבר לאותה מרפסת רחוקדיו
מחלונות ביתו של א' ואין בו כדי להחשיך את דירתו .בענין הנזקים שעשה לדירתו של א'
בשעתהבניה ,משיבב' שמידעם הנזקהודיעלא' שברצונו לתקן אותו אךא' התנגד שב'יכנס
לדירתווהביאקבלןשיפוצים שלקחעלהתיקוןמחיריקר.טועןב' שהואהיהיכוללתקן ברבע
מחירואינוחייב לשלם כלכך הרבה .ומ"מכדי להתפשרעםא' הואמוכן לשלםלו עבור הנזק
כתביעתו ,אםיסכיםלו להרחבת והארכת המרפסת.
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השאלותלדיון
א .מרפסת תלויה מעל חצר משותפת ,האם זכותו של שכןבבנין להתנגד לה בטענה שבנויה
באויר משותף?
ב .מזיק ביתו של תבירו שמבקש לתקן הנזק בעצמו ,והניזק מתנגד ורוצה הוא לתקן על
חשבונו שלהמזיק .מי מהם צודק?

תשובה
א .נחלקו בזה הפוסקים .יש סוברים שאחד השותפיםאינו רשאי להוציא מרפסת לאויר חצר
השותפים ,שהרייד כולם שוהבאויר החצר.וי"ח ואומריםשאין השותפים בחצריכולים לעכב
עלמי שרוצה לשנות בבנין בדבר שאינו מזיק לשותפים ,ולכן כאשר הוצאת המרפסת אינה
מזיקה לשותפיםאינםיכוליםלעכבו.עי' שו"ת משכנות ישראלסי'ט ,ומנחתיצחקח"וסי' קע
אותיז ,ופתח"ח ח"ו פ"דסעי'ו וס"קט ,ו"משכן שלום" מלואים פ"וענףו אות נט בשם שבט
הלויומרןהנרישייא ,ועוד.וכיון שהדברתלוי במחלוקת ,הממע"ה.
ב .במחנ"אהל'נזיימסי' אדן בחיובו שלמזיק ,האםהחיוב הואכגזלןשחייב לשלםשווי הנזק
כפי שהיה שוה בשעת הנזק אע"פ שעכשיוהוזל ,או שחיובו הוא לתקן אתהנזק ,ואם הוזלאינו
משלם אלאכפי ששוההיום .וכתב שהדברתלוי במחלוקתראשונים ,שמהרמביים שכירותפייג
ה"ג נראה שאין חיובו אלא להחזיר הדבר שהזיק אע"פ שהוזל ,אבל מהראב"ד טו"נפייה ה"ב
נראה שמשעה שהזיק נתחייב בדמי היזקו ,ואם הוזל משלם כשעת הנזק ,ועיי"ש בארוכה.
ואמנם הש"ךסי' צה ס"קיח מצדד לחלקבין מקרה שאי אפשר לתקן הנזק שאזשמיןלמזיק,
לבין מקרה שאפשר לתקן הנזק שאז מסתברשחייב המזיק לתקן הנזק.ועי' נתה"מ שם ס"קז
שהעיקר בזה כדברי החומים שבחפירת קרקע הרשות ביד המזיק למלא החפירות ולא לשלם
דמים ,ומשוייההוי כתביעת קרקע.ועי' חזו"א ב"קסי'ו אותג שלדבריהשייך אם הוקר תשלום
הנזק משלםביוקר ואםהוזל משלםבזול.ועי' ספרזכרון"עולתשלמהי'חייבעמ' שו מהנרשייש
שחקר האם חיוב המזיק הוא השלמת הפסד דמי החפץ שניזוק או שחיובו הוא השלמת החפץ
עצמו שנפסד.

ולפי"ז אם המזיק רוצה לתקן בעצמו את הנזק והניזק תובע שישלם את שכר התיקון
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שהואיתקן ,הדברתלויבהנ"ל ,ולדעת המחנ"א הדברתלוי במחלוקתראשונים .ע"כאי אפשר
להוציאמיד המוחזק כשרוצה הוא לתקן.

ולמעשה יש לקבל  -באופן עקרוני  -את הצעת הפשרה של ב' לשלם לא' את כל
תביעותיו על הנזקים שעשה לו ,למרות שעפני דין יתכן ואין לחייבו בכך ,כמבואר לעיל,
תמורת הרשות הנתונה לב' להרחיב ולהאריך את המרפסת כפי שתכנן .יחד עם זאת ,עלב'
להשלישערבויות מתאימות לתשלוםהנזקים בעברובעתיד.
הרב אברהםדובלוין ,אב"ד
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