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 לירושלים הראשית הרבנותשע"י

 א' בקומה מורחבת מרפסת גבי על ב' בקומה מרפסתהרחבת
 כשל,, ינ/מהם

 הדיקנוציא

 לא' שניה. בקומה מעליו וב' ראשונה, בקומה גר א' משותף. בבנין שכנים וב'א'
 לב' יש זו מרפסת מעל בידוד. שכבות שלוש בעל גג עם - רשיון ללא - שהורחבהמרפסת
 להאריכה וכן - א' של המרפסת של לרוחב עד כמעט - להרחיבה רוצה והוא יותר, צרהמרפסת
 ג'. בקומה שמעליו מהמרפסת יותר ומעט א', של המרפסת של מאורכהיותר

 החצר נבי על שהיא משום שלו המרפסת את ויאריך ירחיב שב' לכך מתנגדא'
 הבניה שלצורך משום וכן מהמרפסת, שנכנס האור את לו "תחשיך" והיא הבנין, שלהמשותפת

 מסויים סכום ממנו תובע והוא בעבר לו שהזיק משום וגם נזקים, לו ויש הבית בקירות ב'קודח
 לו. לשלם מסרבשב'

 הורחבה א' של המרפסת וגם מאחר שלו המרפסת את להרהיב שזכותו משיבב'
 של המרפסת כך שבין ב' משיב "החשכה" לטענת ובאשר המשותפת. החצר חשבון עלבשעתו

 דיו רחוק מרפסת לאותה מעבר להאריך שמבקש והחלק לאור, עבירה בלתי בתקרה מקולהא'
 א' של לדירתו שעשה הנזקים בענין דירתו. את להחשיך כדי בו ואין א' של ביתומחלונות
 יכנס שב' התנגד א' אך אותו לתקן שברצונו לא' הודיע הנזק עם שמיד ב' משיב הבניה,בשעת
 ברבע לתקן יכול היה שהוא ב' טוען יקר. מחיר התיקון על שלקח שיפוצים קבלן והביאלדירתו
 הנזק עבור לו לשלם מוכן הוא א' עם להתפשר כדי ומ"מ הרבה. כך כל לשלם חייב ואינומחיר

 המרפסת. והארכת להרחבת לו יסכים אםכתביעתו,



 לירושלים הראשית הרבנות שע"יבד"צב

 לדיוןהשאלות

  שבנויה בטענה לה להתנגד בבנין שכן של זכותו האם משותפת, חצר מעל תלויה מרפסתא.
 משותף?באויר
 על לתקן הוא ורוצה מתנגד והניזק בעצמו, הנזק לתקן שמבקש תבירו של ביתו מזיקב.

 צודק? מהם מי המזיק. שלחשבונו

תשובה

 חצר לאויר מרפסת להוציא רשאי אינו השותפים שאחד סוברים יש הפוסקים. בזה נחלקוא.
 לעכב יכולים בחצר השותפים שאין ואומרים וי"ח החצר. באויר שוה כולם יד שהריהשותפים,

 אינה המרפסת הוצאת כאשר ולכן לשותפים, מזיק שאינו בדבר בבנין  לשנות שרוצה מיעל
 קע סי' ח"ו יצחק ומנחת ט, סי' ישראל משכנות שו"ת עי' לעכבו. יכולים אינם לשותפיםמזיקה
  שבט  בשם נט אות ו ענף פ"ו מלואים שלום" ו"משכן ט, וס"ק ו סעי' פ"ד ח"ו ופתח"ח יז,אות

 הממע"ה. במחלוקת, תלוי שהדבר וכיון ועוד. הנרישייא, ומרןהלוי

 הנזק שווי לשלם שחייב כגזלן הוא החיוב האם מזיק, של בחיובו דן א סי' נזיימ הל' במחנ"אב.

 אינו הוזל ואם הנזק, את לתקן הוא שחיובו או הוזל, שעכשיו אע"פ הנזק בשעת שוה שהיהכפי
 פייג שכירות שמהרמביים ראשונים, במחלוקת תלוי שהדבר וכתב היום. ששוה כפי אלאמשלם
 ה"ב פייה טו"נ מהראב"ד אבל שהוזל, אע"פ שהזיק הדבר להחזיר אלא חיובו שאין נראהה"ג

 בארוכה. ועיי"ש הנזק, כשעת משלם הוזל ואם היזקו, בדמי נתחייב שהזיק שמשעהנראה
 למזיק, שמין שאז הנזק לתקן אפשר שאי מקרה בין לחלק מצדד יח ס"ק צה סי' הש"ךואמנם
 ז ס"ק שם נתה"מ ועי' הנזק. לתקן המזיק שחייב מסתבר שאז הנזק לתקן שאפשר מקרהלבין

 לשלם ולא החפירות למלא המזיק ביד הרשות קרקע שבחפירת החומים כדברי בזהשהעיקר
 תשלום הוקר אם השייך שלדברי ג אות ו סי' ב"ק חזו"א ועי' קרקע. כתביעת הוי ומשוייהדמים,
  מהנרשייש שו עמ' חייב שלמהי' "עולת זכרון ספר ועי' בזול. משלם הוזל ואם ביוקר משלםהנזק
 החפץ השלמת הוא שחיובו או שניזוק החפץ דמי הפסד השלמת הוא המזיק חיוב האםשחקר
 שנפסד.עצמו

 התיקון שכר את שישלם תובע והניזק הנזק את בעצמו לתקן רוצה המזיק אםולפי"ז
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 אפשר אי ע"כ ראשונים. במחלוקת תלוי הדבר המחנ"א ולדעת בהנ"ל, תלוי הדבר יתקן,שהוא
 לתקן. הוא כשרוצה המוחזק מידלהוציא

 כל את לא' לשלם ב' של הפשרה הצעת את - עקרוני באופן - לקבל ישולמעשה
 לעיל, כמבואר בכך, לחייבו ואין יתכן דין שעפני למרות לו, שעשה הנזקים עלתביעותיו
 ב' על זאת, עם יחד שתכנן. כפי המרפסת את ולהאריך להרחיב לב' הנתונה הרשותתמורת
 ובעתיד. בעבר הנזקים לתשלום מתאימות ערבויותלהשליש

 אב"ד לוין, דוב אברהםהרב
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