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נושאהדיון
א,וב ,שכניםבבנינים סמוכיםהבנויים במעלה ההר.א' גרבבנין התחתוןוב' גרבבניןמעליו.
קומת הכניסה שלהבניןהעליוןהיא בגובה הקומה השלישית שלהבנין התחתון .א' גר בקומה
השניה של הבית התחתון ,דהיינו כחצי קומה מתחת לקומת הכניסה של הביתהעליון .קומת
הכניסה של הבנין העליון נבנתה כשהיא מפולשת עם עמודים ואינה בנויה בדירות ,ובחצר
שלידה-בעורףהבנין-גינהעםעצים ,ולא שימשה למעבראנשים,ולכן לאהיה בההיזקראיה
לדירתו שלא' ,ודרכה נכנס לדירתו שלא' אורואויר.
כעת חפר ב' את הקרקע מתחת לבנין העליון כדי לבנות שם שלוש קומות של מחסנים,
ובתכניתו לבנות תשתית חדשה לקומת הכניסהועליה מחסנים.
טוען א' שהבניה של ב' בקומת הכניסה ,גם בחצר שלידה ,תזיק לו בהסתרת האור והאויר
לדירתו שכבר הוחזקבה ,והואילוהיא מנוגדתלחוקיהבניההנהוגים,דהיינו הרחקה של  3מטר
מקו הגבול שלהבנין ,זכותו להתנגד גםעפ"ידיית ,למרות שעפ"י ד"ת המרחקהחייב הוא רק
ארבע אמות .עודטועןא' שבניית התשתית החדשה לקומת הכניסה עד לקו הגבול שלהבנין,
תביא מעבר אנשים סמוך לדירתו ותגרוםלוהיזקראיה .הוא מבקש למנוע אתבניית התשתית

החדשה בסמוך לקו גבולהבנין.
משיבב' שאיןלא' זכות טענה מכח החוק מאחר שהוא עצמו התקרב בבניית מרפסת וחדרים
סמוך לקו הגבול של הבנין שלו ,ומי שבעצמואינו שומר את החוקאין לו זכות לתבוע זאת
מזולתו,כפי שנפסק בפס"דירושלים כרך...ואילו המרחק שלד' אמות הנדרשבדייתישכאן.
עודטועןב' שעלהיזקראיהיש פתרון של הקמת מחיצה ,והוא יעשה אותה בסמוך לקו הגבול
שלהבנין.
משיבא' שהבניה שלו בסמוך לקו הגבול שלהבנין נעשתה בשוגג ובתום לב ולא הזיקה לאיש,
שהרי הוא בקומה נמוכה ,מהשאיןכןהבניה שלב'תזיקלוולכןזכותו להתנגד לה .הוא מתנגד
להעמדת מחיצה משום שהמחיצה "תחנוק"לו את האויר בדירתו הנמוכה.
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עודטועןא' שבזמןבנייתהבנין שלו בנה הקבלן שלוקיר תומך עפרביןהבנינים ,עבה במיוחד
ומצופהאבן ,כדילמנוע מפולת עפרמהבניןהעליון ,והוא דורש להשאירו במקומו כמו שהוא.
משיב ב' שהקיר נבנה בתוך השטח של הבניןהעליון ,וע"כאין לא' תביעותעליו .עוד הוא
טוען שכיום לאחר החפירות והוצאת העפר אין עוד צורך בקיר התומך ,אך הוא מתכונן
להשאירו במקומוכדי שישמש כקירחיצוני למחסנים שהוא מתכונן לבנות מתחתלבניןשלו,
ובקו הגבול מתכונן להעמיד מחיצה כלשהי .טוען א' שהואיל והקיר נבנה על חשבונו זכותו
לדרוש את הריסתו ,משום שאם יתקיים במקומו תיווצר תעלה עמוקהבין הקירות שתהווה
מוקד לזבל ובעליחיים ותזיק לבנין שלו .לפיכך הוא דורש להרוס את הקיר התומך ולבנות
כמותו בגבול שבין הבנינים .ב' משיב שכיון שהקיר נבנה בשטחואין לא' זכות תביעהעליו,
והוא מוכן לבנות על חשבונו בקו הגבולבין הבנינים קיר אחר ,אך בעובי פחות מהראשון
משום שלאחר הוצאת העפראין עוד צורך בקיר עבהכפי שהיה ,והוא מוכן לצפות באבן את
הקירהגבולי החדש ,עם אקוסטיקה שתמנע רעשלבנין הסמוך ,אךאינו מוכן להרוס את הקיר
הקייםכיון שנבנה בתוך שטחו.

פסקדין שלפשרה
א .מתירים לב' להותיר את הקיר התומך במקומו ואף לפתוח בו חלונות ,תמורת בניית קיר
חדש בקו הגבולבין הבנינים מצופה אבן עם אקוסטיקה ,עד לגובה של הקיר התומך הקיים.
בתיקרהשביןהקירותהללועלב' לעשות רשת ברזלכדילמנוע שפיכת זבלוכו' בתעלהשבין
הקירות.
ב .בקומת הכניסה שלהבניןהעליון מותרלב' לבנות תשתית ריצפתית אךעליו להשאיר שם
את המצבהקיים ,ללא מחיצה וללאבניהכפי שהיה עדהיום.
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמשון גרוסמן

השאלותלדיון
א .דירה הזקוקה להרבה אור בגלל שבנויה במיפלס נמוך ,והחזיקו בה הבעלים במרחב אור,
האם מותר להסתיר לה אתכיוון האור במרחק הנצרך באופןהרגיל.
ב .יורד לשדה תבירו שלא ברשות ורוצהליטול אתאבניו ובעל השדה מתנגד.
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תשובה
א.סנינו נ3"3ננ:6מיטהיהכותלוסמוךלכותלחרירול6יסמוךלוכותל 6חר )"hbהרחיקממנו
6רכעקמות.ו33ריית5סם 3סנינוט6ס 53לכנותכותלכנגדחלוןחרירוקריךלהרחיק 6ר3עקמותכין
ןוירקה ,מלמטהכדיטל6יעמודוירקה,
מעלהחלוןוניןמתחתהחלוןוניןכנגדו.מלמעלהכדיטל5ילי
וכנגדוכדיטל5יקפיל.וכ"פ הרמ"3סמכניספ"ז b"oולילךותו"עסי' קנךסעי' כ .6וכתך3הגמ"י
טכניספ"טכ"ט5ותהכמסרי~כ" 6טהרחקהזוקינהמטוסכמזיק 6תחצירו,טהריקינומזיק קרקע
חצירו,וגס"למהיתןלו63ורהט63המקורהמלו,הל66יןלוכאוירחצירוכלוס"6 ,ל6חיוך ההרחקה
הו 6רקמסוסטמונעממנואורהטהיהמוחזק3ה.והוכ6ודבריוכק5וה"חסי'קנדס"קט.ועי'מהגסות
רעק"6כגליוןהסו"ע"15חסי'קנמעי'ד3טסהמהרח"םכתורתחייםח"6סי'י6ט6ףכ6ספליד5קינו
~ריךלהרחיקיותרמד"א,דוההמיעור לנוS~tfnול6חילקו3ין 06יםלציתכמהחלונותלצין3ית
ם6ין3ו6ל6חלון5חדקטןוקיןלו6ורטגמימ~קום5חר ,דגם כהרחקתד"6קינונכנס6י
רכי 05מעט,
ומכ"כהרטכ"6כתמוכהח"גסי'קנודד"6מקמרולהרחיקמחלונוטלחצירוהו6טיע1רמוחלט,סכך
סיערוחכמיםמבהכידילו.b"D .וכן פסקכסו"עחו"מסי' קנדסעי' כ6דכיוןכהרחיק 5רכעאמות
9"Dhטמ5פילקינואריךלהרחיקיותר.וכתר3טו"תמהרי"למי'סו,הו53הככה"גסי'קנדהגה"טס"ק
עד ,דה"האפילוכטהכותלגבוה הרכהוכמאוטרמסתמותהמטנה.ועי'פס"דירומליסכרך6עמ'רי3
סיטמה6חרוניסהחולקים עלהמהרח"טטסוכריסט53ספליד~6ריךלהרחיקממונה קמות (עלסיעור
ההרחקה3ין3תיסטלפימחוק5ריכיסלהרחיק כ6-מטר,עי'פס"דירומליסכרךטעמ'קנט,ו"חוט
המני"הל'רביתקוכןעניניםעמ'קפו,ותיוןכמטפט"סי'טזענףכס"קה,ו"הלכותהיזקרטיה"מי'5
הערהיט).
ובנידוןדירןדירתוסלהתונעמהיקנמוכםממיפלס הקרקע ,דומהל6ספליד6ס5ריכה6ור ר ,3מ"מ
לד"ה6ין~ריךלהרחיקיותרמטמונהקמות6,ך 06הוחזק 3מרתכפתוחמולתקנו,סי'פס"דירוסליס
כרךדעמ'פ6וכרךהעמ'קנעפ"י 3"3ז50 6סהיתהל6ספליד6מזקתקורה מעכרלד"קהרי
6פי~
הו6יכוללטעון bOמקפלתעלי.
ב .ככר נת53רכפס"דירוטליסכרךגעמ'קנוד5סהיורדכנהלתועלתעלמו6,ין נעה"3חייבלמלס
לוהגסטנהנהטיטמסגניה,דליןזה6ל6ממילךקמיתהניbSb,היכף ד63הטיורדוקומרע5יו36ני
5נינוטל5יןכעה"3יכוללעכבעליוומומעיןלו ,כמ3ו5ר3גמ'"3מ tbpוה6כניסעדייןרכונוטלהיורד
וחייב לתתלוי5י6ותיו מהטהו5י6כזמנו ,ו5ס 3עה" 3מעכבעלהיורדליטול 6תלכניו5ריךלטלסלו

י5י5ותיו.עייפי.

ד

פסקידין-ירושלים

וכנידוןדירןמ'6כנסמקירלתועלתעלמוכדילמנועמפולת עפרלניחו5,יןכ'תייגלקלסלועכורזס
גס 06נסנס ,דממיל5קמיתסני5 ,כלחייכלפלסלוסודותיו 06מונעממנוליטוללכניו,ומכיוןסכ'
התחייבלכנות'bSקירחרםעם~יפוי5כןו5קוסטיקסכמקוסהקירסכנה,זהמהווםהחזרילידותיו.
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