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ןמהד'דניסן)

נושאהדיון
א' גב' שכנים בבתים סמוכים עם שתיגינות ,נינה לכל אחד מהם .א' מבקש להעמיד מחיצה
גבוהה מסביב לגינתו בינו לבין שכנו ובינו לבין רשות הרבים ,כדי למנוע היזק ראיה ,וב'
מתנגד בטענהשהואילוהדירות נמצאותחצי קומה מתחתלפניהכביש,וחזיתהביתהיאבזוית
דרומית מזרחית ,המחיצה בחזית תסתירלו את הראיה מביתו לרחוב ,ובכמה שעות ביום אף
את השמש אלדירתו ,המגיעהמכיוון מזרח ,שכבר הוחזק בהם .ובעורף ,המחיצה המתוכננת
מתחילה סמוך מאדלחלונוותהווה כמכסהלחלון שהחזיקבו.ב' מסכים למחיצה בגובה של 80
סיימ בלבד.
ב' טוען עוד שא' פתח משחקיהלילדים בגינה וגורם לרעש לכלוך וחוסר צניעות .הוא מוסיף
שהמשחקיה קיימת כבר כמה שנים ,אך הבליג ולא תבע ,אבלכיון שהגיעו לבית הדין הוא
תובע גם את זה .א' משיב שהמשחקיה נפתחהע"י ארגון חסד עבורילדים הזקוקים לכך ,וזה
לטובת כלהשכנים ,ומתקיימתבעיקר בתוךביתו ומעט מאדגם בחצר הפרטיתשלו.א' מציג
מכתבים משכנים אחרים שהמשחקיהאינה מפריעה להם.
ב' טועןעוד שא' בנה חדר כביסה ללארשיון שפתחומכוון אל תוך החצרשלו ,ועשן הארובה
נכנסלביתו ,ודורשלסגור את אותה דלת ולשנות אתכיוון הארובה.
ביתהדין ביקר במקום והתרשם ממראהעיניו.

פסקדין
א.מכיון שכ' החזיק בחזקת אורה בצד דרום מזרח,איןא' רשאילהסתירה ,ומאידך ,זכותו של
א' להעמיד מחיצה מפני היזק ראיה .לפיכך מותר לא' להעמיד המחיצה בחזית ,באלכסון,
באופן שתצמצם  -עד כמה שאפשר -את הסתרת האור לדירתו שלב' .קו האלכסוןיתחיל-
בגדרשבין החצר לרחוב -מנקודת 4מ'מן הגבולשביןהצדדים,ויסתיים בקירהבנין בנקודת

ב
ש

פסקידין-ירושלים

-

הגבולשביןשני הצדדים.
אםא' ירצה להקיף את כל הצירו במחיצה של זכוכית שאינה שקופה אבל הדירה לאור ,יוכל
לעשות זאתעל השבונו.
ב.אין רשות לא' להעמיד מחיצה סמוך להלונו של ב' בעורף .וע"כ המחיצה שם תתחיל רק
מעברלהלון.
ג .שאר התביעות נדחות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמואלהיים דומב

השאלותלדיון
א .מהושיעור הרחקה שאסורלבנות כותל כנגדהלונו שלהבירוכדי לא להסתירלו אתהאור,
כשמדובר בקומה תחתונה שזה מקור האור שלה.
ב .החזיק אהד בהזקת אורהיותר מהשיעור ,האם הזקתו הזקה למנוע מהבירו הסתרת האורה.

תשובה
א.סנינוככ"ככב:5מיטסיסנוחלוסמוךלכותלתכירוbbיסמוךלוכותל 5חר t"hbמרחיק ממנו
5רכעלמות.וככרייתךטסכטנינוט5סכ5לכנותכותלכנגדחלוןחכירוכריךלמרחיק6רכעקמותכין
ןויר5ס,מלמטסכדיטל6יעמודויר5ס,
מעלמחלוןוכיןמתחתסחלוןוכיןכנגדו.מלמעלסכדיטל6יכי
וכנגדוכדיטל6יקפיל.וכ"פ סרמכ"סטכניספ"ז h"oולילךוטו"עסי' קנךמעי'כ .6וכתבכסגמ"י
טכסיספיטס"ט5ותסכטסרי~כ" 5טסרחקסזו6ינסמטוסממזיק 6תחכירו,טמריקינומזיק קרקע
חכירו,וגס"למסיתןלוכקורסטכ6סמקורסטלו,סל66יןלוכ6וירחכירוכלוס"bSh,חיוב ססרחקס
סו5רקמטוסטמונעממנוקורסטסיסמוחזקכס.וסוכני
ודבריוכק~וס"חסי'קנדס"קט.ועי'כמגסות
רעק"6כגליוןסטו"ע"16חסי'קנסעי'דכטססמסרח"םכתורתחייםח"6סי'י5ט6ףכ5ספליד6קינו
~ריךלסרחיקיותר מדש,דוסמסיעורטגילולנוS"fnול6חילקוכיןohיםלטיתכמסחלונותלביןכיח
י  06מעט,
טפיןבוh~hחלון5חדקטןוקיןלו5ור ממקוס5חר ,דגס כמרחקתד"6קינונכנס5ורכ
וטכ"כ סרטכ"6כתטוכסמ"גסי'קנו דד" 5ט5מרולסרחיקמחלונוטלחכירוסו6סיעור מוחלט,סכך
סיערוחכמיססכסכידילו.ע"כ.וכן פסקכטו"עחו"ממ"קנדסעי'כ5דכיוןטסרחיק 6רכעקמות
t"sbטמ6פילקינוכריךלסרחיקיותר.וכתככטו"תמסרי"לסי'סו,סוכךככנס"גסי'קנדסגס"טT)"D

ג

ממונות

עד,דס"סויפילוכטסכותלגכוססרכםוכמכו5רמסתמותסמטנס.ועי'פס"דירוטליסכרך5עמ'ריב
טיטמס6חרוניססחולקיסעלסמסרח"טטסוכריסטכ5ספליד55ריךלמרחיקטמונס קמותועלסיעור
ססרחקסכיןכתיסטלפיסהוק5ריכיסלסרהיק כ6-מטר,עי'פס"דירומליסכרך ט עמ' קנט,ו"חוט
מסני"'SOרביתקוכןעניניםעמ'קפו,ותיוןכמטפט"סי'טזענףכס"ק fOו"סלכותחיזקר5יס"סי'5
תערסיט).

וכנידוןדירןדירתוטלסתוכעטסיךנמוכםממיפלס מקרקע ,דומםל6ספליד5ט5ריכס5וררכ ,מ"מ
לד"ס5ין5ריךלסרחיקיותרמטמונםקמות5,ך 05סוהזקכמרחכפתוחמולחלונו,עי'לסלן5ותכ.
ב.ע"פס"דירוטליסכרךדעמ'פ5וכרךסעמ'קנעפ"יכ"כז5ט5ססיתסל5ספליד6הזקתקורס
טפילומעכרh"~bסריסו5יכוללטעוןק5מקפלתעלי.
וכנידוןדידןטככרמוחזקמניסרכותכחזקתקורס5יןסטכןרם6ילמסתירו,ע"כ,כדילרנות 5תסני
ס5דדיס ,על'5למעמידסמחי5סכחזית,כללכסון,כרופן טת5מ5ס -עד כמס ט6פטר6 -ת מסתרת
סקורלדירתוטלכ'.
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