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נושאהדיון
ע' תובע מב' לסתום את החלון שעשה בקיר החוצז בחצר שבינולבינו .הואטוען שעדהיום
חצץביניהם קיר לכל ארכו ,כשמחצית גבהו מלמטה היתה בנויה קיר מצופה אבן ,ומחציתו
העליונהבנויהעץ .כעת בנהב'קירלבנים במקוםקירהעץ ,והשאירבו שתיחלונות.
טועןע' שהוא מתנגד להשארתהחלונות משוםשייגרםלומהןהיזקראיה ,דברוהנמנעעדהיום
ע"יקירהעץ שהעמיד במקוםלפני ארבעשנים באופןקבוע ,שהסתיר וחצץבין שתי החצרות
ללא חלונות .ומלבד היזק ראיה יגרמולו החלונות הרגשת חוסר פרטיות בחצירו כל אימת
שמעברלחלון,גם אםיהיהסנורואטום,ייראודמויותמסתובבות.ב' משיב ומהשארתהחלונות
נעשו בגלל בטיחות :מכיון שבקיר הפנימי של החצרקיים פתח מילוט מהמקלט ,לפי החוק
חייב להשארחלון מאותה חצר לצורך מילוט למקלט ומהמקלט .החלון השני נעשה לאיוורור
היונקרס המשמשלחימוםדירתו.ע' משיב שפתחהמילוט מהמקלטיכוללהיות דרךדירתו של
ב',ולאו דוקא דרךדירתו שלע'.על פתחהאיוורורליונקרסטועןע' שדרכוייכנסולביתוגזים
וריחותמהיונקרס ,ובמקוםהחלוןלחצירו,יכוללהתקין פתחאיוורורכלפי מעלה.
עלטענתהיזק הראיהמהחלוןבקירהחוצץ ,משיבב'שבין כךיש במקוםהיזקראיה מהחלונות
שלבתי השכנים שכולם משקיפים אל תוך החצר הפתוחה שלע'.ע' משיבשאינו דומההיזק
ראיה מרחוקלהיזקראיה מביתסמוך ,ומסתמךעל הסמ"עסי' קנך ס"ק טז ונתה"מ שם ס"ק כא.
עוד טועןע' שב' בנה את הקיר החוצץ עלגבי כל הרוחב של הקיר שהיה קיים שם ,שחצי
מעוביושייךלו .הואטוען שהיהעליו לצפות את הקירבאבנים ,ולא כטיח ושפריזכפי שעשה,
משום שכך בנויים כל הקירות בבנין .אם ירצה עכשיו להוסיף ציפוי אבן על הקיר שנבנה
יבלטו האבנים לתוך החצר שלו ויצמצמו את גדלו הצר בלאוהכי .ב' משיב שלפני שבנה את
הקיר שאל אתע' במה לצפותאותו ,ועלפי תשובתו עשה .כעת אם יצטרך לשנות את הקיר
יצטרך לקצץ בגג הבטון,וזו השקעה גדולה .הוא מוכן לצפות את הקיר באבן ,ומצהיר שלא
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יבלוטיותר משלושהסנטימטרים.ע' מכחיש שהסכיםלציפויטיחושפריץלפניהבניה.
ביתהדין בקר במקום והתרשם מקרוב במהדבריםאמורים .הואנם שמעשע' שומרלעצמו את
הזכותלבנות תקרהלחצירו ,וב' לא התנגדלכך.

מסקדין
א .זכותו שלע' לדרוש מב' את סתימת החלונות בקיר החוצז שבין החצרות שלהם .פתח

המילוטיכוון דרךדירתוסולב' .איוורורהיונקרסיעשהע"יצינורכלפי מעלה.
ב .בהסכמתב',ע'יוכל לממש אתזכותו בעתיד לקרות את חצירובלי כלהתנגדות.
ג.ב'רשאיליצורחלוןעליון ב20-ס"מ שמתחת לתקרה ,לכלארכו שלהקיר.החלוןיהיהקבוע
וסגורותהיה בוזכוכית אטומה ,וישמשלכניסת אור עמום לחדרו החדש שלב'מכיוון דירתו
שלע'.חלוןזהלאימנעבעתידמע' לממש אתזכותו לבנות תקרהעלחצירו ,למרותשיחשיך
בכך אתהחלון האמור.
ד .עלב' לצפות את הקיר בצד החצר שלע' באבנים ירושלמיות ,עד  20ס"מ מתחת לתקרה,
ומשם ,כאמורעד לתקרהיהיהחלוןקבוע .כלעוביהקירייבנהבעובי הגדר הקודמת.
ה.העובי של התקרה לצדו שלע'יצופה בקרמיקה מתאימהע"יב'.
ו .ביתהדין פונה לשני הצדדים להשקיט את אש המחלוקת ,והאמת והשלו' אהבו ,ושארית
ישראללאיעשועולה.
( )-שמואלחיים דומב
()-יהושעווייס
נ )-אברהם דובלוין ,אב"ד

השאיתלדיון
א .כשישהיזקראיה מרחוק ,האם מותרלהוסיףהיזקראיהגם מקרוב.
ב .האם "איבוד פרטיות" מחמת דמויות שמסתובבות מעבר לחלון אטום ,נחשב כמו היזק

ראיה.

ג .האם חלונות אטומים מהווים פתרוןלהיזקראיה.
ד .האם נאסרה פתיחת חלון משום היזק ראיה כשהיא בגובה מעל ארבע אמות שאי אפשר
לראות ממנו אלאע"יטיפוסעלגבי כסאאוסולם.
ה .האם מנהג המדינה המחייב באופןבניית מחיצה בחצר הוא המנהג בבנית בתים או בבנית
מחיצות בחצר.
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תשונה
א.כמטנא"3נם6וכגמ'סם:מותח6דספתחכנגדפתחוחלוןכנגדחלוןלרמותהרכיס,מפנינקומר
%סוףסוףסרי5תסזריךלהצטנעמכנירטותסרכים.וכתגהרמנ"ססכני0פיהה"ובקומר %סריגי
כבחדמכנירה"רטרו6יסקותך.וכתככטו"תסריסםכללקסי'גונ"יכ"כמסכמסהרס6"3רכלמים
רטוח%כיסלהקךטס5,ין5דסרגיללעטותכנגדהפתה16החלוןדכריסטגלנעה,ולכןמוהרחכירו
לפתוחכנגדו.
וכנידוןלידן6 ,מנס ככונה טענת כ' מסחור הפתותה סל ע' נטקפת מחלונות סכתיס סמסכיכוכן
מהטיילתהכרהטהמעליונה,וכיןכךנמנעמע'להמתמטכחזרכדכריסטכ5נעס6,ךמהחלוןסכונהכי
יכימומלכ'לרקותhSרק 6תהחצר6ל6גס 5תתוךכיתוסלע',וזה
כקירהחו5ןטכיניהס,יוכ%דייר
כודניהיזקרביהם6ינוקייםעדהיוס.ז6תועוד05 .יממטע' 6תכוונתולקרוח 6תהחצרטלו,סרי
יהחלוןטלכ',יוכללהסתמטכחזרהמקורהגסדכריסמכ5נעה,וזהיימנעממנומחמתסחלוןטלכ'.
לול
ב.כיסודוטלהיזקרביה כתב הממ"עסי' סעח ס"קדטהורמסוסמניעת הססתמטותול6ממזיקו
כפועל.ועי'5כן ה16לטכניספ"כסט"זטכי6ר דעתהר6טוניסטסכי5סמי'מ מספ"כסי"ככ5תיס
פחלקוהכמעתהחלוקה %חלקועלועתסי5טרךלסלקהחלון5,יןהמנייכוללומרמחוסחננותיךסים
כהסהיזקרציה,מהיזקרציהנינוממוסממזיקוכפועל,מסרייכוללטעוןל66כיטול6מזיקךhSb ,
טההיזק ה 61טמונע 6ת ההמתמסות סלחכירו כחצר מתוך חטם טוהיזיקוכרציה ,ומע"פ ממניעת
ךרק
ההטתמטותקינהbSbגרמך,הריגסגרמךכנזקיןקינו6ל6פטור6כלקמורלעטותו5.ךזסחיי
כטיטלבעלהחצרזכותססתמסוהכחצר6,כלכ6חיסמחלקויםלמניססזכותהסתמטותטוה,ולמהינטל
כעלסחתן הסתמנותוכחלוןככדימיוכל כעלהחצר להמתמסבטלו6 .מנס לדעה החולקים ססוכ6ו
כרמ"חכמוייעסי' קנדסעי'כזסיכול%ופולמאוסחלתו,היזקרסיססו6מזיקממםכמעהטר61הו,
ן %זכותכחלונותיויכולכעלהחצרלכופו טל5יזיקהוכרסיס.ועי' כזה f~ns
וכיוןמבעלהחלונות6י
הפנטייםכ"כסי'66ותהוחזוןיחזקאלכ"כפ"6ה"ה.
ונפ"מ כטסותסהחלוןכזכוכית אטומהטחינורואה דרכו כטעםפתכירו מבתמסכח5ירו ,ט5סיסודו
מסוסממזיק כמעהטרו6סו,כאופןכזהאינומזיק ,גס 6סגורסלחכירו הרגנתחומרפרטיותנמונע
ממנו6תהטימורהחפטיכחפר35.לobיחודהיזקראיההו6מסוסממונעמחכירומלהסתמםכחצירו,
םיסודלטענתונכיוןטנטקפותממנםדמויוהסעוכרוהלידה,גורסהדבר
גסכטסותסבזכוכית6טומס,י
%רגטתחומרפרטיותכחצר,ומונעמיעלסחירלספתמטכסדכריסהכלנעה,ודינוכסיזקרסיס.
ג .כסת"םמי' קנד מ"קט :וממעתי דרכ 5חד פסקיה"ס 06היהחלוןמלזכוכית קטוע כמסמריס
יאינודומההראיהדרךזכוכיתלסר6יסכעת
מסכיכ6,ינורם6ילעטות5יריססיוכללהפתחולמגיר,כ
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מסחטןפתוח.ו3תnpsb'0רוכלסי':b~pעלדברר6ו3ןטרו5סלפתוחחקןעלגינתופלטמעוןומניח
לפסיס טמטותמלזכוכית ומלס מעככעליו מטוססיזקר6יסמפנימממי~ס מלזכוכית כרוכסימיס
נטמרת.ועודטעןממעוןמסיום6ומחרירפסלכנותכגינתוכעדמחלוןור6ו3ןיעכבעליומפניטמ6פיל
עלתקנו,ו6ף 06יכתות  %סטרקוליי6כד.וססיכ .נר6ס דטענסדסיזקרסיספינס טענם,מפני
כמתירסטלזכוכיתסוסמתיכםלסיזקרסיס,מסרימפסקתוחוקתסי6כפניסעין,וסוךבתסיססתומם
יפס1ל6ים6ר 3סמוסנקבטיסיםכוסיזקר6יס,וקיןלהום ממ6כרוכסימיסיסכרו,טסריכמחיכת
קניתמספיקלמנועסיזקר6יסכמ"ת סרמכ"סכפ"רמטכניסמט"ו,ומחילתקניםעסויםלימתרכזמן
מועטכמומחילתזכוכית ,ו6דרכ66פסריותרמתקיימתמחילתזכוכיתמפניסנזסרע"ססל6תמכר.
יכמקומות סר3סמעוסיסמככסמלכרזללפכיסלסגןכפניהכניס"זורקיםסנעריסלפעמים,וכן
ורזיית
נכוןלעסותוכו'6.כלמסטטעןלעככעליומפניטכמי3ו6סו6לבנותיעככעליור6ו3ן ,טענססי6
וסדיןעמו.עכ"ל.
וכנידוןדירן,גס 06סיזקרסיסייפתרע"ימלונותמגוריסו6טומיס,וכמומכתםס6כקתרוכל,עדיין
קיימתטענתע'טסח%נותיגרמולוסרגמסמלתוסרפרטיומכלהימתמירקוממנודמויותטממתו3כות
3ע3רסמני,וכנ"ל6ותכ .מסגסטלפי טענתב'~ריךמלון לפתחמילט מסמקלטו6י 6פמרלעטותו
סגורכקביעות.ע"כנרססטליןלמתירלכ'לעסותחלונותכקירסתומן6.ךניתןלכו6לקרינתוולסחיר
ימל6יוכלהח"כלמתנגדלקירויסמדרטל
%לקכועחלון6טומסלמרכוטלממלקמעליוןטלמקיר,כתנינ
ע'כטענת~"OSth
לסחלון.ומכיוןמנכתבסדכרכמעטסכי"ו ,ממעתקממנונטמרכתיקציתסדין,
hsעלפתרונוסחטםמכתםכ6כקתרוכלקוליי6כדממטר.
ד.כגמ'S"Sנט66מררכיזירקלמטסמד'המותיםלותזקסויכוללמחות ,למעלסמ6רכעהמות6ין
%חזקסוהינויכוללמחות.ורכי6 buS~hמר6פי'למעלס מ6ר3עהמות6יןלומזקתויכוללמחותוכו',
~S"bזימנין דמותכתמרמיפ6תותךוקיימתוק6חזית.ופסקסרמכ"סמכניספיזס"סופו"עסי' קנד
סעי'ו:מימכ6לפתוחחלוןלחפרחצירו3יןחלוןגדולתכיןחלוןקטנם,כין למטס3יןלמעלס,כעל
סחור מעככעליו,פסריהומר %תזיקליכרטיס,והע"פססי 6ג3וסס תעלסכסולם ותר6ס.וכחי'
סרמכ"ןכ"כטס:ו6יכ6דמקמי מ"ט סכ6דחיימינן ,ומ"מג3יחכרדתנן למע %מ6רכע קמות6ין
מחייכיןקותולבכותו .טעמהדמילת 6דל6עכידהיניםל5ותו3ימרמיפ6בחפר .ועוד דצמברחכירו
וממנו.סרב"36דז"ל.ע"כ.
רופסוומתיריוממנו6,כלכריתו5יןחרירורופסווקינומתירי
לפי"זכנידוןדידן מעדתוניס ס6חרונסמלכ'סיתססחורמפניס%דדיסכלתי מקורס 6ך כממעם
מכיניסססיוקרמיםטחתו ו%ניתןסיסלר6וממחכר6חתלמניס6ל6ע"יעמידסעלכם,6מכיוןה'3
סגר6תסחורמלוכממיכםותקרסוחלקו%"DIUיות3ית,נקופןזסקינורם6ילפתוחחקן6פי%סו6
נכוסמכלימרחיפך6ילפטרלרקותממנו,וכמומכמכסרמ"3ן16ממוסרכלזמןפסיתסמפר6ין5דס
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עטויל5ותוכיטרטיפ,5וכעתסהי5כיחחום"יסלזה15 ,מטוסרכלזמןטסיתהמכר 05היהעומדעל
טרטיפ5תכירורו6סוומתירךממנוSsb,כביתו6יןחכירורו6הווקינומתירקממנו.
ה .פסק סרמכ"סמכניספ"כמט"ווטו"עסי'קנזסעי'דעפ"ימסנהריסכ"כרוחבכותלזה כמנהג
ממדינהסנוהגיסהטותפיסלכנותכמחולקיס3יניסס,ו5פי'נהגולעטותמחילםכיניססבקניסוכהווין
וכלכדטל5יסיםכהסוירטימתכלוירסס5תהכירו.וכרמ"א:ו5ס5יןמנסגידועכעיריתקןכפירקות
עיניהדייןעלפימוממין.וכתככ5רסגולםמ"קנכ"כסרבממגידפירטוז"ללפימהסגממדיגה מס
טנוהגיןהסותפיןלצנותכסחולקיןכיניסס,ואינורוכהלזמרלפימגסגט5רכניניסמדינה.וכתככהגרתן
טסככ"כ סר"6ט35 ,ל סרמ"3ן חולק.וכרכרי הרק"ם כתב גס הרם 6"3הו 63כממ"ק מס,וכן3יד
ס 3מסי",5וכתכסהסדכריתימה.ונסתפקמכ"יסם 05
רמיה.ואילו כדעת הרמוסןכ"כ סרט"6"3
~עתהרמוסןהכוונהכמנסגכגיהעיר3כיתל3תיס16ככותלחכר.וכהגהותמכ"חעל סרוקםכתכ

טדעתהרמכ"ןככניניהעיר.
וכנידוןלידןטמנהגמעירלכפות5תה3תיסכאכןירומלמית,וגסהמחיכםספיתהכנויםכחטרהיתם
מטופסכך,נראהטליתהיטלכפות5תהמחילההחדסס63כןירוסלמית.

