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ודים ממעתולבירוריוחסין
סגירתחלדן במגרשחניה
תיק טטתות הס' -1662עא

י

(מהד' כסלו)

נושאהדיון

א' סגר חלק ממגרש חניה -לשם דירה מחסן  -שלבנין מיצרים ,כשבגובה הקיר שלו סמוך
לתקרהקיים חלון-סורג שמכניס מהרחוב שמעליו קצת אור ואויר למגרש החניה .ב' מתנגד
לסגירת החלון בטענה שהוא מוחזקבאובוחלון ,וסגירתו תחשיך עוד יותר את מגרש החניה
שממנוישלוכניסה לכמהדירות קטנות,שבנהומשכיר.א'טועןשבין כך מגרשהחניה חשוך
ועיקר האורוהאוירמגיע מהכניסה ומתאורה הפזורה במגרש ,ומ"מיצרחלון מעל דלת הכניסה
לדירה-מחסן שסגרלעצמו ,כדי שמשםיגיע האור שנכנס מהחלון-סורג.
א' אומר שישלו זכות מלאה לבנות מחסן-דירה במקום משום שקנה את הבעלות על חלק זה
של המגרשמידי הבעלים שקנו מהחברה היוזמת שלבנייתהבנין ,וחלק זה של המגרש היה
ן דירה בבנין והחלק במגרש שקנה אינו מוצמד
מוצמד לדירה שלהם בבנין (לא' עצמו,אי
לדירה) .ב' טוען שגם לו יש זכות על המחסנים-הדירות שלו במגרש ,משום שקנה את החלק
שלו במגרש החניה מהחברה עצמה ,והחלק זה מוצמד בחוזה לדירה שלו.
ביתהדין ביקר במקום והתרשם ממראהעיניו.

פסקדין
לאחר שא' יצר חלון מעל דלת הכניסה" nwvלדירה-מחסן שלו ,שממנויגיע האור שנכנס
מהחלון-הסורג ,התנגדותב' לסגירת הדירה-מחסן שלא' ,מוסרת.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

()-יהושעווייס

( )-דודיהושעקניג
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 ,פסקידין-ירושלים

נ

השאלתלדיון
א .הסתרת חלון-סורג המותקן במגרש החניה.
ב .מי שקנה חצר בבית משותף ללא הצמדה לדירה בבנין ,כשהחוק קובע שבלתי אפשרי
להעביר בעלות בצורהכזו.
ג .קבלן-יזם שניתנהלו הזכותע"י מינהל מקרקעי ישראל לבנותבניןעל שטח קרקע ולמכור
את הדירות ולהצמיד להן חלקים מהקרקע ,ונשארו חלקים בקרקע שלא הוצמדו לדירות ,האם
הם בבעלות הקבלן לסחור בהם לאחר שמצא להםקונים ,או שהם רגוש משותף של כלדיירי

הבנין.

,
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לעג"דיםלדחות 6תסתכיעסמןסטעסמספגיעסכחורסיחכלכךמזערית.

דודיהושעקניג.
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