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ביתדיןירושלים
ודי" ממומת~לשירוריוחסין

הפעלתחנותכמושוקבבניןמיגורים
תיקממונות מס'  1או-עא

נושאהדיון
דייריבנין משותף תובעים את בעל החנות שבבנין על הפעלת החנות כמו שוק ,הן מבחינת
הרעש ,הריחות והלכלוך ,והן מבחינת שעות הפעילות .לטענתם הפעלת החנות בצורה כזו
מנוגדת לרוח המקום והשכונה ,משום שזהאיזורמיגורים מובהק.עוד הםטוענים שבעל החנות
הסיג אתגבולווהוסיף לשימושו כמה חלקים מהרכוש המשותף שלכללהדיירים ,ובכללזה מה
שהעמיק לקרקעהבנין ברוחב ובאורך ובצדדים ,ולטענתם הקרקע היא משותפת לכולם .עוד
הם טוענים ששימושיו בחצרותהבנין גורמים להםריבוי דרךוהיזקים שונים .עוד הם טוענים
שמחירי הדירות שלהם ירדו מאד בגלל החנות -השוק שהקים הנתבע .הם תובעים שיחזיר
המצבלקדמותו.
בעל החנות משיב ששנים רבותלפני שקנה את המקוםהיה שם מרכז מסחרי של חנות סופר
ומכבסה והרעש והלכלוךהיו שם כלהשנים,ומי שבאלגורבבנין מעל מרכז מסחרייוד'ג מה
כמוזו
צפוילו (השכניםמשיבים שקודםפעלו במקוםחנויות שקטות ומסודרות שלאהפריעי
של הנתבע) .על טענת הסגת הגבול משיב בעל החנות שהכל נעשה בהסכמת ועד הבנין
(הדיירים מכחישים שועד הבית הסכים ,ומציגים פרוטוקול מאותה ישיבהבין ועד הבית עם
הנתבע ,ששםהגיעו הצדדים להסכמהעל כמהשינוייםבכניסהלבגין תמורתפיצוי של הנתבע
בצורה של ריצוף חדש וכד' ,אך לא נזכרו באותה ישיבה כל אותםשינויים שביצע הגתבע
בשטחים המשותפים שלהבנין ,וחברי הועד הצהירו שמעבר למה שדובר באותה ישיבה לא
הוסכם עם הנתבע כלום) ,ותמורת זאת  -טוען הנתבע -הוא השקיעבבנין כחצימיליון ש"ח
כדי שיהיה יפה ושקט ,ואם רצון הדיירים שיחזיר את המצב לקדמותו ,עליהם לשלם לו את
הוצאותיו .עוד הוא טוען שבחלקים שנטל לעצמו מהחצר המשותפת לא נפגעים הדיירים

במאומה,וזו רק צרותעין.

על טענת חציבת הקרקע משיב בעל החנות שזה לאהיהשייךלדייריהבנין והוא זכה בזה,

בית המן ביקר במקום והתרשם ממראהעיניו.

ב

פסקידין-ירושלים

פסקדיןביניים
א .על בעל החנות לשלם לתובעים דמי שכירות עבור החלקים כמקרקעין שנטל לשימושו,
כולל המקום שהעמיק בקרקע ,בקיזוז הוצאות שהיו לו בחציבת הקרקע ובהכנתה לשימוש.
ערך התשקםייקבעלפי הערכת שמאי שימנהביתהדיןע"חשני הצדדים.
ישוב
ב .השמאי גם ישום אם ירד ערך הדירות של השכנים בגלל ההנות ובכמה ,ואם
מהירי
לקדמותוע"יקיום פסקדיןזה.
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ג .על בעל החנות להקטין
לפי
חוו"ד מומחה שימנהביתהדיןע"ח בעלהחגות.
ד .על בעל החנות לסתום לאלתר את החור של הוונטה של הדגים ,ולתקן כמה תיקונים
הכרחיים,לפי רשימה שיתןלו ביתהדין.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .הפעלת חנות כמו שוקכבניןמיגוריםבאיזורמיגורים.
ק
י
ז
ה
ל
ב .קנהדירהבבנין מתוךידיעהw~wבוחנות ,האם נחשב הדברכנתינת רשות
עי רעש
ולכלוך שלריבויקונים.
ג .האם -להלכה -דרך "חנות"להיות פתוחה גםבלילה.
ד .מידת מדום כשנוטלים ממנו הבעלות.
ה .ירידת ערך הדירות.
 .1בעלות הקרקע שתחתהבנין.
ז .שותף שהשביח בקרקע השותפות וסבר שמשביח את שלו בלכד.
ח .סמכויותיו שלועד הבית.

תשובה
ייכולליען מקולסנכגסין ומקול
א .כממנת "3כככ :מגום ס3מ~ריכוללממותכידו קומר "%ינ

ממונות

ג

היו65ין.וכתבכיד רמסמס6ותנו :ע"כ'hOמ5רמיסתלכתי כתורת מ5רקיימם16(1 ,כלכלויגיס
optDh5מתורתח5רולטוייהביסוקל.ע"כ.
ס
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י
ופסקכשו"עסי'קנוסעי'כ:מנותשכחטריכ1ליסהטכגיס (ממגהביזו קומר (61ין 6ט
(ישן
מקול סנכנסיס וסי651יס 6(6 ,עומס מללכתו כמנותו ומוכר לטוק וכו' .וכתב כממ"ע ס"קילפי
טסגכגסיס othiltn1וסקולממססו6כמקרהמטותף(כולס,ממו"סיכוליםלמחותכומלעסותלהןהינק
כמ5ירס.וכרמ"6סס:וי"לדכלמסטעוססכחנותווככיתוויפיל
ולכתחילה6יגויכוליןלממות,ודוקךכני
elhכרי'6ס6כלohססתוליםוסקולמ)יקלפסיכו(יסלממוה.וכתככפתיםס"ק6כטסתמוכתרלכ"מ
סי' 15לדעת סרמכ"ןורובפוסקיםדגכי מטת הכמקרהפילוoprnל6מהגי ממוסרבוי הדרךוכו',
טסמכירהיכוללעטותכמוקע"כל6יסכלוומפילו מפסקקטןוכוי.
וכתככתטכ"ןמ"דמוטסמטו(םהטורllehlnסי'גז:מעמס.המכסמ"ר6כרהסיקוכייריעקם
מ~
קh
1I
ל
םססמקוסמרבונעמסבורסקי,וUה
נ"עיםלוכיחסמוךקרובלמומהומקד מ)רמכינווכיןמחומסי
יט1"5קנ6וסורמולעסותמסכיתהמטנמיסוכו'וניןטענותיומלהמכסמ5דקו( העםכתרעומותיסס
1תע15מותיססעלהכסר,וי5טערממכסכתוךכיתוכי %יוכ(לימן,כיםלעייןססלכסדסמעתת6כעיף
hnlSiכיסחכםסו6חולנימ5דכ6כהרקםגסכיסיוםח"ו6ולממריממה6מדמססכתוךכיתווי5טער
1ל6יוכללימן.ועודטעגס ,מ5דס(י5נותמ(הק5כיס1ל6יוכ(לסכול ,וסקה(מטיכיס ם6סמ5דהקול
וסלי5גות ,עדטהיס סס)קויוכר ג 16'51מסס הקם( ,וסחכסממיכ טמס t~nhaםימנעו הקול,הרי
ום(התםכ"זדהיינו
ככיהכג"ם nPc3קריחתהתורהל6יכולנוכוסכ"םntssהמטכמיס.וסמיםהליכי
מהגי'מנות"כמקרוכו',והגההדכרגלוי(עינים6slpehמדתוג'ה61מונע,והעידוכומכמיסטהו6
סיזק,ק"וכןכגוסלק"וקולמקהלכריעועלסכסרכדםקולטל(י5נותטסו6חסורלטומעו"61,כהיות
תוגסקולהעסשריעו SDמכמר61,נןמהדיטה61קולגדול
המכסמןקניני הדעתכטמיעתקו(הליינו
1ע5וסכ"סכערכיטכתותוימיםטוכיסSlpnt,סו6סי)קבדו(להיותו O)DIDמכלהפוסקים"6,כסקסל
o)'hיכוליםלסמוךולעטותמוסכיתהמטכמיס,עיי"ם.
ב.כטויססי'קנה:1"DDכד"א-ם6סשתקס")ממל-כם6רגזקיס,מוןמ6רכעמהםהעמןוריחכית
ואפיס שתק כמסטניסr"oמוזר
הכסף וה6כקוכיו"כונדנוד הקרקע ,סכל 6מדמאלו6ין(ו
י~
לp
nטr
ן דעתו טל  elhסוכלתג)יקין6לו
וגופהולהרמיקוכו' ,ולמהטיטנזיקין6לו מם6רנזיקיןלפי
tnprnlמאינו מומל",היזקו~' prקבוע061 ,קנומידו שממלכגזקיס6לו6יגויכוללמזורכו .וכתכ
סגתס"מס"קכד6סקורסטיםדכרהגי)קגתןהגי)קרטותכפירוםלמעמידמס ,ptrnoס") כקמרמל6
ן.1(6
יעמידמסדכרסני)קכללואעגיןזסודקימהני6ףכ6רכעסגזיקי
וכנידוןדידןטטעןכעלממגותסכמקנוהתוכעיס6תהדירותכבניןאגועלדעתכןטתסיהמנותלמטס,
ע"כהרמותגתוגסגסלולפתומ6תסמגותס),1הריעפ"יסמת"סמנ"ל'םממוכסלטענה),1כיוןמידעו
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סדרךהחנויות(היותפתומיסרקכיוסול6כלילה,כמוסכתםהמת"סמהפסוקומיהלגוהלילהלמסמר,
סעיף 1644סרתעל6דסלנהל6מעסקו
וכמו-סלה3דיל -ק13עכמזקסעורהעירוני(ופקודת
,1כזלופןסיסבוהפרעהט(ממט(סימוטסבירכמקרקעיןסל6דס
,6להסתחטבמקרקעיןהתפוסיםכיי
6מר  oh)o5 16סכירה מהם כהתח 30עס מקומםוטיכס),וכפי ט63מתהיהכטניס  nt)1tbloעד
לקמרונה,ורקעלדעתכךהסכימו.
תגורפתנועירעםולכלוך,פסק 3ס3ט
וגס6סהסכים3תמילהל"מגות"6 ,ס6מר)מןסת3ררלוסימלי
החימ"טסי'רטט6ות 3עפ"יהרט"3ח 0 3"33סדיכו(עכטיולממות 3טעגסדס3ורסייחיטרגייכול
לקפלן.
רטכייס:
ג3 .גמ' 3"3כס:3ומורס ר3b)to 3מגות6דממו)6דליממ6ע3יד(5לילי6ל6ע3יד.6
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סי6טליןרירתןhSbניוח rD1nSI .פירי
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ילמיתם3ה1
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מדכמגותדמימזק3ג'טניס
עמיד
ליל
תרעי ר%רר ב
י ו3רמ"3סטו"גS'"Dה"נ"1"1עסי'קם
יק
בי
bbtכלילה,דמ5י(מימרהממ,
מדי3הכדע3די6יגט'
סעי'ידכתפוהלכה)1כמגויותסלתגריס.ועי' ספרהמפתם כרמ"3ספרגקלטס 3ססתורתמסדסי'
קעטדכמגויותדירןדמגימיססםסמורותטלילה,לכו"עסגיכג"ט.
כמגס"1"3תמתיםמו"מ h)to ,35בפת"חסי'קנו ס"ק ,6כת 3הר3הטולל(הוכימ מגמ' הג"(
ס"
ט3זמןחכמיסט"סהיםדרכסלמכורגסOS'S3במנויות,ורקחגותיוhrlnn1ענדי3יממ(3hSt6י(י,6
ודמה המת"סמגסכימיהט"מהיופותמיססמגויות רקכיוסhih ,טכמחו6,לחהיודרים3והנעליס
טלילה ,וכמקומות6מריססיודריס3וס3עליסטלילה36 ,ל(עולסליכ6דוכתךדע3די3לילי6כדכתי3
והיםלגוהלילה למסמרוכו'36 ,לפטוטרטינה הhpt7 thS61דלילה,טפילופיוס6ין %מגום מממת
(3כע סקלh1'ht,יגוק6דגני3יממ61,6יכ6גמיbSOדפ1ע(יססמ"כימיס למ(5כתסוגכגסיס (מטת
וכד'.
ו3גידוןדידן סעד ט '3מתח 6ת מנותו ל6סבלוהטכגיס מקו( הרעט הגדולכסיטסותכיוס,כיון
ט3תמילסהופעלהכמקוסמגותמכולתיכוותיתכלבר,ועכטיוטסתם6תמחנותכסיטהיחכיוס,סו3ליס
מהרעטט(קעהמנ1עיסotprnoוט(הנכגסיס oth~tetומר13יהדרך,הרי 3זה פסק המחגרכתו"ע
סיכוליםסבכניםלממותצידוולומר 6%ין6ג1יכוליםליטןמקו(הגכגסיסוהיונ6יסh~h,עוטהמנתכתו
גמגומוומוכרלבוקוכו',וכתם 3סמ"עס"קילפיסהגכגסיסo'hit'otוסקול מהס ה51כמנר המסוחף
לכולם,מכוייסיכו(יס (מחות  13מלעסותלהןסי)ק3מנירס"1,ףלרמ"חכמתיר ,פסק טקס ססמולים
ש nrrs51פי 15,לדעת סרמכ"ןורוב
והקולמזיקלהםיכוליסלממות.וכתב 3פת"ט  p"Dב"מתייב
פוסקיסדגנימגותיבתלר oprnל6מסגימטוסר13יהדרךוכו',טסמכירסיכוללעטותרסוקע"כ
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ל6יסכלוויפיל

ד.מסקסרמכ"סגזילהו6כדסA"Dס"ט:הדרכמנרמכירוסל6מדעתוחס16תסהנרחיגהעסויהלמכר
קינוקריךלהעלומלוסכר לע"פסדרךזס סדרלסכור מקוס(עלמו)) ,ס גסנס חסל6מסר.ומקורו
כסוגיתמגמיב"קכוכ.6וכ"פכטו"עסי'טמגמעיי.1ופרטייכחוכותקגכלפיטכופיןעלמדתמדוס.
וכ"כתוס'ב"קככוכ"כיככומלממותלרמכ"ןכ"מסדכ(דל"הע"כמדפיהרי"ף).וכ"ככפגייכ"ק
טס,ועי'מי'סגרט"טp"sסי''ט6ותגטתמסעלטעם)ס"סריסו6הדיןגסכמקדם,וכמקדםלחמייך
כשיןעלמדתסדוס6,ל6ודחיססכרח"h'oמהם6יטמייכרקכטמכירוממרסייגומטוססחיןתכיעס
עלסגלהרק6סכעלמממוןהסר.
וכחכותוס'כ"כיככדייהכגוןכמסהרי5כ"6ד)סנסנסוזסל6מסרדכופיןעלמדתסדוססייגוכטככר
יכהקר
דרכמנרמכירוסריגומעלסלומכר6,כלhoפמיט6סיכוללממותבוhiaיכנסלדורככיתויופי
6קיימךל6גר6וככרחדל6עכידלסיגר,דמויזסגסנהוזסל6מסר.וכ"כתוס'ב"קככד"ה,ho
יל
' ADtסעי'.1
וג"ימסכמססרח"ס וסרוקםוהריטכיי.6וכ"כיט"ס ב"קפ"כסי' ~fUורמ"חכמו"עסי
ועיי"םכפתישp"Dגכדעתממרדכיססכי6מרמ"ח,וממ"ככמססנוכי"תמו"מסי'כד(11הדל6כדעת
נ"יכיקטסומרדכיסססי'טזט6פילו~תחילהיכוללכוף 6תכעס"כ ~ך,מכופין
ס6כיעזרי
ה)כ.י"
וכיקרכהיי סגרס"ם כנק מסדלכתהילס6יןכופין על מדת סדוסכיון ד6סיכפוסו
טס
על מדת סדו
גוטליס ממטטליטתכיתו,וע"זקפדירוכחינניול6מטיכ מדתסדוס כדברמקפדירוכ6יגמי.וע"
פס"דטלסגר"מפרכטטייןכמורתסדיןכרךכעמ'טכסטכי6רדלכוף6דסלתתחימוםכמחירומטיכ
olcn6דכפיהעלחרסלתתטימוטכרמותוסל6
מסרלחממוסהחסרוןמכעוסהימוטחצירוכרטותו",ל
כר15נ1סי6פגיעס כעלס כעלותו ,והר כ6י 5נטלנו ממנו מלק מנעלותו עלרטותו ,ונס עלמו סו6
יפד"ר
ס"מסר",ושןל6סייךכוסכופיןעלמדתסדוסווכעניןהחרךלרטותהאכניסלצגותעלהגג,עי
כרךידעמ' ג6116ילך,וטויתמסכנותיטרללמייג,וס'בקרותטלתסhrrnnrrtnעמירכה.
יגי5רמסבונם
ה.שי' 1"DDיריט4סכרך5עמ'ריריכרךרעמ' '"DDסויתסרוקיכללסמי
חל6פמפמיתומדמ
יוכסיגל6סנריכומכמיס
בתוךטלו
נככס"יילינומויןליףתמיןתבירי
ככ6כעוסה6דסמגותכ5דמגזתוטלחכירווכו',ולע"פמהדברידועססמגוה
לסרמיק,כמיםכגמי
)
"
D
D
b
l
יכיל
י %5תמת5תת,
טלסר5טיןרמיוגפתתימ,ייותרסיסימכרביוקרכי%סיסבסבי
למתוג ohירידתערךסדירסהי6מטוסממזיקלטףסדירס,כגוןמנגרסכססיזקממסימלהיזק
רסיסורימורעם,ט5וירידתסערךיט סיבםלמיתית 141סיבםמיינית
 ,ס"ותביעתנזיקין
מגס
סחייכיסעלים ,וחסטועגיס סתוכעיס מערךדירתםיורדכגללהרעם ,לטענתם ~rrrנוס
לדכריהרב"טניתןלתבועעליו6.כלehהוספתהכגיסנעמית1'bclttbsבססי1סרסיסוסיזקרעם
ליכייס,חףhts'ohממחיויחמרמבגלל16תס תוספתלחיסלמועכורדירותממכניס 6ת ערכםכפי

יטי

לסיביי

יבל

יינו

לי

רי

ייינן

1

פסקידין-ירושלים

טסיומטלמיס למסלולימתוספת6,ין)hih1סירסמיפנית,וקין(טכגיסטוסתביעתכספיתicsכך.
וממקורלוס 610עפ"יסיעורישגריססקופכיקסי'כדוכעי"זכס')כרטו3סי'ת6ותיז.עיי"ט.
ועיימסערותלמסכתקרוטין(מרןסגרי"ט(6יס'b"w~it3דףגט ,6רעדכ6ןל6טמענוטליןסטכניס
יכוליסלממוה 63מדמדגיסמורט3קסליעסותמלמדתינוקותh~b,כססדכרמטריד6ותס6,כלכמקוס
ספסרממון(6ממענודליןיכו(יס(ממזח"61,ככסייסכטי6613מדלפתוחכיח מלמתתורסליד;3ין
סערךסדירותיורדמערכם"6,כלכ15רסיוכלולממות,דיתלמסמפסדממון,
מיגוריםט3ריר6
ל
ם ספסדממון 633
יד
מס
ד"%מעה סכספ
"מון;מי6יןיכוליםלממות ,ומסטסגמ'  onrn%לס6די
חמ
ליעפותמלמדתינוקות,מיינוד5ז שמנסמסיסלסס קרקעוסייגודירסל6סיומוכריםקותוכללוכלל,
51יןעומדלכך,ח"כ6יןממסהפסדממון6,כלl))nrsטסדרךסיחלמכורקטןולקנותגדולכפיסנורך,
וזה מסדרמרגילטמוכריססדירת1ק1ניס קמרתולח"כמוכריסזס"6 ,כיםכ6ן ספסדממון,ויםכחן
לעכרפתיחת ת"תקרועליד3יתס.ע"כ.וכעיקרסד3ריס ככר כת3כן 3ט"1תזקן
מקוסלדון
י
חסרןמסדו'ט
""מסי'קלו,מס פסק דטעגתר13יסדרךוקולספטיט6o)'bל6כססמח)יק וממערער
ית
כו
וח
טניססשמנר 6מד סמסותףלסניסס 6טרטניסס מטתמסיסבושטוס35 ,לכמכניסכחלו טרקטכיגי
טמנרמיומדוכןלטנימנרורמות
סרמו3ססוקרקעותיסס 6מדמנרץ,חבלממנירותמיומדותסל)סי
מיומד3 ,כס"גפריטךדליןטענותסל%כפס ,דמםטענתר13יסדרךטייך,כיוןדצכןממומס6יןלו
רטותכלללילךכמזרסלמשירווסנכגסיס ethitttמולכים רקשרטותסמיומדלממזיק,וגסטענםדקול
ספטיט ל'כ 6שכס"טאפי' (רמ"3ס ,ד33יתו ורצותויוכל ס6דסממיוחד (עצות מס טל 13מפז מ(3י
עמזתסיזקל6דס 6מרטליןלורטובליכגס להקרזס.וממטיךזקןחסרןטס51 :מנס
לסתמט3חסיגי
ק ממט ,ל 6לממות 1ל6לגופו ,ורק
כסיותסדין )ססייט 7וק6 6ס("כגו ממערער ל6יגיעמזססי,
סקפידססיחעלממרוןסמגומס16ט6ריקפידותכיו"כOts ,סו6דחמריגןד3רטותויכוללעטותסכל,
ואין  %לסתמט 3עסטכיגו טל6יוכל לס13לכוס 03 ,כטעםסומכינו סמערער6ין  OAרטותליכנס
להקירוטלממזיק,מסד"כehלסכינו סמערעריגיעמזססיזקלממפווכ"מלגופו,מסוטד6סורלעטות
כן "Dbלהדססלינוכלילי ,רכלפיכו"%תמזיק 6תמכירו"3עתעטיית
וס"זכמזיקכידו 11DhI
לעטותכןדמויגירידילים.ע"כ.
ס מפוגעת
31גידוןדידן טענתיטכליטלירידת ערךדירתסהיגס רק מממתסייסמימנית 6ל5סיי
מדירתעלמן67131,יסטעגתסטענס.
ימגסרדע6ה6ימ6ןtt~rD1ליס3ית6למפריס6עייגדכתהליסעומקך
3.1גמ''3י3סג6:3מר ר3יימ
ורומךקריך למכתב(יסקנילך מתמום6רעחועדרוסרקיעתוכו'.וכ"פ סרמ"3סמכירםפכיידסטיו
"1"1עסי'רידסעי'ג.וחףסכתה "103ת סרט6"3ח"6סי' תתקמץ ממערס11מעולסל06יתסלטמעון
31עלסעלייס) ,ומקןלימךלן סל5סיסעומקוטל ר316ן וטסמערס פתותם 5לכיתו)1101 ,לסו'כדית

ממתות

ו

ימכיתול6
ועליה"ל6ר6יגו3יתזהלעולסלפעלמעליס,מענין,סלכעלסע(יסלסכיךר6יסטמכרתל
3עלסריתלכעלסעליס,ו6י%ככעס 630ר316ןלמפורתמת מקרקעמלממעון ,כקמתסיסממעוןיכול
36 ,ל לקמרמכנסרכוכןול 6ערערממעוןוסמ,יק  13כמסמגיס ,קר31
לממותכיוןדעומקוורומו"לו
610זסממזר(דין3יתועליםט(טניס,עיי"ט.זססכלכיורמיר316ןמדגים עסיורטיטמעוןטטועגיס
ליורם6,כלר316ןעלמוטמפר 6ת ממערסוממזיקכס3ל6עענסאינסחזקם.
וכתם 3ס' מבסט 5דק מ"געמי " 16כמס כמספוסקיםטכיוסברור ססמוכרקינומטייר לעלמו 6ת
סמקוס"מתמתלבגיןhShכלו(3רכוטסמסותףמלכ('5PSסדירותti'eht,ל6מטרוסקוניסלסטתמם
בקרקע11קנו6ותס,ולכן 3עלדירסטרו5סלמפוריקרקע מתמתלדירתוסריךרמותטלכלסטכגיס
ןסכגוי 3סר).
1ועיי"ט(ג3יכעלותעלמלליסט(53עבגי
ת
ו
מ
ר
כ
ד
ר
ו
י
כ
ל
ט
ו
נ
ו
ה
י
פ
ע
ו
מסום
כדין
ז .פסקכטו"עסי' קעתסעי'ג:כותףטירדלתוךהדססמטותף
לישעוכו'.ומקורוכדרריטמ(61
אריסיהעיר6פי3 5קמסמעומדתלק15ר61פיל1כטדסייילס
ו'יי
טעםסעי'סורמ"א3טו"עסי'קעו
"3rnJsכ מ,33ורמכ"סטילםו36ידספ"יכ".1וכןפסקבתו"ע
טי
כס
סעי'י h~h .הנמלקוסר6טוגיס ehoדינוכיורד פרטות ממוס מסוחףדיגוכטלימ טלטותפואפילו
'רמיקסוריטכ"3"3 6
למופתו,וכקילו5יוסולהיותבמקומו ,טע(דעתכןגטתתפו,וידועלסעליוגס,עי
טס,ומרדכיכתועותסי'רכז3טסמסריס3סו"תמסר"ס3ר"3ד"פסי'תתקסם,ורט6"3ור"ןוג"יכ"ממ
(6ועי'מרדכי"3כסי' תקלטדטותףכיורדפרטותדמי3כלד3רדל36ריסיזיק,6וכןפירםר"חפרק
nprnסכתיסדגוט(6ף 3טדסo)'htעטויה(יטעכטדססע)ויס(יטע,ו5סגתייכטס('6ןמיד6פ"ס
פורעמ5י  16 ,(ohitoט6ף 6סאינו נממ3כעוטם3טלימותומלמכירו ,מ"מסו6יל ו63לסטכיח חלק
עלמו61ין מלקו מבורר ממילאאריך לסט3ימ 6ת סכ(,ולפיכך נמחככיורד כרסות36 ,לידו על
',6ורייןוגני 3"3מסכסססר"6ס1,ט'1יתu"~lonמ"6סי'קו,
סתמתונה,עי'טוית סרוקםכלל65סי
'ד6ות.3
וכןפסקססמייעסי'טעםמ"קמ.וע"בית(5hprn1סגרייסרנך"3כסי
ו3רמ"3 6טו"עסי' קעמסעי'געפ"יסגמ"ימילס361ידספ"י 6ותג :ו6סמימםסמותףסטניטל6
לעטותכגוןטכנסכגין6101מומסבו 610 06 ,ד3ר60יאפטרמלמגותאריךחרירוליחןלומלקווכוי.
ו3י6רnrron~sס"קגפירום6 ,ססו6דברם6"6מלדגות,דמיינוטסיתסמותףעומדליפול,וססותףh"h
(%דגותחלקו עדטי3גסג"כ מלקמדירו,ומדירו6יגורולסלכנות,כופיןחצירוליתןלומלקוו'יורדין
לנכסיווגוכין ממגולצגותסכית סמטותף,ואיןיכול %מר כנס 6תסכלספיתודר 3ו עד ס6ט(סלך.

ע"כ.
ומנסכ"כסרמכ"ןכ"מעו6וכמלממותטסם6סגבסכע"מ 6תסטדסמסלוקם,כיוןמסיססלוקםסכור
טסיךמלו D"Uhיל51ין יל
ו6יןטומעיןלולומרטולעליך361ניך.וס3י6ור,3ס )'"DD Oh1
סרמ"3ן 3"3ד6ססקטס6יך'כולממקיףלמקיף 6תסגיקף ט %מדעתוולמיינו3דמיס,ותירןדמוי

כיילי

ח

פסקידי
-,ירושלים

כמויורדלטדסמכירוסל6כרסותדקיי"לדכסדססעטויסליטעידועלסעליונסוסיגויכוללומרלוטול
עליךולעגיך.וכתבכסיעורירכינומייסמלויעלכ"כ טס סטעסז6יגויכוללנמר %טולעליךולכניך
ןדעסויסליטעלמדיגןדעתיסדגיח6ליס"51,כסויכמומדעתיס
עפ"יסרסכ"6כ"מ6hpמסוסדכיי
דככר O)pוע"כ6יגויכוללמזורבו,ומיינוכיוןדסטכימכחזירוטלסכעליס)כסכוסכעליסכקניןה5ר,
וכןכיקרדברי ס"סטכניספ"גס"ד,עיי"ס(ודברי סגר"חכ"סיעורירכינומייסמלוייי גכתכוכידוע
כקי15רגמרז,ועי'כ6ריכותיותר כ"רוומ 6טמעתן" כ"כ עמ'י).ולעניןסוכרטססכימ 6ת סמוטכר
טסמטכירממילךקמתסגי,פי'פפ"רירוטליסכרךגעמ'קג.)1
ועי'פס"דירוסליסכרךחעמימ)5מסגרייממיי)%סליט"6ססכי6מדכריסנתס"מסי'קמרס"קי6
רכלמסד6מרינןבסי'סעסייגרדמקבלסכם610רקכבירדעלדעתלססכימלמכירו6כלסיכך
ומקבל.ttnthiloh~b
לויניוללורכוילקלמכירוסיג
ןיטלקו)מדמימסכירות
לפיתכנידוןדירןשכשליתיותידרלסטכימלעלמו6,ין h~h%י5י6ותיו,טריות
סקריךלטלסלמכלית.
ח.שי'פס"רירוסליסכרךגעמ'מםסדינוסלועדכיחכדיןמכעססוכימעירססמלטהסממייפת6ת
כלכעליסדירותכבנין.ועודעי' פס"דירוסליסכרךכעמי ר6טדיטכדיןזיכורכלפיסימידhih ,
ס6עפ"כ 06יט טענותומילוקיסכיןועדמכיתלכין 5חדסדייריס 610 06 ,סמומזק6ין סועדיכול
לס51י6ממגוסל6כדין(ומולקעלסרמ"6טס),וגסעלועדסכים דיןסממעייס(ועייפס"דירוטליס
יעמ'קעת).
כרך

יכייר

יי

רנביעהנגדית
בעל החנות תובע את אחד הדיירים תביעה נגדית שלקח לשימושו הפרטי מרפסת גדולה
השייכת לרכוש המשותף ,ומשתמש בה שנים רבות מבלי לשלם שכירותלדיירים .טוען בעל
החנות שלא יתכן שאותודייר 'תבע ממנו שכירות על שימוש ברכוש המשותף כאשר הוא

עצמו חומא באותו דבר .ועוד ,כשנטל הדייר לעצמו את השימוש במרפסת ,מונח בזה נתינת
רשות לשכנים אחרים להשתמש בחלקים אחרים של הרכוש המשותף.
שההחזקה
והנקיון
הדייר משיב שבשעתו הרשה לו ועד הבית את השימוש במרפסת בתנאי
במקוםיהיועל חשבונו .עוד הואטוען שמאחר והכניסה למרפסתהיא רק מתוך הדירה שלו,
ולכל אורכה של המרפסת יש לו חלונות מהבית ,כך שהאפשרות היחידה לשימוש במרפסת
היאלולבד,לכן הרשהלעצמו להשתמש במרפסת כבר  25שנה ,ואף אחד מהשכנים לא ערער
מעולם על השימוש הזה ,מלבד שכן אחד שאמר לו פעם :דע לך שיש גםלי אפשרות לגשת

ט

ממתות

ן

למרפסתע"י מדרגות מבחוץ ,ובעלהחנות המערערהגיע למקום רקלפני  3שנים אחרי שכבר
החזיק בשימוש שנים רבות .הדייר מציג  13חתימות של שכנים המרשים לו את העוימוש
במרפסת.
בעל החנות משיב שחלק מבעלי הבנין לא גרו במקום והם לאידעו מהשימוש שעושה שם
הדייר ,ולכןאיןזו חזקה .עוד הואטוען שלאחרונההוסיףהדייר מחסנים במרפסת ,ועלעוימוש
כזה לא היתהלו חזקה מעולם .הדייר משיב שמדובר במחסנים מפלסטיקניידים.

פסקדין
התביעה הנגדית נדחית.

( )-אברהם דובלויןי

ן

אב"ד

()-יהושעווייס

( )-שמואלחיים דומב

השאלותלדיון
א .חזקת תשמישין בחצר השותפין.
באופן שישהיזק ראיה לאחד מהם.
ב .שימוש בחצר
שהשתמששו
ה
יבכל הנכס המשותף ,האםצריך לשלם שכירותלשותפיו.
יו
פד
תב
ל
ג .שותף
ד.יכלו לתבוע שכירות ושתקו ,האם שתיקה כמחילה.

תשובה
א.נמטנסנ"3גז:6סיסמעמידמסמסכמקרתגורוריחייםומגדלתרוגילימוכו'o)'hחזקם.וכגמ'מס
סכ6כשרססותפיןעסקינןדכסעמדסכדיל6קפדי.ופיירסכ"סדכסעמדסכדיל5קפדיסותפיןor
סחשיו,דליןלוoprnכ"תיקתןo~tnnh,
על,סעדסעססי5טרכולקמו ,otpnוכסיר15יקפידוויסלק,
קפדי,ומדסתקו %1מימוודקיכרמותןעסתוסויףo~fnוכו'6,כלכמקרטלפניסכתיסקריךסיס6מקוס
פנוילכינוסוי~י6סוסטךקפדי כסעמדסככדי.ע"כ.
ופסק סרמכ"סטכניס פ"ס ס"ס 6חדמןסטותפין כחטר ססעמיד כממס 16רימייסוכיו"כ כמגרול6
מימםבושתפוסייזמעככעליוכל,מןסיריוסoh1.ממזיקמ,קתתטמיסין כשרטרטומסכט6כוכמגר
ססותפין,פסקכשו"תככותיעקכח"5סי'קם,סוכךכפת"מסי'A'pס"קג,דכיוןסיסלמוכרסטרעל

י

פסקידין-ירושלים

הדירהל6מסגיממילם61,ףלמלןרס"לדמהגיממיקסגסבתפסטטר,6עי'סגךסי'י3ס"ק'),היינו
סיכךדסמחילסהי6ודקי31רורעפ"יהודקתעלמו6ו'"DUעדים6ףהיכףכבע"דמכמיטו161מרטל6
ממלמהימן.וכ"ככס"תמהר"טעננילמ"וסי'ידדכיון ריסוסמפורסס6יטטלומטיכ6תנקהטלין
""דוטו"עסי' קםסעי'סו.וכרמ"חסםה3י6
יי
"ה
עמהטענה1לhstcn6כללמזקה.ועיירמיקסטו"נפי"כ
מסריכ"טסי'רמםט6פילוהיםלומלק 3מ(רסטותפותohהו6מקוססדרכןלהקפידכזה16כעטוט6ר
דכריססדרךלהקפידעליו1ל6מקפידוסויחזקה (מסההמזיק.
וכתוס'ססג) 3ד"סכטותפין:תימק ד6מר סכ6דהיכ6דקפדיקני ,וס6מרלעילמב 3דסותפין6ין
מח)יקיןזהעל דפעמיסמגים ס6מדלהסתמטלמכירוגי 61otleמ"כיסתמרהו,6י"ל hOדגחית
~or
יס3תיס6ל1פתומיס
לפלגךוה6דגמיה ~ול6וכו',ועוד נר6סדירלמלקכיןסדהלתקר דסכ6מייר
למקרorדכיוןhtoeיו65ונכנסדרךח5רorסיכךדקפדי6יןמגימ(1לעסות6יל6וד)נגסמיניה.ע"כ.
וכסו"תמהרי"טמו"מסי'סגכתב ד6ס 3נס חדר כמקרססותפין עלתהלו מ)קס דדוק6ג3ילכילת
פירותסדה6וביתל6הויךממסדנמיתלפלגךhnpwnד6מריגןסדרךסטותפיןזהאוכלכרום)סוזה
ןמקפידין36 ,להיכףדכגסכגיןשכסיגקפדיטותפי6סדדיוכוי.וכ"ככטויתכיתדוד
S)thנרוחזהואי

(ס%6ניקי)מו"מסי'5כ.
וכגדר מזקתתטמיטין כתכ הרס6"3כ"ככח 3טמועילהכלי טעגס מסוססבין )ה כטחן קרקע 6ל6
כמומלעלסעכודיס.וכיקר 3נתס"מסי' ק1p"D 35דכתסמיסיןליתכיסקניןגמור רק סמטע3דגוף
מקרקע(תסמיסיןסע(יו( ,כךהמחילה6יגו רקממילתהסע3וד,וכיוןז6יןכ1קגיןהגוף רק"ענוד
נעלמךלכךגקגה 3מ)קסדהתחלתמטמיטיןנלכד1,ל6טייךכיסכללמ)קסרנעלגדרכיוןדליןלוקגין
מטףכלל.
ר כולסהיחס כחזקתהטימוס סלהדייר ,ומכניסה לחברסי 6רק מסדירהסלו,
ושנידוןדירןאסמי
1ה6פסרות(6מריסלהכנס'(6ההי6רקע"י העמדתמדרטתמבחון,ו6ף6מ6(7מחסכעדי,וגס6ין
לו  n)uDכעלות6,ין npfn %מסמיטיןויכולין לסלקו כטית6פסר להם להסתמט כחקר6 ,ך טתיקת

ססכגיסמטווסממילהמתס(וססכירות.ועי'לסלן.
ב.עי' סוגתהרב"טכללקסי'גדצמברה"ותפיןכל6דסמסתמטכנגדפתחוו6יגורגעטיעכורשותפו
ססכססהססו6מסתייטויר6הו,עיייש.
ג.כסויתסרס6"3מ"כסי'קמ3 Sht) 6ד3רסגיסטלקמומקוסישישהטלכיהכגייסוקירעהדגרס6מד
oonיטכססממטסגיס ,ה6סיכול(ומרלומכירו 6306ניססכמוסיסמת6תה16,יעלסלוסכרכנגד
הימיםמהיהרבוי3ו 16 ,ד(מ6מ5י"6לבידךכלסל6מלקנול6סיסלילימגעמליסדססכל)מןסהו6
ומיידלהעלות(וסכר ,דכ(טל6מלקוכסלוהו6
פנוי.והטיססרטכ":6גר6יןלידכריסכרוריססוייג
מטתמט61,פילו כחקרסיס 3הדין מטקסנמיוכ"טכמגרסבין כהדין מקקה ,ד(6דמי לדרכמגר

ממתות

יא

מכירומל6מדעתווכוי.ע"כ143101 .דכריו כרמסכשו"עסי' קע"DD 6מ.
וכתבבמסגתר'לליעזר(טולידו)מו"מסי'גטמלדעתסריימיגונם "103תסי'ק5ווכןלתטכ"ןמ"גסי'
רםאוייתסרסכייטסי' ס) Dhסיתם11מ5רדקיימ,h1Ab5 6מייכלטלססכירותמדיןנסנהוקיטיכף
םעמ' .300
~מרכטלי6גידרתי.ועי'מסרס"סמ"5סי'ח.ועי'פריירכרךי
3גידוןדירןסחורספתומסלדירתוסלמדיירוהכניסהסימידהל16תסמלרסי6מתוךהדירססלסדייר,
1"hhיטפסוo'5hמבחוןע"ימולסתוסיפגומדרטת6,ין )סגמס3כעכידלמיגר ,מסגסשכידולמנוע
5תסטימוטמ6מריסכגללההיזקרסיסלמלונותכיתו,לפיכךפטורלכויםמסכירות על מסססטתמם

ט3סלוסו6הסתמט.
ד .פסק סרמ"5כשו"ע l"D~Shסי'5סעי'י ר5ס שמכרה וטתקלהל4 5כד מטוסזה)כותו ,ומקורו
כטויתסר"5טכללמ,ועיי"טככ6רסיטכס"קבוonhטנתגס o)1bמתגםכפניכעלסוטתקכעלהכין
היוע"מכיןג3"5כיןהיתה מתגהסגתןסכעלל6סת1כמהגסגמורם5,יןכמתנתםכלוס.ועיי"ס33ית
מקירוכמגמתפתים.ועייסו"תu"tlonסי'קווקידטסוכיממהגמ'כ"מ1חתקפם6חדכפגינודטתיקס
כהוד5סדמיך,וכתבכגתסיימסי'פp"D6דדה"ה5טסט15תסלתתלכנהשיתןלקרו3יס,והיתםשכ"מ,
דכיוןדדכריטכ"מככתוכיןוכמסוריןדמיחויכתקפה מטעסדהויכמסירם,וכיוןטטתקמתמילסועד
סוףסויסוד6ס,וכיקר כ)סדבריסרמ"5כסוייעטססעי'ככסססר6כי"ס6,כלכ"15ס)כיספ"יה"ט
כתכטדכריטכ"מטפילו Dhהמתגהמלסמ"ממלות המתגםסי6רקל5תרמיתם ,וסמקכלקינו מומ)ק
כמתגהרקלתריטתכ61לידו,וקין )הדומהלתקפםטטתיקהכסוד6ס.
וס"הכנידוןדידן6,ףOtO ohזהמ5רדעכידלמיגר,מ"מעלמסטככרהטתמטכטתיקס,ע"ז otinlh
סתיקס כהודקהו6ילפ"רלתבועפיוס מה סל 6תרעוקורס6 ,כלמכלן 06 hso51ועדהכיתיתבע
סכירותי5טרךהדיירלסלםלסם.

אברהםדובלוין.
ב

כמזקתהטמיסיןסוכךכטורסי'קגגסעי'כדג'שיטותכוס~ .עתהרטכ"ס3דכרסיסכוממרון קרקע
כעיג"טוטעגס,כטןפתימתמלוגיתדמ)יקלו6תסמורכסיזקרשיה5,כלכתסמיטקטן5יןקריךגיס,
5כלטענהקריך .דעתסנ16גיס,וכןהרמכ"סh'"DSמטכניסה"מעפ"יהמ"מטס,דכר16סוומותקהוה
oprnלאלתר מטעסממילםוקין(ריך %1טעגס .דעתר"תד6ףחזקתתטמיטיןכעיגיסוטעגס.
""כ5ףכמחזיק ורקס ומתק5יןלוחזקס,וכמוסכתכסרמכייס
"5
6כלסותפין6יןלמן חזקם )סעלזס,ג1
מכניספיסס"הדסעמיד כממסכמארסטותפיןיכולססותףלעכבעליו,עי'מכ"כהשכ"דשליט"א.
כגיד"ד גר6הדישלו מזקס ,דסרי כת 3סרמכ"ס טס דכעססממיקס גכוהס עסרס טפמיס ממזיק,

יב
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דהטותפיןמקפידיןעלסממי5ה1,ה61ילוסג'מוממל,היינו דככס"גהום מוקהכאלתר 6ף כל 5טענה
דממילליס.וכ"כהרמ"אכטו"עסי' קםמעייטוד6פילוהיםלו חלקכמקרהסוחפות 6ס מקוססדרכן
להקפידכוס16טעמודכריססדרךלהקפידעליו1ל6מקפידוסוהמזקהלמסססתזיק.ע"כ.ועי'סמייע
ס"קכבדפירסדלפי מהטכתכהרמכ"סוממ"מכדיקורדבריו ,גתכ6ר(ןכללהדכריסלדעתוולדעת
רכוסריימיג6סז"ל1 ,ה61דכמ5רמכירו6יןמינוקכיןממילה להעמדהגרידתךh~hהמיקג"טhs1
כטענההוה 6פי(1כהעמדםגרידתךוכמוטכתככ6ןוכו',וכמקרהסותפיןה61כהיפךדליןהדבר
rט~p
כללhShכמעמדתממילהד6סהעמידממילהסוה(oprnאלתרדגסהסוחףמקפידעל
nנ
תלויכחזקתג
סממיותומדטתיק6מריגןדמחילליהלגמרי,מסה"כ כ%טותףדליןדרךלממוללגמרי 6( 061מעמיד
ממיקסהפילו~ptrnגיס1נ6כטעגסל6הוהoprnכטותפין.עכ"ל.
מכ61רדכעססממיקס16דברמדרכולמקפיד %לתרסוה מ)קס"61,כהדיירמעסהמחסגיסכמרפסת
סוה כעטםממילהודרכוטלסוחףלסקפיד כ)סומדטתקוודאיממלו1ה"1לo~rnלאלתר.ועייק5וה"מ
סי'קגג6 p"Dדהכי6דברי הממ"ע דל6לתר6יןהכוונהמיד6ל6ר"למכי6יתכררלוהיזקו.pnet
י מה סכתכהג"יהנ"ל (?)
יהוהחוקה.ולפ
מ"כהמחסגיסה(6ועומדים,המ,מן תראה(כולסויק
ן(ה6 6.51ת
דמספיק6דדינ66יכעיטענהכחוקתתסמיסין 06ל616יןמ51י6ין 6תהמ71מזק"6,כ6י
מדיירממזקתתטמיטיוכמקר.
ועודנרמסדכניד"דטעןהדיירדכטעססקנההדירההיתההמלר ממדרתולסחרזמןגטכרהגדרוועד
הכית6מרלדיירסיכנההגדרעלמסכונווהגקיון1ומטיפולכמנרימיהרקעלהדיירכלהזמן,וכתמורה
יקכלרמותלססתמטכמנרלכדו,ולפ' טענתוהוהחוקה עסטענה,סגתן תמורסעכורהסימום,וכאס
תמגדרכסורקתוערמכית
( 6ע"יועדהכיתהריודאיהוה tnr)rnח)קה,ועיד,דגסעלסכייי
סוסי1מככמנ"יסoprnטלנעלגדרופרן,דהריועדהכיתכך מתנהוהוהכקמרולולךמזקוקני.וע"כ6י
ןילבבו .ומסתנר5דיטרבות(ועדהכיתלעסומ המכס
אפסרלחזורולדרוסממנושכירוטגס מכי
מ%
כ)ס6ףכל6ליידע 6תהטכגיסמכיון בס 1tDhלטלריריירימ כיור,וייכני
וטבנייס הגדרוטיפול טלהמלר עלמסכוןסדייר ,ועודכנייח הגדר על
פפסירימ כ4מ יריית
מסכונוorעטייתממיקסדסותפיןקפדילהדדי61 ,ףדהיס טסמלידעגדר פ"ר לקמר וסיף
כלסיבונוהוהעסהממילהדסותפיןקפדילהדדיומדסתקוודקיממליליהומוסמזקה.
תב
ס
ו
ק
ינייפעוירידיסגרט"גb"u~5cיסיכני
מה
ממייכיסלטלסbu35החגותעלמססהסנימ6תהמ מסרי
המקוסנסקרככעלותס,יט(דוןכזהטמריכעלהמנותסכרסהמקוססלווססביסעלרפת סלו,
ובכה"גי"לטליןדינוכיורד,עי'פס"דירוט(יסכרךמעמ')5סדןכ)סידידיסגרמ"ס~h"D'Sמסעו
יימס
פ"
סכתכהגתס"מבסי' קסד ס"קי6דדיןיורד )ס רקכסנתכוין(הסכים 6תסלמכירו6כלנתכויןל15רך
עלמונותן %ה1651ת,עיי"ט6.ךלכ6ורסכוונתהגתה"מכטידע ססטדססלמכירו6ל6סהסכימ%ורך
לחצירואסטרטריירלוגססיבתכיון
עלמו6 ,כ(ebסכרכטעותסיטר שלו61מ"כ סתכררססי"6
יסו6כרכריסס"ךכפיי סגלבוהל :וטעמךדיורד נרשות
סגתכויןלהסכים 6תהסדה ,ומספק
כ לסלסי5י16תי ,1ה6ססגיכגתכויןלסחבים ) eh 'pttbעטה לארכו %1
כיוןטמתכויןליטביסמיי
וסכר
להסכימ16 ,דכעילססכימלמכירו 061 ,עטהלארכו %גתכויןלססכימלמכירו,,ונפ"מ
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ממונות

סססדססלווגתכויןלסמכיתוגמ55סלמכירו"51.ע.

יהושעווייס.
הערות

מחייה

מלז6ח 7המיר,ו(ימיסחפלו6חה76מהה( 11כנותכיחממו(
.6ה"גט"קגקכלההית 76מהקהיווה
ר(ונקותו
הכקללזע6ח111,7היתהחו3חסומ5ווחסק(כ(הקוחפיןכמקוח קם מעקה,והתנ7כ3דיקותודיי
והחקר נקטה((6מעקה
ינבןנתקיימהמשוולס.
(כ7ע(חסכונו,והקכניס"(6נוחובו"
ב (החררה
כקלק(מן העגו"ס קלקעקג(1מיקלt~hh (6נחנקוהר6קוניס 06חיי
כ.כחכוהחוס' ככ"קנח 067 6קנהי
(כעריסהר6קוניסכחינם6וקנוס(נוהקההנהו,וכסכותוס' קסכקכרחהמחייכים6:יןדומהכ(((מכריח6רי,כגוןיורר
(תוך ק7המכירווננועו ק(6כלטוחוגו'7נוט(מכעה"כמהקההנהו.וג"כ הר"6ק קספ"וקי' 1כקם רגמ"ה,וחכן ppg
ר"י,והוקיף:וקינוגוחן(וכ( מהקה51י16כמו oTwnbU11כמקנות7 ,התסכיון(עוכח כע(ה65ן 6כ(הכ(6קולךעקמו
קנ6והבכך6י(1ו  6(6מהקההנהו.ע"ג.וג"כהרמכ" 1כ"מ מ ,6וכן  WP9כקו"עסי'לבוקעי'ח.ועי'6כן ה(16מגוה
וגוהקכ"6קוף ה"6הכיקרשחבוקתהרי"ףוהרמכ"ס קסכלוחוענין,וק7עחהרמכ"ס ק6ף 6סגעקההקכחמטיומייכ.
ועי'חבקת'ו6כקי'עזג(היגף7ר,ר,ג6הנעיןחיילגסגק(6לחטיןבהקמיחו.
והקקה כנחה"מ קס ק"ק :1קנ6מקי' קוקעי' נ כרקח מגנבמפולריס67ין (החויל 7וק 6כקטוען (שוכה
ו(ה5יי ,מקמע 067מ6י
מוטקר5ה(יקחנו(עגמוו(6הקיוו(הח,ירו(כעה"כ6יןקריך(המניל(והמעות,ומ"קהכ6
יקוכחב קחס7חיי(3הח,ירמהקהיהדריך(הו5י ,6ומקמעלפידו 06היה7עחו(קנוח(עקמו(6(1הדיכו(מכילו
תק
נ7ת(כ6ווחני
כק5וה"חקי'קנו ק"קג קכת3כקורןדגם קם6פ'(6(1נחכוין(ה5י(
ד(יחן(ו
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ג
ממחהויקינבהנה,ע""ק.ו,פענ"7נרדהמ675גחםיג6ן6ין5ליך(החויר(ו רק כקטוען(טוכהנתכוו 7יור(7הקליח(חכירוו,6
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וטעםסליסיהו6דכיון דהמע3רס,ההו6מיוחדלטכן 3עלהביתן,גמ65דהמוגעומלהניח 6תהכיתן
עוכרעלמידתמדוס,מהרי (6גירעהכעלותהממוגיתסלהסכגיסמסוססכעלהכיתן6ימ מנקט רק
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שותף שהוסיף לעצמו מרפסת על גבי הרכוש המשותף ,ואח"כ מחה בשותף אחר שהוסיף
לעצמוגםכן מהרכוש המשותף.
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דירתםיוכ%למוסיףכל6פקפוק,וכמוטסר5סוןהוסיף מרפסתעלמסכוןמרכוסהמחותף,כךמותר
לסמנילהוסיףלעלמומסרכוםהמכותףhnulh1 ,דהכיטתק.
ו3גיד"דמהסכן מסתמם כמרפסת ססמוכסלדירתו,החייכת %כס סממותף'rb,לפידכרי סרמ6"3
הגילטגסדריסתרגלהוה ממתממות קכועהוקריךחזקהוטעגס,וכקן6ין  %טעגס,כיועדהכית %
הקנהלו 6תסתור ,וגס 05ועדהכיהסיב מקנסלו 5ת המלר ונקמרטהיתה להםזכות להקנות %
ממפריעלם6רהסכגיס,וכסימכתםסגר'ייווייממליטיך,הרילחגראסם)כותסלתתלאמד
63ופןם"י
ולמנועמטניh~b ,כיוןבנהגו %מד15יכעתססמגיר51הלסוסיףכמלקומהרכוב סמטותף מסמקינו
ם ממכוה לסקגותלאחדמסרכום
מפריעלאף"כן5,ריכיס לתת .%מסגססיםלדון6סלועדהכיתי
ל מלק
סמטותףכליאסיפתדיירים ,מסטל5היםכניד"ד.וכיוןטהטימוםסיס כמסכמה מפורמת"
מהמכניסוחלק5מרכהסכמהמכמתיקססרים5יןלוחוקה.
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וממ"כ1"3hAoשליט"אטמ5רסרמומסכט6כועלסםססותפין
סוי
קם ,סנה כמו"ת מהרס"מ סי' ס דין )סלעניןמיקרממחזיקובו רכים ohcהיה רסוס
י
3ט"כיל55יחןחמרינןדמסתממ"
6
כס
המ
"ל5ממלל
"זכותו,וסכיךרסיסמסכייסי'קסםכטסהרמכ"חנר15כן
 %פתם סתוסנכית מערוכ5לפותמווכו'ור5וכן  %הרקס)כותו,והטיכ טל5ליכדזכותו עד
מםי
י מפחמו מכרי) על זכותו ,והזג
י
"עמס מעטם המוכים טמתיי6ם ,וכמתיקתו ל5 5י3ד )כותולפ
סוכחסממתיקתו,יעויי"ם,וכ"ככמ"גסי'סעו.
סטחכיל55ןמכריז)כותו
והגסטכתמורהסימ"כסו
טחזקםלקונס5מרג"ם,
ליכ"לגבימזקתג"םמכט5כורסוסעיטממוכרמ"מי
י'
כיוןדחינהריעות6טפחמעכיר nhrעלסמוכיוןמים כמססיכותםל6לרמוס עלממו,וכיוןם"תק
סמוכרג"םסמךהלוקם ם%יערערעודהמוכרולחנזהרעלמטרו,עיי"טo)nb ,כניד"דלחסייךזס
כיוןדמוי רקnprnתממיטין1ל5סיה מטרמעולס ,ורק מטעםמהילסדיינינןסכי,וכיוןםיםסיכס
למוכרמל 5ממסכיוןמרמוסעלהרכוסהמטותף5,ומכיוןשנבכייןכיפ
תלתמולכלרעתטסןהו6
כטיר5סלכנותיתנוגס %לדגות,וכמוטגתכ6רמסכיתדוד.
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