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  בעלות על אויר השותפין

א. למי שייך האויר מעל הגג. ב. למי שייך זכויות הבניה תחת הבנין. ג. קנה זכויות ובו יבואר: 

ביתו, ולעשות לו מחסן בניה בגג, האם יכול לבנות כמה קומות. ד. האם מותר לשכן לחפור תחת 

  או דירה. ה. מתי הולכין אחר חוק המדינה.

  הנידון

אני גר "אנו עשרה דיירים בבניין משותף, והגג הוא רכוש המשותף. 

לבנות על מהשכנים רשות לפני כמה שנים ביקשתי בקומה העליונה, ו

בתמורה, עשינו חלוקה בין הדיירים ברכוש המשותף  .הגג יחידת דיור

רכוש את חלקי בנתתי להם  ,למטה, וכנגד השטח שנתנו לי על הגג

  משותף בחצר לבנות.ה

לאחרונה יש לי אפשרות לבנות על הגג שעל הדירה שבניתי, אלא 

את האויר לבנות  שלא קניתי אלא ,שהשכנים מונעים ממני, בטענה

את הגג, ולא עוד קומה על גג הבניה. אני טוען, שכיון שזכיתי בגג, 

ממילא כל מה שמעל הגג הוא שלי, כשם שאם הייתי קונה את הגג 

מהקבלן, לא הייתי מוגבל לבנות רק קומה אחת על הגג. מי צודק 

  בטענותיו".

  תשובה

לא לבנות דירה כי לא קנית א ,אינך יכול לבנות על הדירה שבנית בגג

שייך לכל  -והאויר שמעל הדירה שבנית בגג  ,אחת ולא שתי קומות

  השותפין.

  ביאור התשובה

  בעלות השותפין ברכוש המשותף

הנה בדין זה האריכו הרבה. עיין בפתחי חושן שכנים [חלק ז] פרק ד 

קמח] אריכות דברים גדולה, וכן האריך -הלכה ז הערה י [עמוד קמו

שראל גרוסמן זצ"ל בספרו משכנות ישראל סימן ג בזה הגאון רבי י

  וסימן ד.

ולעניות הדברים פשוטים וברורים מאוד, ולהלן נביא לזה ראיה 

גדולה מדברי המחבר והרמ"א, ודברינו מסכימים לדברי המשכנות 

דבר פשוט, שאין השותף יכול ד, ויש להקדיםישראל ופתחי החושן. 

בבניין  ,שותפין. והנהלהשתמש ברשות השותפין ללא רשות כל ה

דירה שלו, וכולם שותפים בכל רשות  שותף בבנייןמשותף, לכל 

השותפים, ורשות זו כוללת הן את הרשות הבנויה, כחדר מדרגות, 

מעלית, חצר, מקלט וכדו', והן את האויר של החצר והבנין, והן מה 

שתחת לקרקע, והן מה שלמעלה באויר, "מתהום ארעא ועד רום 

לפי חלקם בשותפות  -כל יש לכולם שותפות שוה בשוה רקיעא", בה

  של הבנין.

  רכוש השותפין –האויר שמעל הגג 

והנה הגג הוא בבעלות כל השותפים, לכן אסור לבנות על הגג ללא 

רשות השותפים, כי הוא גזל, ואם קיבל רשות לבנות, או שקנה זכות 

מזה. שאם לבנות, אין לו אלא מה שקיבל רשות או קנה, ולא יותר 

קיבל או קנה רשות לבנות על הגג, קיבל רשות או קנה רק לבניה של 

דירה אחת ולא יותר, כי האויר שמעל הגג הוא רשות השותפים, 

אפילו שאינם יכולים לבנות שם, מכל מקום הוא רשותם, ויכולים 

למכור זכותם למי שירצו, ואין צריך לומר כאשר מחלקים זכויות הגג 

חצר, שאז פשיטא שאין רשות לבנות יותר מקומה תמורת זכויות ב

אחת, שהרי כשמכרו זה לזה את הזכויות, לא מכרו רק קומה אחת 

  ולא יותר.

וכמובן שכל זה דוקא אם לא פירשו, לא בעל פה ולא בכתב, אבל 

כאשר פירשו מה מוכרים, אין לנו אלא מה שפירשו, לכן כדי למנוע 

מה מכרו ואיזה זכויות נתנו דין ודברים ראוי לסכם בכתב, בדיוק 

  בתמורה.

  מנהג המדינה

עוד ראוי להדגיש, שכל זה כאשר בחוזה לא מפורש שיהיו כפופים 

למנהג המדינה ולחוקי הבניה, אבל אם כתוב בחוזה שהשתתפו 

בבניין לפי חוקי הבנין, ובעלותם היא על פי תקנון חוקי הבניה, 

השתתפו, ואף על פי  חייבים ללכת אחר חוקי הבניה, כי על דעת זאת

שחוקי הבניה אינם מבטלים חלילה הלכות שותפים שבחושן משפט, 



  המשפט  קצחסימן   בינת

 קצג

אבל כיון שהשתתפו על דעת כן, הרי שקבלו על עצמם לנהוג כן, ועל 

  דעת כן השתתפו.

  מהמחבר שאויר מעל הגג שייך לכולםראיה 

חושן ועכשיו נביא ראיה גדולה לכל האמור. דהנה פסק המחבר (

המוכר בית לחבירו, אף על פי שכתב לו: הקניתי לך ) "ג ,משפט ריד

עמקו ורומו, צריך לכתוב לו: קנה מקרקע התהום עד רום רקיע, 

שהעומק והרום אינה נקנה בסתם, וכיון שקנה העומק והרום, קנה 

והעומק שהוא עובי הארץ, אבל לא קנה  ,שהוא האויר בלבד ,הרום

מקרקע התהום עד רום הבנינים שבעמקים ושבאויר, וכיון שכתב לו: 

הרקיע, קנה הבור והדות שבעובי הקרקע ומעזיבות והמחילות שבין 

הגה: וגם הגג, אף על פי שיש לו גובה עשר המעזיבות למעלה. 

ורוחב ד'. אבל כל שאינו רוחב ד' וגובה עשרה, בכלל בית הוא 

" ואפילו לא כתב ליה: עומקא ורומא, קנה גג בזה (ב"י בשם רמב"ן)

  עכ"ל.

שיש בעלות על האויר שמעל הגג עד רום הרקיע, ויש  ,ה מבוארהנ

בעלות על מה שתחת האדמה, שהמוכר בית לחברו, אפילו שהגג הוא 

של הקונה [כגון שאין לו מעקה עליו], מכל מקום, לא הקנה לו את 

האויר שמעל הבית, ויכול המוכר לבנות על הגג על ידי עמודים 

ן שהאויר שייך למוכר, ואפילו אם מבחוץ כדי לא להכביד עליו, כיו

לא מכר לו את הגג שיש מעקה, כיון שיש חשיבות  ,מכר לו את האויר

  , אינה נכללת בלשון אויר שמכר לו.לבניה זו שעל הגג

מכל זה מוכח ללא ספק, שכל האויר עד לרקיע שייך למוכר, ואין 

 לקונה אלא מה שבודאי מכר לו, ואינו יכול ליטול יותר, אם כן גם

זכויות  לו הגג, או שמכרו רשות לבנות על הגג בנידון דידן, אם ביקש

  בניה בגג תמורת זכויות בניה בחצר, אין לך אלא מה שמכרו.

  האדמה תחת הבית שייכת לכל השותפין

וכמו כן לענין החצר, מי שקנה זכויות בחצר אינו יכול לבנות עוד 

דמה עד לתהום קומה תחת הקרקע, כי אין לך אלא מה שקנה, אבל הא

הקרקע הכל שייך לרשות השותפים ולא מכרו לו אלא בניה של קומה 

  אחת על החצר.

  דינים העולים

הרי הם שותפין בכל זכויות  ,רים בבניין משותףידי  .א

ואין לאף אחד בעלות אלא  ,הבניה שיש בבנין ובקרקע

 על הדירה שלו.

אינו יכול לבנות תחת ביתו  ,הדר בקומת קרקע ,לפיכך  .ב

כי זכויות הקרקע עד תהום שייכת  ,מחסן או דירה וכדו'

 לכל בעלי הבניין.

לא זכאי לבנות מעל הגג עוד  ,מי שהגג שלו ,כמו כן  .ג

קיבל מהם  או ,בין אם קנה את הגג מהשכנים ,דירה

 שקנה בבניה את הגג.

כל זה בדין תורה אבל אם כתבו בחוזה שכל בעלותם   .ד

ובקרקע יהיו על פי חוק המדינה יש להם לנהוג בבניין 

 על פי חוקי המדינה.

הרוצה לקנות מחבירו בית וכל הזכויות שבקרקע או בגג   .ה

  ועד הרקיע תהוםקרקע היש לו לפרט שמוכר לו מ

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם ביאור על המשך חכמה, גליון מלבד 

  וכן גליון עם סיפורים מדהימים של איש החסד.
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