
רעהממונות

*  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדי"

 קהילה מס תשלוםתביעת
 16-מש"ס מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 אחד כל התובע לטענת כשנתיים. במטר שכורה בדירה הנתבע נר בו הישוב מזכיר הואהתובע
 חובו. את שילם לא והנתבע הקהילה, לצרכי חדשי קהילה מס לשלם חייב בישובמהמתגוררים

 בפעם וגם שנה, לתקופת הראשונה בפעם בישוב, הדירה את ששכר שבשעה משיבהנתבע
 ועדת נציג ע"י ולא המשכיר ע"י לא לו נאמר לא נוספת, לתקופה השכירות את כשהאריךהשניה
 זה ממס יודע היה ואילו העירונית, לארנונה בנוסף קהילה מס במקום קיים כי הישוב שלהקבלה

 לו שהיתה הנמוכה הכספית ההוצאה בגלל רק למקום שהגיע מכיון הדירה, את שוכר היהלא
 במקום. שהייתו תקופת בסוף רק לו נאמר הקהילה מס ענין לטענתו זו. שכירותבגין

 משנה זה ואין המקומי, בעלון מפורסם במקום שקיים הקהילה מס של החוב שדבר טועןהתובע
 אחד וכל הישוב, של הנבחרת המזכירות ע"י נקבע החוב ידע. לא או מכך ידע הנתבעאם

 בה. חייבמהמתגוררים

 דיןפסק

 ועדת נציג פשיעת בגלל מסריים סכום מחובו לנכות יש אך הקהילה, מס את לשלם חייבהנתבע
 כספי. נזק לו גרם ובכך זה, חוב על אותו יידע שלאהקבלה

 לדיוןהשאלות

 או הודעה אי של בטענה להפטר תושב יכול והאם קהילה, במס תושבים לחייב ניתן האםא.
 .טעות
 קהילה. במס חייב האם דירה שוכרב.
 למפרע. אותו מחייבים האם העיר, את שעזב עד המס ממנו תבעו לאג.



 ירושלים - דיןפסקירעו

תשובה

 וכרמ"ח וכו'. וכרים דלתיס חומס לעפות זס 6ת זס מעיר בכי כופין 6: סעי' קסג סי' חו"מ כתו"עא.
 ומקורו וכו'. מס גג מי' גס העיר. לכני חזן מכירות דין נס סי' כקו"ח ועי' סעיר לרכי לכל וס"סמס:
 סי"כ. דכ"מ כתרס פרק ותוספתך כ ז כ"ככגמ'
 5חד לכל קסילס מם קכעס זט"ה, דין לה מים ם%, הנבחרת מהמזכירות דתי כיטוכ מדובר דירןוכנידון

 6תד וכל למיוכ, מלכתי תוקף ים מודלי וכו', וחזן רכ כגון סקסילס ל5רכי כימוכמסמתטרריס
 מוכו. 6ת לפרוע חייב כיסוכמסמתגורריס

 דמכו6ר מס כתום' ועי' כתים, קירוכ לפי 16 נפמות לפי 6ו ממון לפי גוכין ס6ס דנו כ ז כ"כ כנמ'ומנס
 לרכי כמכיל גוכיס ס6ס לפי"ז ומסתכר קותו. גוכיס מס לפי ס6ומדנ6 כך ממס תבלוס םלפימדכריסס
 6ת לכוף סיכולים כיטוכ נסגו 06 ומכ"ם ס6כ, כתי רטטי על מוטל סחוב היטוכ nprnh לטורך ול6קסילס
 גרוע. כמנסג ש סדין מכך ג סעי' קסג סי' כטו"ע כמכו6רמנסגס,
 מפני סדכר טעם כלמסי. לימית כסודעס מקוס נטוס מותנם קינו 5נורי מם תוכ חקת דין ועוד.ז6ת
 רוכ טסחלטת %ך וסר6יס ס5דדיס, כמסכמת h~a הסכירות 6ו סחוזס מתנקי תנקי קיוס חיגו זסטחוב

 6ינס סודעס 6י מכך כיון ממתנגד. ממיעוט 6ת מחייכת סעיר טובי טבעת טסס נכמריסס 16סתוסכיס
 ודו"ק(. למפרע. כין מרש כין 5יכוריות, סו65ות על זס 6ת זס לכוף סעיר כני ככח כן, על ניתרפטור

 ממילה מקוס. שותו טהונהג וכפי עליסס, סמקוכלת כדרך ז6ת ומודיעיס מפרסמיס זט"ס 16 סעירכני
 כועדת 16 כמזכירות מטעמם ספקידיס לטהר ופרטיו סחוכ דבר ידיעת 6י 16 ידיעת כי פעוטנרפס
 סימיס ממכבר סמקוס מנסג 16 זט"ס מתנקי יתברר 66"כ סחיוכ. מעלס מורידם ול6 מעלס 6ינססקכלס,
 וכיו"כ. סקכלס כועדת ספקיויס מודעת 16 ידיעתסו6
 וכיו"כ, יין ונמ65 מומן כגון מקת, סל כטפו מסותי כטינוי רק טייכת וי טענס מנס מק"ט, לטעכתוקטר
 bSb סיטוני, מכתינת ול6 הדירס מבחינת ל6 כחוזם מינוי 5ין דנן כמקרס מסתות. יותר טל כסונ6ס6ו
 מסמחיר מינוי מסוום זס מוכ טמכוס יוכח 06 טגס לפי סונ6ס מ5ד כ5ן לטעון וקין כמחיר,מינוי

 סיס ל6 ע5מו וממתיר לדדי, חוד סו6 כ6ן מניוון סרי ועוד, לקרקעות. סונ6ס bc~1 סי6 ס%ססמקוכל,
 לו טסיתס ססנ6ס דמי מתצלומי קותו פוטרת סי6 6ין מק"ט, כוס הים סנתכע לטענת ו6ף %יכוח.ניתן
 סמם כניד"ד t"~DS ססנ6ס. כדמי טחייכ למיגר דעכיד וגכר5 ל6גר5 דקיימ6 מ5ר כיין סכינייס,כזמן

 סער הרי ל6גר6, קיימך כגדר סס זס וכיטוכ מהן, נסנס טהנתכע קסילתיות סנ6ות על מוטלסקהלס
 סימוכ. ע"י נקבע ככרססנ5ס
 סעיר כלנמי סוי חודם לי"כ שכרס כל דירס צית סכר "ob ויש טס: כ מעי' טס חו"מ כטו"ע כרמהב.
 מסכירות לפי חייכ מוכר ט6ף סיב סכרת מס סגר"6 וכיקר לסמתקע. דוקק קנס דכעינן וישמיד.
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 סי6 חייכ קינו טסטוכר סי"6 ום3רת כלכד. לגור 6ל6 לסטתקע ע"מ ט6ינו ו6ע"פ הו6, ממכרליומיס
 והוסיף לסטתקע. כדי סקנס כמי bSh קינו והחיוג סטוכר, מט6"כ טס לסטהקע דעתו טסקונסלפי

 6חריו. סו~ין מנסג יט 06 מיסו טססרמ"6
 5חר סולכיס קסילס, מם מטלמיס סטוכריס מגס כעיר וידוע קכוע טהו5 סמקוס טמנסג דירןוכנידון
 סרמ"6. טפסק וכפיהמנסג,

 ממנו ולכסיתכעו מתילם סוי bS מם ממנו תסעו ול6 רכות טניס כעיר טטסס מי טס: כטו"ע כרמ"חג.
 6חר סעיר מן כ65תו ממנו עלמו לפטור יכול 6דס 6ין מעיר כני על טסוטס מם כל למפרע. לתתקריך
 סר"י. כטס כ"כ כמרדכי ומקורו ממס.טסוטס
 מחילם ככך 6ין מסמקוס, טי65 לפני עד סמם ממנו תכעו ל6 סטוכר טלטענת למרות דידן כנידוןו6ף
 נקמר hS סמוכ סדכר סנתכע מטוען ומס סעיר. 6ת טעזכ אחרי אפי' תוכו לפרוע ומייכ המזכירות,מ5ד
 טעות מקח ומדין הממכיר, כלפי לטעון סיכול טענס זו סוכר, סיס ל6 יורט סיס ו6ס סטכירות לפנילו
 טג5יג מכיון 6ך מחוכו. לסיפטר יכול אינו כן ועל סיסוכ, מזכירות כלפי טענם אינס זו 6ך סטכירות,טל

 מסויים מכוס לנכות ים למזכירות, סמם כחוב אותו יידע מל6 כך ע"י כמפי נזק לנתבע גרס סקכלסועדת
 סנתכע. טלמהמוכ




