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ז  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולזירור  ממונותלדית

 פשרה שלפס"ד
 בדירות תיקוניםבתביעת
 -תשר 113 מס' ממונותתיק

 הריוןנושא

 של והתשלומים אחרים, רבים עוד עם ביחד דירות לבניית בעמותה השתתפו וג' ב' אי,הרבנים
 חוזה על חתם בעמותה מהשותפים אחד כל העמותה. של  המשותפת לקרפה שולמו אחדכל

 נאמר הקבלן עם בחוזה לעצמו. שרכש בדירה המיוחדות דרישותיו פורטו ובו הקבלן, עםנפרד
 לקונה יהיו ואם פרטיה, כל על הדירה בניית על  מהקונים אחד כל כלפי האחראי הואשהקבלן
 לקבלן. לפנות יוכל לדירה בקשרמענות

 את לתקן ד' מהקבלן תובעים הם לחוזה, ובהתאם בניה, ליקויי יש שבדירותיהם טוענים ת' ב'א'
 לפי ואשר הדירות, את שבדק מטעמם מומחה חוו"ד על בטענותיהם מסתמכים הםהליקויים.

 בחיוב, כופר ד' מר הריצוף. כגון הנדרש, לתקן מתאימים אינם הבניה ממרכיבי כמהדעתו
 ליקויים בענין עליו. ממליץ  שאינו להם שאמר למרות הקונים בחרו הריצוף סוג שאתוטוען
 את שאישר העמותה, מהנהלת שכרו את שקבל הבניה על המפקח על ד' מר מסתמךאחרים,
 הצדדים, בין שיכריע מיוחד בודק מהנדס הדין בית מינה הצדדים, בהסכמת הבניה.תיקנות
 מוכן הוא כי בביה"ד מצהיר ד' צודקות. א' צד מטענות רבות נמצאו לביה"ד שהגיש חוו"דולפי
 מהחלפת יותר זולה נשהיא בקרמיקה לצפות מוכן הוא הריצוף ואת ליקויים, כמהלתקן

 לכך עבודה שכד שיקבל בתנאי בעצמו,  התיקונים את  יעשה  הוא די,  של הצעתו לפיהריצוף(.
 שקבלן דורשים והם כראוי, שיתקן בר' אימון להם שאין טוענים ת' ב' א' העמותה.מהנהלת
 אותם. יבצעמטעמם

 פשרה של דיןפסק

 בליקויים א' צד של בדירותיהם התיקונים את לתקן ד' מר התחייבות את מקבל הדין ביתא.
 ראה הריצוף תיקוני על הבודק. המהנדס בפיקוח 8, מס' עד 1 ממס' המצורף בכתבהמנויים



שכוממונות

 העמותה. עם הכספיים לחשבונותיו קשר בלי ד' מר על הלה התיקונים חובת ב. סעיףלהלן
 כל את ביצע האם ימים 45 בתוך הדין לבית לדווה ד' מר על א'. צד על יחולו המפקהשכ"ט

 .התיקונים
 צד בהירת לפי קרמיקה הדבקת ע"י והפנלים הריצוף את לתקן ד' מר בקשת את מקבליםב.
א'.
 כנגד הדין בבית תביעה תיק לפתוח א' צד רשאי העמותה, הנהלת נציג של מכתבו לאורג.

 רשימת לפי בעמותה, עליו הממונים הוראות לפי ביצע שהקבלן הפגמים כל על העמותההנהלת
 צו את הפרה שהעמותה הטענה על כן וכמו ואילך, 9 ממס' המצורף בכתב המנוייםהליקויים
 ד'. למר המגיעים כספים עיקול בעניןהמניעה

 השמאי. שכ"ט כולל הדיון, בהוצאות ב' צד את מחייב אינו הדין ביתג.
 באעהייהוע"ז

 דומב היים שמואל)-( גוייס יהושע)-( לוין דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלה

 קלקולים וקרו פועלים, באמצעות הבניה את שמבצע קבלן ע"י בית שבונה עמותההנהלת
 הקבלן. או העמותה הנהלת זו האם מהקונים, אהד כל כלפי הקלקולים על האחראי מיהובבניה,

תשובה

 טל6 לע"פ סקכלן חייכ ס6ס מספועליס, מנזק לגבות b"h1 כמל6כתס, וקלקלו פועליס טטכר קפלןכענין
 סיס ס6ס ט ס"ק סט סי' נתס"מ עפ"י פז עמ' כ כרך ירוטליס פס"ד פי' ל6, 16 ספועליס, b~h קלקלסו6
 כד. סעי' ר65 סי' כטו"ע סרמ"6 טסכי6 סר6טוניס כמהלוקח תלוי סדכר לפועליו, זו נכוסס למסוררגיל
 פטיעס. מטיב זר ל6דס סמל6כס טממר מס סרמכ"ס כדעת 15 ס"ק עב סי' סםמ"עולדכרי
 טסתכיעס פרוט כטניס, וקלקול נזק לכל 6מר6י טסות סקוניס עם כחוזס סתמייכ טסקכלן כניד"דהמנס
 סעמותס מסנסלת 6חריות ממירם סקכלן סתמייכות ס6ס לדון טים 6ל6 ספועליס. כלפי 1ל6 כלפיוסי6

 רק טימטם וסעמותס לקוניס, סדירות 6ת טמכר כמי לרזיותו ים לקונים טנתן וכמתחייכות קותו,טטכרס
 סקכלן, טל ססתהייכות למרות קיימת סעמותס מנסלת סל ט6תריותס 16 סקכלן, ~ין סקוניס כיןכלינור
 וכי5וע סעמותס, כנסלת bSb סדירות טל ממוכר סיס סו6 ול6 מטעמת, כטלימ פעל טסקכלןמכיון

 לסנסלת 6ל6 לקבלן סולמו bS סתם6מיס וגס סעמותס, מבנסלת טקכל סורקות לפי סיססעכודס
 ככסף. טמוחזקת זו 1סי6 לקבלן, וממנססעמותס
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 סנתכע סעמותס, מסנסלת סורקות כלי עקמו מדעת פועליו 6ו סקכלן גרס 6ו מעמס נזקים תעליממתכר
 סתחייכ ע"כ מסרי העמותת, מנסלת 1ל6 כקטלןסו6

~rins 
 מעמס וקלקולים נזקיס 6כל סקוניס. עם מ%

 סנסלת 6ך כדין, מטעמה טפעל כיון עליסס קותו לחייב 6פמר sh סעמותס, סנסלת כסור6ומסקכלן
 6לס. כנזהיס כלפיס מתביעות נהיה אינססעמותס




