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 האחד: ענינים: בכמה ויכוח יש השכנים בין משותף. בבית בי של דירתו מעל בדירה גרא'
 דלק של ליטר 525 צריכת עבור הועד לקופת כסף חייב א' הבית, כועד המשמש ב',לטענת
 כבר שכנים מאותם חלק כאשר ~לו, החוב את השכנים יתר שילמו היום ועד המרכזית,להסקה
 את או הדלק את יחזיר שא' תובע ב' החוב. את לו להחזיר כדי אותו לאתר יהיה וקשההתחלף
 מים נזילת לעת מעת יש ב' של המטבח בתקרת השניה: התשלום. ביום שיעלה כפיתמורתו
 שלו. כביסה מהמכונת או לנקיון מים בהרבה משתמש כשא' קורה וזה א', שלמדירתו

 שמשמשת המרוצפת לחצר המלוכלכים המים את מנקז הוא דירתו את שוטף כשא'והשלישית:
 לב'. זו עבודה יותיר ולא יום, באותו הלכלוך את לנקות ידאג שא' דורש והוא ב',את

 עבור חדשים כמה שילם לא שאכן א' משיב הבית, לועד החוב בדבר הראשונהלטענה
 נגדיות טענות לו יש אך ישלם, הוא חייב, שנותר הנגדיות טענותיו לאחר יתברר ואםההסקה,
 צינור את גיהק השאר ובין שלו, בדירה שינויים ב' ביצע שנים כמה שלפני טוען הואלב'.

 חיצוני צינור להתקין צורך והיה - אותו לשאול ומבלי א', של לדירה שמגיע זה גם -ההסקה
 מקודם, היה שלא דלק של קבוע בזבוז יש מכך וכתוצאה מטרים, בכמה מהקודם ארוךחדש,
 שהיה משיב )ב' הצינור הארכת בעקבות המיותרות הדלק הוצאות עבור לשלם ב' שלוחובתו
 שמחדש מה את ולשבור לחזור שיצטרך וחשש יושנו, בגלל הסולר צינור את להחליףצורך

 מעלות מחצית עצמו על נטל הוא כאשר או כבר החליפו לכן הצינור, את להחליףכדי
 א' של השתתפותו לטענתו מחצית. רק שילמו - א' גם וביניהם - השכנים ושארההחלפה,
 שאין ב' אומר עוד א'. כטענת ולא בהסכמה, נעשה שהדבר מלמדת הצינור החלפתבתשלום
 א' טוען עוד בענין(. הדין בית מטעם מומחה לבדיקת מסכים אך הצינור, בהארכת דלקבזבוז

 הרדיאטור לטענתו, מיגורים. לחדר האמבטיה חדר את כשהפך חימום שטח לעצמו הוסיףשכ'
 שהפך ומאז בבנין, השכנים כל אצל כמו מההסקה, מנותק היה האמבטיה בחדר קבועשהיה
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 לתשלום להוסיף ועליהם החימום, שטח את הגדילו ובכך להסקה, אותו חיברו מיגוריםלחדר

 בתוקף(. מכחיש וא' לדירה, שנכנס קודם עוד פעל במקום שהחימום משיב )ב' שלהםהקבוע
 רק צורך, בו היה שלא למרות השכנים, כל את וחייב בקיץ דלק קנה הבית שועד א' טועןעוד

 דלק עבור לשלם חייב אינו ולדעתו החורף, לקראת במחירים ההתייקרויות את להרוויחכדי

 שימוש. בושאין
 שעד משום בנזק, האשם הוא שב' א' משיב שלו, למטבח הנזילה בדבר ב' של השניהלטענה
 הוא בי של שהשינוי משמע תלונות, כל היו לא למטבח שלו הסגורה המרפסת את הפךשב'

 משום או סדקים, בה ויצר בתקרה קדח בבנין השינוי שבעת משום או הנזק, את עליושהביא

 נזק היה לא מרפסת היתה כשזו אבל למטבח, הפכה שהמרפסת בגלל ניכר הרטיבות שלשהנזק
 היו שלא ומה לתקרה, נזק כל עשה לא בדירתו שביצע שבשינוי משיב )בי לעת מעתברטיבות
 חלחלה, ולא אטומה היתה א' של שהריצפה משום זה הקודמות בשנים רטיבות שלתלונות
 הוא התחתונה. לקומה שלו מים מקמלחים וכתוצאה א' של הרצפות התרופפו השניםוברבות
 האשם(. מי ויקבע התלונה את יבדוק הדין בית מטעם שמומחהמסכים

 לעצמו גרם שב' א' משיב א', של השטיפה ממי ב' של בחצר הלכלוך בדבר השלישיתלטענה
 המים היו מרוצפת בלתי אותה משאיר היה שאם בחצר, האדמה את שריצף בכך הלכלוךאת

 באדמה.נספגים

 ביניים דיןפסק

 מחדר השינוי ובגלל הצינור, הארכת בגלל הדלק הוצאות לבדיקת מומחה ימנה הדין ביתא.
 חייב. שיצא מי חשבון על המומחה שכ"ט מיגורים. לחדראמבטיה

 ב'. של למטבח המים גזילת את שיבדוק מומחה ימנה הדין ביתב.

 אייזנשטיין נחום)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(:

 לדיוןהשאלות
ן

 מהדיירים. בתביעה בית ועד של דינוא.

 הדירות. בעלי בין ההסקה חוב את מחלקים כיצדב.
 כסף. או דלק להם להחזיר א' חייב האם דלק, רכישת עבור א' של חובו את אחרים פרעוג.



 ג ,ממונות

 מים. נזילת של נזקד.

רנשדבה

 5מ ממייכת טהמלטתס מעיר טובי טכעס כיין בית ועד ט) סדינו מם עמ' ג כרך ירוסליס פס"ד ע"א.
 hslol קפג, סי' ומיס תרמד סי' מ"6 הרטכ"5 1"1"ת 5, כו מגילם גמ' עפ"י וזה כבגין, הדירות כעליכל

 ממייכת והמלטתם הנכור, "ל ט)ומיס 5ו כ5פוטרועסיס היגס הס ממנג'ס הלינור ספרגס' קסג, סי'33"י
 5ין מסויים, מוכ )פרוע מייכ סס5כור סג5יגיס מסכימו ס6ס תקעג סי' הרטכ"ס טוית וע" כולס.5ת

 תיקון, ול5 קלקול סו6 קותנו טמייכתס stnol לקלקל, ול6 לתקן hih 6תכס ט)מגו ל6 לטעון יכולמנכור
hShירוסליס פס"ד עי' ועוד מכך.. חייב וסקטור לסקס, טוריך מס הח)טתס )פי לקבוע הג5'גיס רט6יס 
 לבין מכית ועד כין ומילוקיס טענות יט h~h )"D~ht Dh סימיד, כלפי ניכור כדין מדיגו ר6 עמ' ככרך
 הממעש דין ים סכית ועד ע) וגס כדין, hSt ממגו לס51י6 יכול סועד 5ין prn~no הוeh 6 סדייריס,5מד
 קעמ(. עמ' י כרך ירוסליס פס"ד1ועי'

 עכור מסכום מלוק לסלם הדייר ע) מטותפיס, ככתים הנסוג טלפי רכ עמ' כ כרך ירוסליס DD"1ועיי
 ז כרך ירוסליס פס"ד עי' ועוד כפועל. הסתמם ל5 05 גס הכית ועד ע"י עליו יודת 5סר כפיהמסקה
 pDOO~ כרוי 5ת כמסגר מגס גועמ'

 דמי מלטלס פטור 6יגו סמגהג )פי סרי כהסקם, מסתמט ו6יגו
הסקס.
 מדלק עכור לסלס סדירות כעלי 5ת למייכ המליט הכית עניני 5ת סמגסל סכית טורד דידן כג'דוןלפי"(
 תוקף לס יט סמ~תס ה5יכורית, לקופס כדליות טל ots~cfn מתוך הקץ, כמדכי טקגה מה גס)הסקה
ממייכ.

 הדיירים כ) נין ההסקס התקנת חוג 5ת )מקק ים ד"ת ~tNDU גס-נו עמ' 1 כרך ירוט)יס פס"ד עי'ב.
 דמולקין קמרו כקרקע וש טותפות )הס 5ין הדירות סכע)ס ו6ף הדירות, טל סימסי טדלן )פי 1)6כסות
 גטכר 6ס וכדומה, מרכזית OPDO סל כתנור כמו הדייריס כל כסס מסותפין טסם כמפריס מ"מ ממון,)פי
 סריומ כיגיסס מלקו סל6 זמן רכל כסוס, כתיקונו )הטתתף נריכיס כולס ~OpD טל התנור (5Spipnו

 עיי"ס. כטותפות, כדיגי וזה סדייריס, כ) כין טויסוההפסד
 סמדיגס מגסג 6מר כוס לילך יס סדלק, טל גס כמו המסקס, ס) סקכועס ההח(קס תוכ לנכי6מגס

 וכפי קטגס, דירס מכעל יותר מפלס גדולה דירה וכעל הדירות, ס) היחסי גודלן לפי המוכטממלקיס
 דידן. כנידון סכית ועדטהמליט
 והתמיל מיגורים למדר ס6מכטיס 6ת כמספך סתימוס סטם 5ת )עקמו הגדיל סכ' 5' לטענתוכלסר
cnncoi,15 המימוס מס פעל לדירה  ילללפ לפני ה6ס ס5דדיס כין סכחטה וים כמימוס ,hS oh 5יכיף ל 
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 כנהוג. הטבועה חלף )פ"ר 1יס צנועה עסק כ6ן סיט סרי לטענתו רטיה3'
 כזה ס3מו3 סגרט"ט כטס מ( ועמ' בו עמ' 1 כרך ירוסליס כפס"ד נתכ6ר מאירו טל ח31ו פורע נדיןג.

 ופרע 6מר 631 מח131, ;פטר טהיה רק h(h הפרעון מעלס גהנה היה )6 מסלמו היה הגת3עט6י)1
 חייב כמוכו 06 גרנו סמלך בית 63נסו כמו ליה קמיסתרטי מדין לפורע לבלס 0גת3ע מייד 3כ0"גע13ר1,
 3ע5מו פורע מיה טיילו כזה נמוג 5ל6 פטור מכירו טל מונו פורע קמרו ול6 6, קל6 מקין 3גמ'לעטר,
 קיום טל התועלה % 6ין מסכילו פרע טימר וכיון כע"ח, פריעת מ15ת טמקייס 3מה תועלת לוהיתה
,otinoקילו תועלת כל לו סיתם ל6 13ה מסיס סל חוכות 36ל חצירו, סל מ131ת לפרוע יכול סיגו ד6מר 
 סי'( מסספסד ומלילו hsl Of והפסד ל6י13ד כהולך 0וי למסיס מטלס מהיה והמוג 3ע5מו, מטלסהים

 ליה.מיסתרטי
 מסכילו, גס 0ססקס ל15רך מנקנס הדלק עכור 6' סל חו13 6ת הכית %עד סילמו סהסכגיס דירןשנידון
 ססילמו טעני ליה, קמיסתרסי מדין סלחת סי13ת, מטתי להיי13 ים טגקגס, ממדלק למ"כ גהג0והוך

 טנהגס מס גסנה מדין והטגית, להחזיר, מייד לו סנתר3ה (ה וכסף ככיסו, מכסף % התרססממקומו
 וקין כחימום, מלקו ע13ר לסלס חייט טסיה כסף סו6 המי31 כך וצין כך 31ין דירתו, 6ת טחימסמהדלק
 רצית. לתביעת דומה כ(1 ות3יע0 סתטלוס, כיוס סוס סיסיה כפי דלק תמורם 16 דלק ממנו לח13עמקוס
 התמתון על יורדים העליון מימי 0יו ד: סעי' קנס סי' 3ט1"ע טי6: עמי ( כרך ירוסליס פס"ד עי'ד.

ot~trnt,קותו oh לתחתון יורדיס מיד מימיו סכססופך כענין מעזירה טס 6ין otptrnt ,לסלק חייב קותו 
 מייד קינו otptfnl, יורדיס מכלן )6מר 6)6 מיד יורדים 61ינס 03 נ3)עיס ס0מיס מעזיכם יט ו6סהיזקו,
 3עת 03 כליס טסמיס מעזיכם טס סיתס 06 ת"ו: פ"י טכניס 31רמ3"ס 6 קיז בכ"מ ומקורו היזקו.לסלק
 )תקן התחתון קריך מתמהון, ע) וינטפו וירדו ממיס יצלעו מ)טפוך מעליון "יפסוק 61מרטפיכה
 3מי5י1, כמזיק ס"ז מיד, המיס ירדו כטיטפוך 6ל6 מעזיבה טס 6ין 061 סגזק, מן עלמו 6תולהחמיק
 סבכיך י סי' סח כלל סר5"ט טוית עפ"י יג 6ית יד סי' כ"כ סתץ"5 יכתכ הלדפיך. ישגע 15  תתקןוהעליון
 מאירו להקר יכנס olh 06 מהרי pf'oo~ 6ת למנוע מי על הדעת כסיקול עיקרו גירי טענין oc,הטור
 6ל6 כגרמך, מזיק 3כ% הוי וו6י %יתו, טירדו ועליתו מיס יהפוך 6ו כ1ר1 6ת יזיקו ט0סרסיס חילןויטע

 p~lno כזכות סו6 ד3ר 6י(ס כפלס לסקול קריך ופזה מזיק, סס ע"ז 6ין תטמיטו וזהו ט% כתוךכסעוסס
o~'htותסמיס סמע(י03, 3ה651ת רק נידון כ6ן דלין כיון תעליס, מיס ונטופך מניזק. כזכות 610 ד3ר 
 תקנס סימה ל6 61ילו גירי. מיקרי ול6 להרתיק הגי(ק רעל לרני ס"ל כ(ס מיס, מתזת 3לי 6פסר 6יהכית
 נפלי. ותדר מי6 רתמו qh למיקו רמות עליה )3על לו 0יה ל6 ההיזק מןלהגלל
 המזיק קריך יוסי ר' על דפליגי סלחכמיס כיון דילית, גירי 6יגו 06 ט6ף 6 בו כ"כ ורסכ"6 רמשןועיי

 דידיס. גירי ht'(o ד3ריס 6פי% ולהרחיק הדין מטורח לפגיס לערוה מסיד %ל ר16י)הרחיק,
 הניזק על תסמיסו, מדרך מורג % סנה כיון הריצפה, 6ת סוטף כססעליון קורה סרק 06 דידןוכנידון



הממונות

 דמטיכ לתקן, מעליון על תטמיסו, דרך bb טוס ככיסם, ממכונת סנפת מממת קורה כטה 35ללסרמיק,
 ע"י גיזוקס eb "כל סרינפס, טל יוטגס כגלל ס5יטוס טגפגע מממת הג(ילס "ס רק 1(ס דילים,גירי

 סמוממס. %ריקת לממתין יט וע"כ טקלקל, מס לתקן התמתון על כגייתו, מטעתהתמתון
 ומעולס, מ16 תטמיטו דרך (סו o)nh התמתין, סל סחור רי~פת על העליון טטופך סמ%כלכיס ממיסועל
h~h5כל כקדמם, גכלעיס טסיו כיון לתחתון מ1יקיס סמיס סיו ל" טפעס OItO ת רידף טסתמתון" 

 הו5ס"דמס
  ליויי

 לניקוי יד"ג טסעליון סר"וי מן טכגיס מלכות טמ~ד (Oh1 ס%%ך, כגלל מסמים
 "וחס. כסמ%לךהרינפס

 לוין. דובאברהם

ב

 כפי 610 סמגהג וכיוס מטותפיס, כ3תיס סמדיגס מגסג דעת על גכגס מטותף ככיח לגור טגכגסמי
 מיס נזילת לתקן עליון סכן למייכ 510 סמדיגס מנהג ידיעתי מיטב ולפי הדיור, לתרבות הועדטקכע
 גרם" ע"י ויפילו סתמתון לטכןטמגיעס

 כלכד.

 אייזנשטיין.נחום




