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 ,הריוןנושא

אךדיור,יחידות-3לקומהכלמחולקתשתחתיוכקומותמשותף.ככיתשלימהקומהקנהאי

 ,לועדשילםכתחילהכעיריה.רשומהוכךאחת,כדירהמלכתחילההקומהנכנתהשלוכקומה

המעליתהחזקתועכורמחולקות,דירות 3לוהיוכאילווהמיםהנקיוןעכורהועדמסיאתכית

וכדיהמעלית,החזקתעכורגםדייריםכשלושהלשלםנתכעזמןלאחרכודד.כדיירשילם
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" 

מחוברהדייריםשארשלבמחסניםשהחשמל(כשראהשחייבממהיותראותושמנצלים

הודעהתחתושילםכיו"כ),ועודפרטי,בחשמלמשתמששלוהמחסןורקהמשותף,לחשמל

התכויןלאאיאחד.כדייררקהכלעכורשילםהאחרונהבשנהחייכ.שאינומהאתשמשלם

למפרע.החזרלתכועשקלהדיוןב'עתאךלמפרע,כספיםהחזרלתכוע

גםמהדירות, 3לושישמשוםהכלעכורדייריםכשלושהשישלםאיאתתוכעהכיתועד

לאהזהשבביתמשיכאיהדירה.גודללפיהביתועדמסיאתלשלםישהדיירהגנתחוקישלפי

תוכעאינווהועדחדרים 4שלכמומשלמיםחדרים 6שלדירותשכעליוהראיההחוק,לפינהגו
, 

אחתדירהכיןההכדלכמוגדולכהאינו 4כיןלחדרים 6כיןשההכדלכמשיהכיתועד .אותם

דירות.-3ל
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נדחית.,התביעה
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שינה.בגירלריריתלבעליביתיערמסיחיבא.

בית.יעדבמסימנהגב.

תשונה
" 

:רתקכתחוכמתכחכק tיד"תעפ"י tייכ 5ז:רגרכי"כממממו"רכ:ר-כועמיונרןכיס tירופס"דעייא.

ומפות tכ:רסמין:רדירותס 5כע tומף:רדירות,כ t:ריחסיגודכןכפיוכמו:ר tכ:רדייריסנככין:ר:רסק:ר

:רסק:רכ tכתכורנמו:רדייריסנככ:רסותפין tמ:רס tיס 5כחפמ"מממון,כפידחוכקיןממרוכקרקעוגס

זמןדנכו:ר, tככמיקוכותתף tכ:רריניס 5נוכס:רסק:רכ t:רתכורכמקכקככרמו tכמסונדומ:ר,מרנזית

t ו:ר:רפסד:רריוחכיגי:רסחנקוכמt רכדיכיוז:ר:רדייריס,נככיןויס:t ,עיי"ותפותt . 
:רמדיכ:רמג:רגמחרזכ:רכיכן tי:רדכק,כ tגסנמו:ר:רסק:ר,כ t:רקכוע:רק:ר r:ר:רחח,ככגכיממכס

t ריחסיגודכןכפי:רחוגמחכקיס:t מגדוכ:רדיר:רוגעכ:רדירות,כt ונפיקטג:רדיר:רמגעכיומרכס,

. t ירופס"דועיידידן.כגידון:רכימועד:רחכיטt רמ.עמיכנרןכיס

ממפו tכנןע"מדמסמממוס tממסייכ"כעוריס tכקוכןעיי:רמדיג:ר,מג:רגמחרזכ:ר:רוכנין tו:רטעס

כמגחתונתכ:רט"ז.פ"כנגיס t:רמזכומכןטז,סייחו"מח"כחייסכדכריונעי"ןתמדיג:ר,כמג:רגכג:רוג

גיגי:רס,מריכ:רת:רמכעוכסדכרכנכתור:רדיןכתרכי Iממסיחדטרפיס Sדמד:רינמקנוסייח"ןחק Sי

 .נןדכממחגו t:רינמכממסדיד:רו,סדרכחרכ Iכמיומקגיוגמרימור:רדיןעככוומרמ:רדדימחכי
ין 5כונ"נ .נןמיגוד"תמסמפיכו:רחוקמחרכיגן rמותפיס tמכתיסכחוק:רורמומ tי tכדכריס t tועיי"

:רחכוק:רעיקר tנחכימעמי:רכויכט tמכעכ:רק:ריכות"ומקגתנגיס tוכ"חיוכי .טסייחט"זר Iמכיע

דייריס,גי tנמוכס tמ tי"מדירוממי tכ:רגרמככדירוח,כפי:רומו:רגיכ:ר:רגקיוןכ tמוח:רטיפוכ Sכ:רו

 .ומיכןנועמינגיס t:רכיערונ:ר"יי:רכנ:רועייע"נ.נוכס.נ.מוכס tמד:.וומוי"מ
גקכעגופמזכ:רגיס, tנמ:רן tכמדירוח 3עכורכיתועדמסיכס tכו:רסכיס tגדרמי tדידןוככידון

 .:רכויגט tגעכ:רכימ tון t:ררמונ:רי"מכ:רכן,ועייו, Iנור:ר Sככ:רס tמג:רג
~ 

עכגו:רגיס":רעיר"מויי:רמדיג:ר"נכמסדוקמגקכעכיתועדכמסי:רמדיג:ר""מג:רג:רמסכחקור tב~-י

ד 5ניכיס tמורבועפ"יקכעוכממעוכס:רעירמו:רמדיכ:רוכגיכו, tממכ:רגכו:רגכיתנכמסמכ(פיו,

כמ:רעירמו:רמדיג:רבוגיכית,ועדכמסימדוכר tניון tמונככ,מג:רגזכ:רמיןנמיכוג tגחכג:רוג,

כממס tדד 5כוגרמ:ר:רכימ.מותומג:רגכפי:רדכרגקכעי Iמו:רעיר,:רמדיכ:רכ?ככג:רוגד 5ניקכעו

כו, t:רמג:רג:רו Iמסוייס,כמופן:רמסכגוכתג:רגכיתמותומסכג:רוגד 5ני:רעירמו:רמדיג:רי tמגקכעו

, 



1 '; 
\ 

גממונות
• 

, 

 ,ן

ויך Sרמיןגמווו:וסי'ג"גו"מ rמועי'מג, ::tסי'גוו:ויידגווג ::tוגמופעמיס,ג'גךג:וגו ::t:וייגוומג:וג
" , 

t:: יt:: גפי:וווקג:וע~ויסגימוממווגועיד:ו:ועיוגגיגוt:: יוS ,מדמ"גו~t גמן~יווןייךt כג"פ,יעווf~מ

פי:וס,fכי~וו ::tע"יוכיסגןססגימוו~מימידיס,:ויו ו:":ומוועווויס ::tמףייפגגןג:וגומס ::tמע tמ

מסי rמנג:ווג,ד Sגי:וגיווגמווווגקגענמומס .ו:":ו Sגווויכוו S:ווגנגןג:וגו tגיוןקכועמג:וגמקוי

כ ::t:ומוקממוכיכך ::tיגפוסקיס:וגוע:ומיןומס ,ו: rיייווגסכג:ווגויך Sגךכג:ווגד Sגיגפוסקיס ::tי
 .ווופיס tמגוויס

• 

 •ז Iלודובאברהם
• 

 •ב

-ווופיס ::tמגוויסמוקגפימ. .כעגיןכפסוקגדינפגיגו:ועומדווווויווו ::tמפג' ::tידידןכגידון:וג:ו
גגגסוגןדעוודעכוי"נוווף, ::t:ומ ::tכוגומכקנפיכיווועדמסינמיס ::tמכפיו ::t , 58סעיף-מקוקעין

מספונפימממגק:ומג:וגמקומוווגר:ווכ:וסמג:וג.גפיכ.סמוק.גפיוגגסוגכככיןגעוסדייויס
ומיס ::tוסגווגענ ::tסמדויס , 12גנ tככיד"דוגפיגךקטגס,סימגיןמסגדוגס:ודיו:ומסגיןסדייויס
כמו ::tס rו"יוו ,ו: rגיממג:וגגפיג. .ייגיןממווודיוסגעכמגכיווווכס ::tכמייגמיגוממוו,גדיו:ו

:ומג:וגגקגעגךו:וכמ:ומ:ויוס t:ווי:ודיו:ו,גודככפיכס ::tכ:ודין"יווכוווכעיג S:וגמווסדייריס

"יוומו Sעסמגרעממו ::tמסנפיממגסדיוווו. ::tכו ::tג:וגווכעיכס ::tגעוועדד:וויו:וומי:ו ,ו: rייגין

יגוי ::tמיגו ::tוס ::tממדויסמוגעסכ ::tדיוסמגעכיוווומדויס 6כ ::tדיוסמגעכווגרעמיגו ::t:ודין

 12'גו ::tי ::tמסגווגעגסמ"גכוס, ::tגוווווספמגעדוכוווכעג ::tגממיגו ::tכי ::tכ ::tיגוי ::t::tמע ::tממעוווי, ::tמ

מדויס, 6כ ::tדיוסמגעכ 2פיוקמכממדויס 4כ ::tדיוסמגעכ 3פיכס ::tכממרככוווכעגומכמדויס

גוו ::tגממיגס ::tכי ::tמוספמסוי ::tמדויס 8כ ::tדיוסגגעכמגמנס ::tכעגיומין ::tממו,גר ::tמיגמופןמו

עוכר:ו.נס ::tנגדיוווספוו

וווף t:ומו:ומעגיוומנ t:ווועכגגון:ווע,ד ~ tוטפווו ::tמווו S:וועוכררקמ~:וו r:ו.ד:ווווספוווגרמ:ו

גנעככדון ::tויממווו,וו:ו Sג:ומכוק:ווו:וי:ו:וגגיפווו rוכמימוססוכוגמומויגווומווו Sג:וומגככנונס,
 .כגפודמ:ו S:וו
דיווווג'כו ::tימס ::tגמדומגיגווכ: ::t:וגיווועדכגידוןכמוווו ::tסי'מ"ט:וכויגט ::tו"וו ::tכמזוי Sומ

דיוויס,מו ::tגממוופמ:ו ::tמוקו:וומדיווווכ'נ ::tטמ ::tנו ::tימסמגכדיוווו,גג'גס tמ ::tממגפודווו ,
נס sמ:ומג:וג ::tכממס:ודין,זוג:ו ::tגטמ ::t:ומו:ומדויסכפיכס ::tכג:ווגמס ::tומגרןממת.פמ:ו ::tגמכס ::t.מ
כמס ::t'כ ::tטעסכממתמגכקסמ,סי'כטוווגיס ::tומוו Sמקגדעוויממדממדג'כ'כ ::tממוןעפ"י'כס ::t'כ
t:: ק,וגסגמןייךt:: ע"כעמוד:וr '.ומ":וגמוןוווכמידיוגוt קכייןt:: ממדדוגיסעיוגיכיט"מr כ:וווווו'

'כפימייכדודמי:וכיתוויקוגימו ::t'כדיןממת,פמ:ו ::tמגגע'כמכמכחייוכמיןדודמיוגד'גקיוןגיןכחכק
 ""יח.מכקוגודכ
טיפו'כמווו Sג:וו:ומ'כוק:ו ::tגווג:ימעמ':וכויגט ::tמגעכ:וק:ויכווווווקגתגגיס ::tמיגריגקוגטוסממגס
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t מימכנזירוח,נפיסומוסגיכססכקיוןכt כגרt י"מזירוחחיt מt נמוכסt וי"מזייריסכיt מt נמוכס
 •נוכס.

כסחכטוחקונוחחי tכ t!כוחכו tיסכיחובעזמסחיסן, tעוברכס tומזירוחכיכו tי tמיכדון t[וי
ומנ"מ].סכיח,ועד

זסנכמעריניססימךיובר 5סעכסוטכ tמסיסכטכחכוכחככידוןכחכמכ tס'ין tסדחרומחו"ח tכוסכס

זחכימממיכמכסג"טפי"חכידס"מירמססחס"ז:ונחכנכר,סקסיכוחנכדכסגומכסגולפיד"חכפי
יס tעו tססדרונפידידסו,מכסגמכחרלמיזלריניס 5יחדורפיס 5מרכיס tדכרונ(ונויחורסכזעח

כיכיסס,מריכסחסיסכעוכסדכר,כככד"חכחרכמי,ככסורנח 5מדמיעכייכס,כפירניסס 5כפימן 5כע
כרמסממכסוכו.'דידסומכסגסדרכחרכמי!כומקכיוגמריד"חעככווחרמסדדימחכומעיקרמס"נ tמ .

פעמיסוסרכס!ימכי,חלחמספחוחכנכסעירככינךכסגו' tסומוט tופקובעדמכסגכידעריניס 5ד
 .ע"נ.ונו.'כככמכסגכקובעכדעחסומיןורך 5סכפימכסגמכססיס tעויובר 5

ככיכוכיןמכיןרוככמסיפחמס tכסיוחיממורסמיכחינכרנחכ: tקכטסייחויימחחייסוייח tועיי

ערךכפי tכי tפחס), tומפממיכמסייכוסגוכגוכחכפי tכי tוכס tי tרמויכדעחיסכרמסנפיניכו, tסי . . 

כמסדומסממדכעיכיוכנוןסגוןזוסככיסנכ"ס.סמקומוחערךכפי tכי tוסי,כנרנור tמסממון

t חכעכיןחז"כממרוt וחרונוי,מסיסכומיfוכt וfוחסכיfודזטכונחכסכ"כחס"דדכריfכעמt נעיןוח
 .ר tוסיונכ tסעפיייר tפ

• 

 .כיט"מ tמיזט tגוכזסגרייטסעכס tוסכימוקיסמסטעמיססחכיעסמחכדחוחמקוס tיככיזייד ר:: tוכמע
t מסגרכ"קחויימ"כעכיכידיכיסייכקוטיקוכטרסנידיכמכוt ,רככעמיכוסופוליט"מt יט:מכסt כדייר
!סfוסיכ: tוסכfו.מויס) ftוככי t(נמופעמייסכיחועדכס tכריך 5סמסכוייניס ttכככיןדירוחכי

fוסכפרדוחדירוחכי!סוfוסfוחחפעסרקכס tממדרגוח,כחדרfוחחונכיססגדוכסfוחחדירססנכ
כוס. tסחעכרו tיחפנמחסןרקכי::ר tכדירס tחמ tמוfוספעמייסכס tמכיסן tכגרסוfו

דירוח,כי tנמוח 5ססוככעככס tככסגחס tמסוכגכינחכ:חמוחט!סייוגרוסמן)כמס tערי t "כוספר
כסכמעכסחחייובחזכסמין tודמימככסמעוח,כסח!ירסעכרעכככיס' tסמחכחובעמיימממכסמס
כס tכריך 5וניוייכמכ tוחככקיוןרקסיממס 5ססועיקרדמסכרמסוככןסעוכס,כנכמסחיכויוחרלס tכ

,ומסזירוחכי tנע"זכמו tח tסרנומירת tורך 5כמיוחזותמות 5סויסיו tוננכיס, tסמר tנסזיןמעיקר

זעחוכןfוחד,נכי 5וחנדירסכס tוכר tכסחפ tימות, 5סוסוגיכי tכס tויכדיוקסדכרכקובעמ"מ
ככיימסכסגחודרךר tסיועפיייככיס tסכיןר tכפ tוימדוייקיסנככיסזכסכקוב.עס tוקכיט"מ. tסגרכ"ק

ע"נ.זכס.

• 

" 

דוזכב.ם !Iחשזכואל

ג

fססכחסכסיסעכסכיחועדיג 5כתכיעחסיחססדיןככיתסדיוןכחחיכת .וt דירחוt רסכתכעכt ומס

.. 
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מע tמו:וי:ו:ודיור),כגררנות:וחגוד:ו:וורחותסמך(ועכ 3פיכס tי tתנע:ווחוכגןדירות tכו tג ... . ,. 

נעיריגומ:ו tר:ויחוגןחחת,גדיר:ומכגתחיכגגנגוגגתנעכ tגדירותגכ tיודעגי:ומיכו tמדנריו

ר tוגחחדריס. bכ tמוגדכתדיר:וכו tי tגן tגחתתנעכחגןוס tומתונע,:וי:וכחחחת,גדיר:ו
גוממ"מ tטען tמכחמגן,ידעכמ tגתונע:וודגמחת,גדיר:וומג tרכו t:ודיר:ו tגגתנעכוינ tג

מיגומדוע:וגתנעמותומכ tוע"זמחת,דירגגימ tחע"פ:ודירגגודככפיכס tי tותונעגעתמוסיף
ינ tכ:ומגכוומיןגגוגג:וטעגג tגגתנעינ tגגודכ:ו,כפיכס tי tחדריס b-ו:נעכגן t:ומתתונע
חדריס. bכניןחדר.יס 12כ tגודכניןגנדכ tימ"מ t,מכמעכיס

גדירגגודככ!כיכתנועמותוכחו tכחכתנועמותוכחו ttגגיס tג tמונן:וועדיג 5גכ tומטעגותיו

) t גגריt גןt יt כוb מכמוגסנתוספת),מו 5עכחיינ:ותגויןכחחדריסt וסt סנרוt יt גנדכ
דירות,מספרכפיגוח:וחונ tגית:ותניעתסמכח ,-4·כ bניןר tמח ,-4כחדריס 12ניןיותרמעותי tמ
גדיר::וגוזככפיכס tי tגניתועדיג Sגתנככ tומ:ודירות,-3גומג tרגגתנעדירת tסנרו tוס tמ

חחת;גזירגומ:ו tרגגתנעכ tגדירג tגוגח tכמחררקגדיוןנעתרג 5גוזותניככג

גסגסעפ"ימומוגדריסותפיס t:וחיוניותפ.יס. tגחיונימגחגוח:וניתועדתניעתועוד.זמתגכנ.
ו:ותניע:וותפיס tגגדייריסניןגסגסקייסגי:וכחנגיד"דותפיס. tגכגותעפייימוגמג:וגעפיייחו

t מ:ומגחגנית':וית:וועדכt חגניתוככדt נמקר:ודעתועפיייוגוחכמגגג,נt כפידירותמספרכ

 .גדיורכתרנותגחגוד:ונגורמוגר:וגממרועפייי:ודיר:ו,גודכ
:וי:וכמוחייג , tכו tגוכמחחתגזירגומג tרגגתנעדירתמ.גקודות.נגמ:וגניתועדטעגזונתניע:י:

גגיס t:ומתמנכ:ודיר:ו,גודככפיתנעגוחמחתדירגגימ tכוכודער tגמנ.גככ.כתונעועכיו

מגגגננגיןקייס:ויגכמנממת tנזגר tמי:וומ tגריתנע,כמ:וומגדוכ:ויותרדירזוס t:וחחריס

כגנימג:וגגעת tכזוזיגוכמיגוומ"ג,כתניעתו,:ונסיסכגיותממורגיג tמג:וג:וגודכ,נפינתנוע
גריחר, tגחתוכממגדייריסחזודמתרקגדיר:וגודככפיתונעגוחיו tעג tגיוןג.גגתנע.

t עחתסותרתתניעתוS מסגומיסגדייריסחחדחתכפטורגסמגותחתנידווחיןונ,סימיגיגמג

t עכחות 5:ו:ווחתכנסוףיגדיכוt גדייריס.~ר
כניזוחיןמ. .כגמרי:ותניעגמתכדזוות tויז:ונעגיןכפסוקגככמקוסחיןסינותגמגוס tמ tוגרחגג.

ומחזזייריס,חסיפתגיתגכחג:ו t 20גנר tוס tמכתניע:ו,יג Sגכמגותגדיגכגתיחוזווקיועד-גז:ו

ונגכגדיר:ו,גודככפינדיוןגעכג tגתניעגמתכתנועכזו tגכמ:ותונענ.כנית.יס tזודונמו:ותחכפ.ו
יגוכוסגתנככמו, 5עדעתעכזנרנדיוןסתונע tוכומרסדיןפסקעככערערגגיס tמגמחדגכיוגכעת

-3גסיוסעד:וגתנעיכס ttומסכומיס, tתיימגגגייגז:וכניתחיןג.מת.נעיידכמוכתונע:ויוסכומר

יח Sכגווחייממזור,נחופןגדנרחת:וסנירנדיוןתתף tג tמזודגכ tוס tמגמגגגחתקונעמיגודירות

וכגנמ.מגחןמגגג tכחדר tחפחי:ותניעגסמךועכזג.סמךע~ממון

נככומתס,כרעגמותווגפכור tניו:ודייריסחר tככמוגגגוכמדעתוכפי tדנריסגמגגכככ:ו:וגתנע.ד

נמופןכו tמכ t:וזוכככיכס t:וומ tנזמןנוכ:וס, tגפרטייסכמזוסכיסוזוף tגממכ tנזו tימו Cגגמו
כנירורעדגתניככ:ומזונידוכעגנגגזונעכ tזגותו tח Sגמגככונדג.חת tכfוגגזויגנית.וככדפרטי

ינור Sכ:וזוונכככגנחי tרחיגוגיחיד tיחידגגדינור 5גדיוכגניתועד tי"כמח tחךגגגדיזו,תניככזוו
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ירןשלים-ייןפסקין

ו:ותפקיזטכ:ו, 20ככרנית"ייועזככחרנח:ו r:וטנכיתטגיוןכרח:וחך .טנו:ופרטית:ותניע:ונעז
ינור Sרגי Sנמחעסק'חנחחיכו ,,' Sו:וכינור, Sיג Sגכ:וניתועזיג Sכחתנסגזירקט:וני,דמיזעונר
:וחוקית),מ:ונחיכ:וגס(ונ:ונזינ,נ:ונג:ונספקמוטנמ:וטומפיוחמנמנועוסמגומו:וטונ,וכו Sמר

, 

 .נעוותיונחטזרתיונתקוכינונ:וגיזיגונמ:וזייריסחחזגגט:ורי
:וזין,נפסקגירו rנ:וזחין,כרח:ו:ומטומף:וחטמנוחמ:וכקיוןחמנכי"זמנענח:וניתטועזגיון .ו:

:וי:וט:וכתנעויתגןנכי",דו rתניע::וענזכוזנחגיוןועו,דינ.סעי' rיסי'נטו"עמ:וכחמרנחטוטזיט
 ,נ"ועך:ותונע:ותמכ::וטנונ S:ומזנפיועו,ד:ונג:ו.rכסנפסוקחיןמתקנלות,נטעכותכזיוןעלי:ומטיכ

קי!!ננחזע"גנכי",דנתנועגזינחחךמ:וטגכיס::וגספיסחתנגנותרק:ווחזגוחומסתנר:ונית",
:וכגזית:ותניע:ועננכי"זזכונחזעזייןועו,דע"ג.נ:וחניטגזי:ותחספוטנחמ:וטגכיס,מיוכיגנ

 .טענרו:וטכיסמןמיותרתטנוסגויר rנ:וח

גולדשמידט.טוביה
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