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הדיון נושא

בין חלוקה על ,והחליטו הבנין את להרחיב דיירים באסיפת החליטו משותף בבנין הדירות בעלי

היוזמה את נטל הדירות, מבעלי אחד שהוא אי, בהרחבה. הכרוכות השונות בעלויות הדיירים

תכניות הגיש וכן וכוי מהנדס וכן בי הקבלן את בשמם שכר הוא הדיירים. בשם להתעסק

באסיפת שהתקבלה העלויות חלוקת לפי הכסף את מכולם גבה גם הוא כולם. בשם לעיריה

. הדיירים

עוד לשלם א' ע"י ונתבע לשלם, צריך שהיה הכסף רוב את שילם מהדיירים, אחד הוא שגם גי,

הבנין בהרחבת להשתתף הסכים שמלכתחילה בטענה מסרב וגי חלקו, לפי ש"ח כ-10.000

יותר, הרבה לשלם שצריך לו אמר לבסוף אך ש"ח, כ-60.000 לו יעלה שזה לו אמר שאי משום

כחודש התחילה שלו בדירה שההרחבה טוען הוא עוד בהרחבה. משתתף היה לא יודע היה ואם

הדיירים שאר של ההתחייבות ולכן אתם, השתתף לא הוא כולם וכשהתחילו כולם, אחרי

התשלום חלוקת לצורך שלו בדירה המטרזי שחישוב טוען הוא .עוד אותו חייבה לא כשותפים

מהרחבת נזקים לו נגרמו ,וכן לו שחישבו ממה פחות הרבה חייב והוא המציאות, את תואם לא

הבניה. להרחבת שלו שליח להיות אי את מינה לא שמעולם טוען הוא נוספות. וטענות הבניה

השכנים. ליתר שיש ממה ומכופל כפול מחסן הבנין של בחלל לעצמו בנה שאי טוען הוא עוד

מהכסף כלום לעצמו נטל ולא הדיירים, לשאר שחישב החישוב לפי בדיוק גי את שחייב טוען א,

. שהסביר סיבה בגלל מהקבלן קבלות נטל שלא ,אלא לו ששילמו
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לדיון השאלות

השותפות. בעסק לבדו מתעסק שהוא שותף א.

אותו. ובנה לעצמו אחד שתפס המינהל, של בקרקע בנין של חלל ב.

תשונה

Cגממון חע"פ גCתוף נממון Cגו"ג גוח נגנר גחחר גיג חס ג"ח: פ"ו וCותפין Cגוחין גרמנ"ס נתנ א.

, נמו"מ מתעכק גנרו גוח Cגרי מתעכק, גקרח גגו"ג וזג עכק, גקרחת גCותפות ג"ז , Cגיגס Cג

נטעגת מרנריגס גCנע ונוי נוגן גCותפין ג"ח: פ"ט Cס וגגגן גמעות. נעג גקרח גו"ג Cחיגו וCותפו

cחגו מפגי זו tנועג חנמיס תקגו וגמג Cניגיגס, נחCנון רקרק גח cמח חו נמ"מ חנירו גזג cמח כפק

גפינך וגותגין, וגוcחין Cטורחין מפגי גגס גוח רחוי גמעות נעג מגנכי Cיקחו מג Cנג געגמן מורין

ע"נ. וחמוגג. נגרק מעCיגן נג tיעCו נרי כפק נטעגת Cנועג Cחיינין תנמיס גגס תקגו

מcותף ננגין רייריס ייחורות cגיט"ח: חגיCינ C"גגרי מרן נCס Cפח עמי יח נרך ירוCגיס פכ"ר ועיי

CניקCו קרימג, רמי וגתגו חררינג וCנרו גנית נחגר Cיגוייס ערנו וחף רירתס חת גגרתינ קנעו חcר

מג ניגוע כוף ער מגתונגית גגיגתק נעת ינוגיס רחיגס cגיט"ח מרן וחמר גגיגתק. מכויימיס tנגיס

ע"נ. גחררינג". חת Cנרו Cעגיו געCות Cקינגו

מטעס נג מפקפקיס ת"ת וקגת גCגטון, נרCות תרויימ גפרCת געגין קענ כיי ח"ג גגוי Cנט עיי ב.

נגגי נעגות געג"ר ,Cגגפרי וגזנות גנח גגס וחין נגג נעגות רחיגו וי"ח נגגי נעגות גוח גCגטון רנח

גפCו נחוות גרנר עס געCות ונירו גתורג עפייי cגיטג גו CיC מי רנג , רנר גנג גמור נעגות גוח

עפ"י מתגגגיס tחין רניון חחר מנוגג ומtיינ ונוי, נעגות גרר זגו מוחג נחין נמתגג וגתת גמנור

גגינג חיכור גגתיר רחגיגג , גגCינ רחוי cחין רנר גוח נגג, נעגות גגס חין וח"נ גגוזגס מותר גתורג

פי"נ חחרון קוגטרכ גמגוייס" רנית ריגי "קיגור נכפר ונ"נ ע"נ. גרוג. נחיגן גcוח עגמס ותוגיס וגזיגג

tחין נמעות ריגס גממtגג tנכפי גפוכקיס רונ Cרעת tטרגנוך גגריימ נCס רגט) (עמי ג חות ז רין

מגיע גח יוCר עפייי ,וחס געגמו חותו גיקת וחכור גגינור tרנו גCחר עריין מ"מ חנג ירועיס נעגיס גגס

קיח. כיי ח"ט יגחק מגחת ועיי .tעיייי מגס, וגגוגיח גגחומי גניטוח עג גגעריס חכור נכף נ"נ גו

טעגג רייגיגן חגן ע"ז: Cנתנ ינ עמי חיינ נרטגר) גגרייי cג (מתורתו נחויימיי יייכורות כפר עיי חך

מכויימת, גמטרג ממון גייגו וחיות נגמות גזון יגר CרנוCו גווחג חחר ינתונ רחס רנמו גגמרי, חחרת

מחגות גמתקר חו תוגיס גרפח נגון נגגית נעגות Cזו מטרות ריtגן חף חיינ נעגות, נזג tייך רגח ורחי

גקרוCג גתורג גיפר tגס מטרות חך , גרקג נגרר חוגי Cזג גתורג עפ"י גמגוגג גtגטון חו מכוימות
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וכפיכן וכחיות, ככגמות כממון וגוי חCוכ חיכו גכסף כתפס cכמכנכג דו::מטרו:: !כיו::, כו::ס כתפס כח

כרכניון חכח ג5כור כ!כויות מיוכנד כח ו::וח מ"מ כ5כור, מיוכנד C!ו:: ככון ו::סתדרות כספי חו ממcכו:: כספי

כו::פקיכנ וככוחו:: ו::כסף כנכ ו::מתכיטו:: ו::יח Cו::ממcכו:: כרכניון ו::וח וו::!כיו:: גגסתדרות, רכניון חו גממcכתי

cיין ,וכח ג5כור דוכ כגד כמיכנוט חותו:: Cתתן חו חתרת כמדיכו:: מתכו:: Cתתן כנ"י מו::5כור גגמרי גכסף

מן וכר ? גככנ"ח !כו גחס ככנ"ח, כ5כנר מטוו:: כנ5מך, ו::גכנ ת:ווכו::, :וו::מטוו:: חף ומטוו:: גרכניון !כיו::

חת כcחד כדי גוח ממון cמתכקיס ומו:: ו::תורו::, דת ככנקוו רכניון ו::וח וו::סתדרות ו::מדיכו:: cכ ו::רכניון דין,

וג5כח כפירו:: כחיכוך ו::וח גדוכ חכק חך ו::5כור כתוכנכת ו::וח מו::כסף cחכק וכגי כגס, Cיתמוך ג5כור

חותס כגכות כדי מקכ C!כו כ5כור דומו:: !ו:: ו::רי מ"מ כ!ו::, מכנוכין Cו::5כור וחף גתורג, כגד כמכוגכ

כנ"כ. ? ג5כור כ!ג C!כו כחמר כחס ו::5כוו כו::כות Cכוכנד כסף ו::"כ ? ממוכי !כות C!ו:: כחמו ו::חס כמקכ,

וגCתכמות" פכסיו:: כקוכות כוכית תקכת ו"קוכטוס ו::כ"כ, ו::מ5וייס" רכית דיכי "קי5וו ספו וכניי

גממcכג Cרכו רק Cו::וח מחתו ו::דוחר :וכ וו::יטיס כו::ו5יח cמותר ו::ח!ו"ח כCס ככדו) ו::גו"ד :וכ ומתורתו

גמ5וייס רכית דיכי וכקי5ור . כו::פקו וו::ממון מחכיו ו::כנומד כמוכס חכח כ!ו:: חיכו:: וו::יח פוטי, cוכו וכח

Cככסי Cכקט כפי כככ, כווג כחן :וחין כרכית כממ:וכו:: כו::כוות חיסור cחין ו::גוכ"ק כCס כתכ Cס

. ו::פקר כמו ו::ס גממ:וכו::

יתכן יCרחכ מקוקכני מיכו::כ :וכ Cקוקכנ Cחי ו::ח!ון כCס גירסו:: CיCכו:: ק כנמי ! כרך ירוCכיס פס"ד וכניי

מסרג וו::ממcכג כמדיכו:: Cייכות ו::מיכו::כ חדמות חוקיו::ס כפי חמכס . כו כ!כות ויכוכיס כגפקו Cדיכו

רק חכח גקרקכנ כנכ כככנכות חת כקככן ו::ממ:וכו:: כתכו:: כח חך דירות, :וס וכמכוו כככות כדי כי!ס חותן

Cס. כככות חיCרג Cו::ממcכו:: מו:: כפי ו::מו5מדיס וו::חכקיס גדיוות ומכיות ו::ככיו:: !כות חת




