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בתביעתתיקוניםבדירות
תיקממונות מס' - 113תשר

נושאהריון
הרבניםאי,ב'וג' השתתפו בעמותהלבנייתדירותביחדעםעוד רביםאחרים ,והתשלומים של
כל אחד שולמו לקרפה המשותפת של העמותה .כל אחד מהשותפים בעמותה חתם על חוזה
נפרדעםהקבלן,ובופורטודרישותיוהמיוחדות בדירה שרכשלעצמו .בחוזהעם הקבלן נאמר
שהקבלן הוא האחראיכלפי כל אחד מהקוניםעלבניית הדירהעל כלפרטיה ,ואםיהיו לקונה
מענות בקשרלדירהיוכללפנותלקבלן.
א'ב'ת'טועניםשבדירותיהםישליקוייבניה ,ובהתאםלחוזה ,הםתובעיםמהקבלןד'לתקן את
הליקויים .הם מסתמכים בטענותיהםעל חוו"ד מומחה מטעמם שבדק את הדירות ,ואשרלפי
דעתו כמה ממרכיבי הבניה אינם מתאימים לתקן הנדרש ,כגון הריצוף .מר ד' כופר בחיוב,
וטוען שאת סוג הריצוף בחרו הקונים למרות שאמר להם שאינו ממליץעליו .בעניןליקויים
אחרים ,מסתמך מרד' על המפקחעלהבניה שקבל את שכרו מהנהלת העמותה ,שאישר את
תיקנות הבניה .בהסכמת הצדדים ,מינה ביתהדין מהנדס בודק מיוחד שיכריעבין הצדדים,
ולפיחוו"ד שהגישלביה"דנמצאו רבותמטענות צדא' צודקות.ד' מצהירבביה"דכיהואמוכן
לתקן כמה ליקויים ,ואת הריצוף הוא מוכן לצפות בקרמיקה נשהיא זולה יותר מהחלפת
הריצוף).לפי הצעתו שלדי ,הואיעשה אתהתיקוניםבעצמו ,בתנאי שיקבל שכד עבודה לכך
מהנהלת העמותה .א' ב' ת' טועניםשאין להם אימון בר' שיתקן כראוי ,והם דורשים שקבלן
מטעמםיבצעאותם.

פסקדיןשלפשרה
א .ביתהדין מקבל את התחייבות מרד' לתקן את התיקונים בדירותיהם של צדא'בליקויים
המנויים בכתב המצורף ממס'  1עד מס'  ,8בפיקוח המהנדס הבודק .עלתיקוני הריצוף ראה

ממונות

שכו

להלן סעיף ב .חובת התיקונים הלה על מר ד' בלי קשר לחשבונותיו הכספיים עם העמותה.
שכ"ט המפקהיחולו על צד א' .על מר ד' לדווה לביתהדין בתוך 45ימים האם ביצע את כל

התיקונים.
ב .מקבלים את בקשת מרד' לתקן את הריצוףוהפנליםע"י הדבקת קרמיקהלפי בהירת צד

א'.
ג .לאור מכתבו של נציג הנהלת העמותה ,רשאי צד א' לפתוח תיק תביעה בבית הדין כנגד
הנהלת העמותהעלכלהפגמים שהקבלןביצעלפי הוראותהממוניםעליובעמותה,לפי רשימת
הליקוייםהמנויים בכתב המצורף ממס' 9ואילך ,וכמוכן על הטענה שהעמותה הפרה את צו

המניעהבעניןעיקולכספיםהמגיעים למרד'.
ג .ביתהדיןאינומחייב את צדב' בהוצאותהדיון ,כולל שכ"ט השמאי.

( )-אברהם דובלוין

וע"זבאעהייה
()-יהושעגוייס

( )-שמואלהיים דומב

השאלהלדיון
הנהלת עמותה שבונה ביתע"י קבלן שמבצע את הבניה באמצעות פועלים ,וקרו קלקולים
בבניה ,מיהו האחראיעלהקלקוליםכלפי כל אהדמהקונים ,האםזו הנהלת העמותה אוהקבלן.
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רגיללמסורנכוססזולפועליו,סדכרתלויכמהלוקחסר6טוניסטסכי6סרמ"6כטו"עסי'ר65סעי'כד.
ולדכריסםמ"עסי'עבס"ק15כדעתסרמכ"סמסטממרסמל6כסל6דסזרמטיבפטיעס.
המנסכניד"דטסקכלןסתמייככחוזסעםסקוניסטסות6מר6ילכלנזקוקלקולכטניס,פרוטטסתכיעס
סי6כלפיו1ל6כלפיספועליס6 .ל6טיםלדון ס6ססתמייכותסקכלןממירם6חריות מסנסלת סעמותס
וכמיטמכר 6תסדירותלקוניס,וסעמותסטימטםרק
טטכרסקותו,וכמתחייכותטנתןלקוניםיםלרזיות
כלינורכיןסקוניס~יןסקכלן16,ט6תריותססלמנסלתסעמותסקיימתלמרותססתהייכותטלסקכלן,
מכיון טסקכלן פעלכטלימ מטעמת,ול 6סו6סיס ממוכרטלסדירות  bSbכנסלת סעמותס,וכי5וע
סעכודססיסלפי סורקות טקכל מבנסלת סעמותס ,וגס סתם6מיס  bSסולמו לקבלן 6ל 6לסנסלת
סעמותסוממנסלקבלן1,סי6זוטמוחזקתככסף.
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