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נושא הדיון

,

אי פתח מכון לקירום ילדים קשיי למידה ,במכון הוא הקים שתי מחלקות ,אחת לימודית והשנ'יה .
טיפולית ,ולשתיהן שכר דירה אחת ,כאשר כמה חדרים שימשו למחלקה הלימודית וכמה
חדרים לטיפולית ,לאחר שאי התקשה לעמוד בעול הכספי והניהולי של המחלקה הטיפולית

מינה מנהל מיוחד שדאג לתקציב ולניהול של חלק זה ,ולעצמו השאיר את המכון עם המחלקה
הלימודית ,ההוצאות של המחלקה הטיפולית היו בעיקר לתשלום שכר הדירה ולצוות המורות

יהמטפלית; ההכנסיתהיי מתקציבים ממשלתיים ימשכר לימיד של ההורים ,כאשר התקציב
הממשלתי לשתי המחלקות נכנס לחשבין המכין ,וממנו ניזונה גם המחלקה הטיפילית ,ומזכירת
המכון שימשה גם עבור המחלח vהטיפולית לגביית שכר הלימוד מההורים ,וגם מחלקת
החש'בונות היתה משותפת ,למורות של המחלקה הלימודית שילם המכון את המשכורות,
ולמורית ולמטפלות של המחלקה הטיפולית שילם המנהל שלהן ,לאחר זמן בקש מנהל

המחלקה הטיפולית מגיסו בי שיקח במקימו את העיל הכספי והניהילי של חלק הטיפולי במכון,
והוא הסכים מבלי לקבל על 'עצמי חובית שקדמי לכניסתי ,ימאז שימש בי כמנהל המחלקה
הטיפולית  .היא טיען שהכנסות המחלקה הטיפולית הספיקו לממן את ההוצאות וגם נשאר כמה

אלפי ש"ח למשכורת עצמו .לפי חוזה שכירות שעליו חתמו אי יבי בשם השוכרים ,הם שכרו
את חדירה בשכירות נוספת של כשנה וחצי )השכירות אמורה להסתיים בעוד כמה חדשים(,

והתחייבו לשלם שכ"ד כפי שמפורט בהסכם ,כאשר את השכר דירה כילו שילם בי ,ואי שילם
לבי עבור חלקו בדירה .בי אף השליש בידי המשכיר כמה ציקים לבטחון.
~

'לפני כחדשיים הודיע בי למזכירת המכון וכן לאי שהיא עוזב את הניהיל ,יהם קבלו את דבריו

באישיר ..
למרית עזיבתו של בי נשארה המחלקה הטיפילית במקומה והמטפלות המשיכו בעבידתן ,ואז
נעל ביאת המכו.זבטענה שהוא השוכר ואינו מרשה למכון להמשיך ולהשתמש בו משום שלא
שילמו לו את שכך הדירה .אי פנה לבית הדין בתביעה לצו מניעה זמני כנגד בי שלא ימנע מאי
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את המשך הפעילות של המכון ,ובית הדין קבל את הבקשה );ןורהלבי שלא למבוע את המשך
פעילות המכון עד לבירור בדין תורה.
המחלקה הסיפולית את המשכורות
לאחר חודש מאז עזיבתו של בי שילם אי למספלות של
.
לאחר שגבה את שכר הלימוד מההורים .
,

,

I

בי תובע מאי לשלם את שכר הדירה במלואו מתוך התקציבים הממשלתיים ושכר הלימוד,
ולפסור את בי מהחוב של שכר הדירה לאחר שהתפסר מתפקידו .אי משיב שב' הוא זה

שהתחייב בשכ"ד ,ואחרי שהתפסר ועזב את תפקידו איבו יכול לחייב את זה על חשבון שכר
הלימוד.
•

טוען אי ששתי המחלקות היו בבעלות בפרדת ,כאשר למכון בבעלותו היתה המחלקה
חלימודית ,ולבי חיתה המחלקה הטיפולית ,ואי אינו אחראי על המחלקה הזו .ובי טוען שגם
המחלקה חטיפולית היתח שייכת למכון שבבעלות אי ,והוא היח מגהל בלבד מת,חת אי,
וחראיה ,שאי הכריע בשאלה אם לפתוח חדר לפיזיוסרפיה במחלקה הטיפולית אםלא ,וכן קבל

למחלקח הסיפולית עובדות ,ולכז משעזב בי את הניחול חזרח חמחלקח לאחריותו של אי .
אי תובע מבי שישלם לו עבור שירותי משרד שקבל ממנו ועבור הנהלת חחשבונות ,ובי משיב

שמעולם לא התחייב לו על כך ,וכשרצה להחתים אותו על התחייבות כזו הוא  Qרב.
אי מו Qיף שחמטפלות של המחלקה הטיפולית מבקשות לתבוע את בי על חוב שנשאר חייב להם
עבור כמח

חדשים .
פסק דין ביניים

על אי לשלם שכ"ד עבור החודשים האחרונים.
()-

אברהם דוב לויז ,אב"ד

()-

דוד יהושע קניג

()-

שמואל יגר

השאלות לדיון
0

,
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א .חגדרת הבעלות בנידוז דידז.
ב .שותף שהתחייב לשלם שכ"ד ,חאם ההתחייבות היא על נכ Qי השותפות ,או התחייבות
פרסית.

ג .שוחפים שנפרד אחד מהם מן השותפות ,חאם צריך להקנות לנשאר את חלקו.
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א .כוfר~ ~ tת ~,נמן  tותפות נין מי כני נמסגות  tכ  tתי ~מחכקות ,מכמ ~ tגדיוו כבכ 5מס  tטחי פבכוכ~
כפודיס ,כמ  tו מי פובככ נמחכק~ ~כימודית וני נמחכק~ ~טיפוכית ,מנכ ~מסגות ~ית~ מחת ומכי~

כנכסו ~תק 5יניס ~ממ  tכנרייס ,וכי~וכ ~ח  tנוכות ~י~ חחד כ  tתי ~מחכקות ,כמו גס  tיוותי

~מ  tוד.
•

.ב ,ניון  t ~ tכיוות ~ית~ כ 5ווך ~  tותפות ,פ  tוט  tגס ~~תחיינות כ  tנייד כח ~ינר~ פוטית מכמ בככ כנסי

~  tותפות .וכ  tמחד ~  tותפין בככז ,מי  tקנכ מוכ חכקו חיינ כ~מ  tיך וכ  tכס נמקומו מת ~  tכייד מככסי
~  tותפות.

ג .נגמי ניינ ג מ :וכי קכו מידן ממי ~וי קכין דנויס נעכממ ~ומ ,נ  tקכו מידן נווחות .ונתנ ~ויייף:

 tקכו מידן נווחות פכוכי קנכ ווח מזוחית פכוכי קנכ ווח מעונית .ונתנ ניד ומיי~ פכוכי קנכ ווח
מזוחית ו~קכ~ כ  tותפו וומ מעונית ופכוכי קנכ ווח מעונית ו~קכ~ כ  tותפו ווח מזוחית .ודייק ~כ 5ייינ
נמוומי  tד~  tס ונ~בכמק קמכ~ פי מסעי סיי קכט מות ד דמכ  tון ~ויייף  tכמ נתנ ככ  tון ~ומיי~ מ  tמע
ד~ויייף נמ כ~  tמיבככו דנ  tותפין מ~כי קכין גווע ,ו~ייכו דכככ ~קכיכיס נעיכן  tמחד יקכ~ כחניוו מת
 tכו ,ו t ,ותפין מ~כי קכין מפיכו זנ~ ~מופן  tמקנכ כבכ 5מו ז~ ~וומ .ונן נתנ ~ומנייס  tנכיס פיינ ~ייי:

מנכ מס קכו מידס  tז~ ו ~ 5ווח פכוכי וז~ ו ~ 5ווח פכוכי מיכס ינוכיס כחזוו נ~ס .ו~טעס מ  tוס

e

e

דכ ותפין למ כעיכן מכמ כירו,ר דקכין כז:ו מקכל ז:ו :ומלק :וומ כירוו מי:ומ ,ומ:וכי כוי יוחכן .וכמו
tנתכ ~ו  tנייס קו כ דיי~ קכו נוכן ,וז"כ :ומי~ן ~ינמ דכפכ ~גווכ כוככן פ  tיטמ דקכו נוכן ומבכייג דכמ

ממרזק ככ מחד כ  tכו ,דניון דמוחזקין ועומדין =ין כוכן כככ =יקוקע מין =יגווכ מקכ=י כ:וס ככוס מלמ

',,

מנוו כנכ מחד חכקו =ימגיעו וכוי; עכ"כ.

ו=יכ~ נמ"מ  tככיס  tס =ינימ  tכי פיוו  tיס נומ  tכויס .י  tמי

 tפיו t

 tמפיכו =יחזיק  tכמ נפכי חניוו וכמ

מייכ כך מזק וקכי קכ~ t ,מין ז~ נמכו 5tויך מו ממיו=י מו חזק=י נפכיו נמו  tכתנמו נפיימ ממכיו::ו,

 tמין ז::ר:מכמ ניווו חלקיס כנד ,זו~ו  tממוו ו~נך ז=י נע 5מו ו=יחזיק .וי  tמי  tפיי  tמפינו כמ =יחזיק מנמ

ממד כז::ו ו::כו ::נמלק =ימחו ומו מו קממו וכו.י ע"כ .ו=יומיי  tפייק דניינ  tס נימו דמבכ"ג דנענממ ממו
דחזק::ו  tכמ נפכיו 5ייכ כו נך חזק וקכי ,מ"ו ::נדנו  tמין כו חכק רנ מנמ נקכין'ז~ ,מנכ ::וכמ :: tוקוקע ::וומ
'.

 tכן;כי::רס מועכת חזק::ו מדעתו  tכמ נפכיו מפיי כמ ממו כו נך מזק וקכי .ע"כ.
כוימוו :ידנויס כתנ נמנן ~מזכ  tככיס  tס ד~כ~ י  tכחקוו נ~מ ד 5וי ,כומו כך תזק וקכי נ~חזיק  tנמ
נפכיו מס ~ומ מ  tוס דמכיי~ מין כו ו  tות כ~חזיק נקוקע ,ומף  tנכו גמוו ניכי~ס  tמונו נו ~קוקע ככך
ונך מיימ מפ  tו חזו רנ ,מו דכיממ דנמ מ  tוס דחיי  tיכן דכממ חזו רנ ,מנמ מ  tוס ד 5ויך ~קכמ~ עכ ~חזק~

~ tמקכ~ יקכ~ כקכו~ מת ~קוקע מדעחו ,וכנן נייז  tכמ מייכ כך חזק וקכי מין כוכ עדיין דעתו עכ ~קכמ~
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וז רק סיס נכו ::יסגמ::י ענ ::ימגיר::י מננ נמ דעח ענ .י::מכקי::י ::וגחנ ~,מנך  bמזנ דחכוי נמחנוקח ק 5ו::יייח
וכח::י"מ נסיי רמד ס"ק נ ,עיי"ס .וגחנ דז::י ::ינימור נדנרי ::ירמ"ס נעכיך חנוקח סוחפיך ,דס"נ ד::ימ

ד 5ריו נו חזק וקכי נמו מסוס דחסר ::יסגמ::י ענ ::ימחכ::י מו ענ ::ימגיר::י ,מנמ דטעממ ::יומ מסוס דנעי

•

דוקמ ::יקכמ::י וננמ נו חזק וקכי מין גמן ::יקכמ::י ,מו ז::י דוקמ ::ייגי :: tיו 5 6ריו עח::י כקכוח ומיך נו חנק

I
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וכ מכמ נקכיך ,י::ז מננ גס::יומ גנר סנ סכי::יס ויס לסוחף ::ימחזיק עגסיו נסר::י וז גס מקורס קכין
נ::יסז::י ,ורJכ ס::יי::י נחנירו ג ייג jכנין ,וחין Sרי ,חנח סינוק מ Sד י t ::כי ונירור ::יחנקיס ,ונח ::יקכח::י ,ונגן

סגי נ::יסגמ::י ::יקודמח נמ::י ס::יסגימו ענ ::יחנוק::י ננ,ד ומיך 5ריו סיממר נו נו חזק וקני .וגך נימר סס

.

דעח ::ירמנ"ס .ועיי מסכח יענן חו"מ סיי גח סנימר מחנוקח רמ"ס ורמנ"ס נעכין גורנ נחנוקח סוחפיך
ד::ירמ"ס ס"ג סחגוקת סוחפיך ::יומ מחורח מקח וממגו סגנ מחד מ::יס ::יומ מוגר וגוקח וע"ג ס"נ דנמ

פייו כומר ס:רגורג עוס::י ק'ין נחגוקח סותפיך ,מננ ::ירמנ"ס ס"ג דחנוקח סותפיך :רומ נמ מחורח מקח
וממגרמנמ מעס::י חנוק::י ,ו::יקכיך ::יומ ענ מופן ::יחנוק::י ,וס"ג זיס קכין מחודס נחנוקח סוחפין ו::יומ

ק'ין גורג ,זו::י :רוי ק'יך רק ענ מעפ::י :רחנוק::י דנמופן

ז:ר ::יס חונקיס .עיי"פ.
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