
 בס"ד

 בבית משותףחובת תשלום מיסי וועד בית 

 *עו"ד אהרן צאל ועו"ד חגי כהן

מקרים בהם דיירים/ בעלי קיימים לא מעט ניהול הבית המשותף,  הלךבמ
מסרבים לקיים החלטות אשר נתקבלו ע"י הנציגות ו/או  לעיתים ,דירות

תשלומים  ו/או ועד הביתדמי תשלומי במיוחד נושא  כך, אסיפת הדיירים
 .נועדו לטובת ניהול הבית המשותףאחרים ש

 
בקשר עם ניהול רכוש הבית , במאמר זה, הרינו להציג סוגיה משפטית

מלוא מיסי וועד בית בבית  סירובו של בעל דירה בתשלוםלבאשר  ,המשותף
 הנועדו לצורך ניהול הבית המשותף.כספים  ,משותף

 
בתי אב(  57בהליך משפטי זה משרדנו ייצג את נציגות הבית המשותף )המונה 

  כנגד בעל דירה בבית המשותף.
 

 :נדוןהמקרה ה
 

גובה דמי בלה החלטה על יק ,בתי אב 57בית משותף בו מתגוררים של נציגות 
 הוועד בבית המשותף. 

 
שנבנה  חדיש המאובזר במערכות מורכבות ויקרותהנו בית  ,הבית המשותף

 ;, הבניין מנוהל ע"י חברת ניהול מקצועיתבראשון לציון 4ברחוב אבן חן 
ולאור התייקרות ניהול הבית ועלויות ספקים החליטה הנציגות  במהלך השנים

 להעלות את סכום מיסי הוועד.
 

אחד מבעלי הדירות לא שילם את מלוא סכום ההשתתפות ביחס לגודל יחידת 
הדיור שבבעלותו, עשה דין לעצמו והפקיד לחשבון הבנק של הנציגות רק חלק 
מדמי הוועד בטענה כי נציגות הבית המשותף העלתה באופן בלתי חוקי את 

 דמי הוועד.
 
, באמצעות משרדנו תתביעה כספי הוגשה ,נציגות לא נותרה ברירהאור כך, לל

דגנית קציר ברין גב'  בחולוןעל רישום מקרקעין  תכב' המפקח בפני נדונה אשר
 .21//21תיק 

 
בהתאם לעובדות כאמור, עלו מספר שאלות משפטיות אשר נדונו 

 והוכרעו:
 

  בעלי הדירות בבית  כלהאם נציגות בית משותף רשאית לחייב את
 המשותף.ניהול הבית המשותף להשתתף בהוצאות 

 
  האם חובתו של בעל דירה לשלם לנציגות הבית את חלקו היחסי הנה

 חובה הניתנת להתניה בקיום חבות אחרת כלפיו.
 

 המסגרת המשפטית:
 

 -כיקובע, )להלן: "חוק המקרקעין"(  9191-, התשכ"טחוק המקרקעיןל 85סעיף 
 

")א( בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של 
על פי דין או המקובלים על פי  המחויביםהרכוש המשותף ולהבטחת השירותים 

הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, 
שמירה  -זה, "החזקה תקינה"  זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין

על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו 
 . "הדירות בו לאחר מכן בהסכמת בעלי
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החובה לשאת  ,לחוק מטילה על בעל זכות בדירה חובה כפולה 75הוראת סעיף 

שטח לפי יחס שטח רצפת דירתו אל בהוצאות השוטפות של הרכוש המשותף, 
 , וכן החובה לשאת באותם תשלומיםהרצפה של כל הדירות שבבית המשותף

 ".החזקה תקינהבגין "
לחוק המקרקעין הנציגות היא האחראית והמוסמכת  56 -ו 57על פי סעיפים 

 הבית המשותף.לטפל בכל נושאי הניהול וההחזקה של 
 

בית בהתאם להלכה המנחה בפסיקה, חובתו של בעל דירה לשלם לנציגות ה
בקיום  שאינה ניתנת להתניהאת הוצאת תחזוקת הרכוש המשותף היא חובה 

 חבות אחרת כלפיו.
 

, פסקים וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף 174/56ראו בעניין זה ע"א )ת"א( 
שלום  75/55ם( -בע"א )יעל הלכה זו חזר בית משפט המחוזי . 465תשמ"ד 

)לא פורסם(, שם  ירושלים 2יהודה ואח' נ' נציגות הבית המשותף רח' בן 
נקבע כי חבותו של בעל דירה אינה מותנית בביצוע החיובים האחרים על פי 
התקנון, חבות זו עומדת בפני עצמה גם כאשר הגורמים האחרים אינם עומדים 

 במילוי חיוב שהוטל עליהם.
 

שלום ואח' נ' נציגות הבית  164/55 הלכה זו חוזקה ע"י ביהמ"ש העליון ברע"א
"תרופתו של מי שטוען כי  המשותף )פורסם בנבו(, שם נקבע בזו הלשון:

דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי 
היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל נפל פגם אחר 

 "1969. -ין, התשכ"טהמפקח הפועל לפי חוק המקרקע
 

להתנות על חבותו לשלם את חלקו  דייר אינו רשאימכאן עולה מסקנה כי 
היחסי בהשתתפות מיסי הוועד, וככל שיש לו טענות בעניין עליו לפנות 
לאסיפה הכללית או אל המפקח, ובכל מקרה לא מוקנית לו זכות לעשיית דין 

 עצמי ותשלום חלקי.
 

פעלה כדין, ההחלטות נתקבלו כדין, והוכיחה  כיבמקרה דנן הוכיחה הנציגות 
 את התביעה כנגד "סרבן התשלום".

 
 התוצאה:

 
ניתן פסק דין מנומק המבוסס על עובדות  /2./.25ביום  ,בסופו של יום

, הוראות חוק המקרקעין, התקנון המצוי והפסיקה הרלוונטית וכב' ההמקר
צאות ושכ"ט כנגד הנתבע הו הופסק במלואה את התביעה הבליק תהמפקח

 עו"ד.
 

 א את פסק הדין המלא באתר המשרד.וניתן לקר
 

 האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

 עו"ד אהרן צאל ועו"ד חגי כהן שותפיםהמאמר  יכותב*
 ודיני עבודה נדל"ןמשפט אזרחי מסחרי,  מתמחהה ממשרד צאל, כהן ושות'
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