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בין אם באמצעות חברי נציגות ובין אם  - מצריך ניהול, בית משותףכל כידוע 

 גינון, ,קיוןינ) יןישוטפת של הבנתחזוקה לצורך וזאת  – באמצעות חברת ניהול
בענייני הרכוש  החלטות ופעולות שוטפותקבלת כן ו (עודוחשבונות  תשלומי

 המשותף.
 

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

 מיםתשלו ו/או ועד הביתדמי תשלומי במיוחד נושא  כך, אסיפת הדיירים
 .לטובת ניהול הבית המשותף ונועדאחרים ש

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

שיפוץ הבית  עבורסירובו של בעל דירה בתשלום כספים אשר לב ,המשותף
  .המשותף

 
ב( בתי א 021)המונה  זה משרדנו ייצג את נציגות הבית המשותף הליך משפטיב

  .בעל דירה בבית המשותףכנגד 
 

 :נדוןהמקרה ה
 

בלה החלטה על שיפוץ יק ,בתי אב 021בית משותף בו מתגוררים של נציגות 
 .₪ 011,111 -בעלות כוללת של כ הרכוש המשותף

 
במהלך  ;ברמת גן 01-שנבנה באמצע שנות ההנו בית ותיק  ,הבית המשותף

רכיבים חלק מהכאשר בלאי סביר, נגרם  משימוש סביר השנים כתוצאה
 התקלקלו ונשברו.

 
לשמור על מצבו של הבית המשותף במצב טוב, תקין  מטרת השיפוץ הייתה

 היום.לומכובד ולהתאימו בחומרים חדשים המתאימים 
החלו חברי  ,לאחר שכלל דיירי הבית המשותף נתנו את ברכתם להליך השיפוץ

והחלו  שכרו שירותי אדריכל הנציגות לגבש תוכנית שיפוץ, קבלו הצעות מחיר,
 באיסוף הכספים מכלל הדיירים.

 
בתי אב עבור השיפוץ, ואילו  000 שילמו של הנציגות תגבייה מרוכזמסגרת ב

בשלב מאוחר יותר התנגד לפרטיו  ,שבתחילה הסכים להליך השיפוץ ,דייר אחד
עשה דין לעצמו ולא שילם , בשדרוג ולא בשיפוץשעסקינן  טען, םהקונקרטיי

 חלקו היחסי.את 
 
, באמצעות משרדנו תביעה כספית הוגשה ,נציגות לא נותרה ברירהאור כך, לל

 .אורן סילברמן כב' המפקח על רישום מקרקעין בתל אביב מר בפני נדונה אשר
 

מספר שאלות משפטיות אשר נדונו  לובהתאם לעובדות כאמור, ע
 :והוכרעו

 
  בעלי הדירות בבית  כלהאם נציגות בית משותף רשאית לחייב את

וזאת ביחס  שיפוץ הרכוש המשותףתף בהוצאות המשותף להשת
 להוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי.

 
  החזקה תקינה" בלשון מהי ההגדרה המשפטית בראי הפסיקה למונח"

 עין?בחוק המקרק 05סעיף 
 



 בס"ד

 
 המסגרת המשפטית:

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

 -כי
 

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

על פי הנוהג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות 
שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר  -"החזקה תקינה" 
 . "הדירות בעלי הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת

 
החובה לשאת  ,לחוק מטילה על בעל זכות בדירה חובה כפולה 05הוראת סעיף 

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

 ".החזקה תקינהבגין "
 

קרקעין הנציגות היא האחראית והמוסמכת לחוק המ 50 -ו 50על פי סעיפים 
לטפל בכל נושאי הניהול וההחזקה של הבית המשותף ולכן, גם הוצאות שנועדו 

ללא קבלת הסמכה מיוחדת מן להחזקה תקינה, מוסמכת הנציגות לגבות 
 הכללית.האסיפה 

 
על הנציגות לקבל את  ,כאשר ההוצאה בה מדובר היא הוצאה חריגה ,אולם

כאשר מדובר בהוצאות שהם בגדר אילו ו ,של האסיפה הכללית מראש אישורה
 יש לקבל הסכמת כל בעלי הזכויות.השבחה או שיפור של הנכס בלבד, 

 
" לבין הוצאה הנחשבת החזקה תקינהבאבחנה בין הוצאה שהיא בגדר "

בתי המשפט להגמיש כשיפור/ השבחה או שדרוג, במרוצת השנים, נטו 
 לחוק.  05את הפרשנות למונח "החזקה תקינה" שבסעיף ולהרחיב 

ע"א )לא פורסם(, וכן  וינברגר נ' נציגות הבית המשותף 3420/14ע"א  אה)ר
 )לא פורסם(. ה ואח' נ' נציגות הבית המשותףפלקון חנ 2420/14

 
ידע על השיפוץ, הסכים לו מלכתחילה,  נתבעה במקרה דנן הוכיחה הנציגות כי

ככל שאר הדיירים נהנה  נתבעמעולם לא שלח הודעה על התנגדותו לשיפוץ, וה
 מהשיפוץ של הרכוש המשותף.

 
 התוצאה:

 
ניתן פסק דין מנומק המבוסס על עובדות  20.7.04ביום  ,בסופו של יום

המקרקעין, התקנון המצוי והפסיקה הרלוונטית וכב' , הוראות חוק ההמקר
 צאות ושכ"ט עו"ד.ופסק כנגד הנתבע הו במלואה בל את התביעהיהמפקח ק

 
 א את פסק הדין המלא באתר המשרד.וניתן לקר

  
 

 האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

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