
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממומתלזית

 עבורה לשלם חייב אם ההסקה את בביתו שסגרדייר
 -סח 154 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 שאינו משיב וא' ההסקה, עכור חוב ממנו תובע הבית ועד משותף. בבנין דירה בעל הואא'
 הבית ועד עבורה. לשלם חייב אינו ולכן בדירתו, ההסקה ברזי את סגר והוא בדירהמתגורר
 בדירתו ההסקה צינורות את שניתק מי המדינה, מנהג שהוא משותפים בתים חוק שלפימשיב
 כתוצאה שנחסך הסולר עבור מתשלום אמנם פטור הבית, מועד רשות קבלתלאחר

 התשלום את מעריך הבית ועד התיפעול. הוצאות עבור לשלם חייב עדיין אךמהתנתקותו,
 הצינורות את סגר אלא שלו, ההסקה צינורות את ניתק לא א' המלא. מהמחיר 40% כזהבאופן
 רק לחייבו הבית ועד הסכים טוב" "רצון משום אך החוק, עפ"י פטור אינו כזה ובאופןבביתו,
 בתשלום לחייבו הועד החליט זה את גם שילם משלא אך הצינורות. את ניתק כאילוב-40%
 החוק. כפיהמלא

 גדל שלו ההסקה חוב גם חדרים, כשלושה בעוד דירתו את הרחיב שא' שמביון טוען הביתועד
בהתאם.

 ולא רדיאטורים, שם התקין לא מ"מ מרפסות, שתי כשסגר דירתו את הגדיל שאמנם משיבא'
 שאם משיב הבית ועד ההסקה. עבור אלו חדרים בעד לחייבו אין וע"כ מההסקה, כלל בהםנהנה
 כדבריו. אמת אם לברר יש אך לחייבו, אין רדיאטורים שם התקין לאאכן
 כמה תבע שלא הבית ועד על טענות לו שיש משום א' משיב כנדרש החוב תשלום איעל

 דירתו. ערך ירד מכך וכתוצאה המשותף, הרכוש גבי על דירותיהם את שהרחיבושכנים
 בעצמו. השכנים את לתבוע עליו והיה תלונתו, עליו שלא משיב הביתועד

 לדיוןהשאלות

 חוב את לשלם חייב האם הבית, מועד רשות לקבל בלי בביתו ההסקה צינורות את ניתקא.
ההסקה.
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 ירושלים - דין~סקי1

 גודלן לפי או הדירות, בעלי כל בין בשוה מתחלק האם משותפים, בבתים ההסקה חובב.

 הדירות. שלהיחסי

 ערך ירד מכך וכתוצאה הבית של המשותף הרכוש על שבנו שכנים תבע שלא בית ועדג.
 בכך. הבית ועד חייב האם התובע,  שלדירתו

ןזשדבה

 ()" זמן כל מ(ותפיס, כ3תיס הנהוג (לפי רב עמ' כ כרך ירו(ליס פס"ד עי'א.
 מהנהלת רעת ק3)

 הפית. ועד ע"י עליו יוצת 5(ר כפי המכוס מל61 לפלס עליו עדירתו, המימוס "ת לפטל המכותףהכית
 לפי הרי כהסקה, מהתמס היגו ההסקה 3ר1י 6ת כמסגר (גס גו עמ' ז כרך ירו()יס פס"ד עי'ועוד
 הסקה. דמי מ)(לס פטור קינוהמנהג

 1(1"ת 6, כו מגילה גמ' עפ"י 61ילך מם עמ' ג כרך ירו()יס פס"דועיי
 הרש""

 סי' וח"ה תרמד סי' מ"6
 ה35ור, (ל otnlSc 15 כ"פוטרופסיס ודינם הס ממוגיס הלינור (פרנסי קסג, סי' כשי והונףק"ג,

 לפרוע חיית (ה35ור הג5'גיס הסכימו ס6ס תקעג ס" הרש"( (ו"ת ועי' כולס. "ת ממייפתוהח)טתס
 הו" קותנו (מייכתס והמוכ לקלקל, ולIPnS 5 "ל6 "תכס (למגו ל" לטעון יכול ה35ור 6ין מסויים,מוס
 3כך. חייב וה5כור )(לס, (קריך מה המלטתס לפי לקצוע הנ5יגיס o~hc1 6)6 תיקון, ול"קלקול

 כרצות המתגתקיס הדירות פעלי "ת לתייכ המליט שית עניני "ת המנהל הכית סועד דירן הידון)פיר
 למיינו (המליטו מה גס ממייכ. תוקף לה י( החלטתם המל", מהמור 40% (ל כסך ההסקה ()מה5נרת
 מהממיר 40% (ל כמכוס כרסות, להתנתק מכלי כיתו שוך ההסקה ליגורות "ת כעלמו (סגר הדייר"ת

 מחייכת. 11 החלטה גס טוב", רקון יימתוךהמלץ
 הדיירים כל 3ין ההסקה התקנת חוב "ת לחלק י( ד"ת סעפ"' גה-נו עמ' 1 כרך ירו(ליס פס"ד עי'ב.

3ט1ה
 דח1)קין "מרו הקרקע וגס (1תפות להם "ין הדירות מנעלס וקף הדירות, ס) הימסי טד)ן )פי 1)"

 נשר 5ס וכדומה, מרכזית הסקה () כתנור כמו הדיירים כל כהס מ(ותפין (הס 3חפ5'ס מ"מ ממון,לפי
 (ל" ומן רכל שוה, כתיקונו לה(תתף 5ריכיס כולס הסקה (ל התנור נתקלקל"ו

 הריוח כיגיהס מלקו
 עיי"(. הכותפות, כדיני וזה הדייריס, כל כין (ויםוההפסד
 המדיגה מנהג 6מר 13ה לילך י( הדלק, (ל גס כמו ההסקה, (ל הק13עה ההמוקה מ31 לגכי5מנס

 וכפי קטנה, דירה מכסל יותר מפלס גדולה דירה וכעל הדירות, (ל היחסי גודלן לפי החוד(ממ)קיס
 דידן. כנידון הכית ועד(החליט
 גרמה "ך מוקי, מסיס 6מנס לוה ים החוס, "ת (ילס סל6 מסוס המל" כמחיר 5' 5ת וחיי13 (מורוומה
 כ-40%, רק ולחייכו - הח31 "ת ויפלס הדין כיח המלטת 5ת יקיים 5ס - 3"' להתחזר מכית ועד(על
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 ע13ר בתוספת לחיי13 ל" מלו, החדריס בתוספת רדיחטוריס מתקין מל" "מת (6מר יתברר "כן1"ס

 "לו.חדרים
 ערך ירד כך וכגלל 33ית כטיפול כהזנתה בית ועד לחייב hr'1 קו עמ' 1 כרך ירומליס פס"ד עי'ג.

 מ65 הכית ועד טיק זידן וגגידון מיד. כ6 הסיזק hc'1 גרמך, "ל6 גרמי זה 6ין כי התובע, סלדילתו
 כרכום מותף הו" מגס כיון הללו, המכניס "ת לתבוע מעלמו עלס מהיה ממוס "', (ל ת15נתועליו

 עליו. מכנוהממותף
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