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נושאהדיון
א' הוא בעל דירה בבנין משותף .ועד הבית תובע ממנו חוב עכור ההסקה ,וא' משיב שאינו
מתגורר בדירה והוא סגר את ברזי ההסקה בדירתו ,ולכן אינו חייב לשלם עבורה .ועד הבית
משיב שלפי חוק בתים משותפים שהוא מנהג המדינה ,מי שניתק את צינורות ההסקה בדירתו
לאחר קבלת רשות מועד הבית ,פטור אמנם מתשלום עבור הסולר שנחסך כתוצאה
מהתנתקותו ,אך עדיין חייב לשלם עבור הוצאות התיפעול .ועד הבית מעריך את התשלום
באופן כזה  40%מהמחיר המלא .א' לא ניתק את צינורות ההסקה שלו ,אלא סגר את הצינורות
בביתו ,ובאופן כזהאינו פטורעפ"י החוק ,אך משום "רצון טוב" הסכים ועד הבית לחייבו רק
ב 40%-כאילו ניתק את הצינורות .אך משלא שילם גם את זה החליט הועד לחייבו בתשלום
המלא כפי החוק.
ועד הבית טוען שמביון שא' הרחיב את דירתו בעוד כשלושה חדרים ,גם חוב ההסקה שלו גדל
בהתאם.
א' משיב שאמנם הגדיל את דירתו כשסגר שתי מרפסות ,מ"מ לא התקין שם רדיאטורים ,ולא
נהנה בהם כלל מההסקה ,וע"כאיןלחייבו בעד חדריםאלו עבור ההסקה .ועד הבית משיב שאם
אכן לא התקין שם רדיאטוריםאיןלחייבו ,אך יש לברר אם אמת כדבריו.
עלאי תשלום החוב כנדרש משיב א' משום שיש לו טענות על ועד הבית שלא תבע כמה
שכנים שהרחיבו את דירותיהםעלגבי הרכוש המשותף ,וכתוצאה מכך ירד ערך דירתו.
ועד הבית משיב שלאעליו תלונתו ,והיהעליו לתבוע את השכנים בעצמו.

השאלותלדיון
א .ניתק את צינורות ההסקה בביתו בלי לקבל רשות מועד הבית ,האם חייב לשלם את חוב
ההסקה.
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ב .חוב ההסקה בבתים משותפים ,האם מתחלק בשוה בין כל בעלי הדירות ,או לפי גודלן
היחסי של הדירות.
ג .ועד בית שלא תבע שכנים שבנו על הרכוש המשותף של הבית וכתוצאה מכך ירד ערך
דירתו שלהתובע ,האם חייב ועד הבית בכך.
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