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נושאהדיון
א' גר בדירה מעל דירתו שלבי בבית משותף .בין השכנים יש ויכוח בכמהענינים :האחד:
לטענתב' ,המשמש כועד הבית ,א' חייב כסף לקופת הועד עבור צריכת  525ליטר של דלק
להסקההמרכזית,ועדהיוםשילמויתרהשכנים את החוב~לו ,כאשר חלק מאותםשכנים כבר
התחלף וקשהיהיה לאתר אותוכדילהחזירלו את החוב .ב' תובע שא'יחזיר את הדלקאו את
תמורתו כפי שיעלהביום התשלום .השניה :בתקרת המטבח שלב' יש מעת לעתנזילתמים
מדירתו של א' ,וזה קורה כשא' משתמש בהרבה מים לנקיון או מהמכונת כביסה שלו.
והשלישית :כשא' שוטף אתדירתו הואמנקז אתהמיםהמלוכלכים לחצר המרוצפת שמשמשת
אתב' ,והוא דורש שא'ידאג לנקות את הלכלוך באותויום ,ולאיותיר עבודהזולב'.
לטענה הראשונה בדבר החוב לועד הבית ,משיב א' שאכן לא שילם כמה חדשים עבור
ההסקה ,ואם יתברר לאחרטענותיוהנגדיות שנותרחייב ,הואישלם ,אךישלו טענותנגדיות
לב' .הוא טוען שלפני כמה שנים ביצע ב' שינויים בדירה שלו ,ובין השאר גיהק את צינור
ההסקה  -גם זה שמגיע לדירה שלא' ,ומבלי לשאול אותו  -והיה צורך להתקין צינורחיצוני
חדש ,ארוך מהקודם בכמה מטרים ,וכתוצאה מכךיש בזבוז קבוע של דלק שלא היה מקודם,
וחובתו שלב' לשלם עבור הוצאות הדלק המיותרות בעקבות הארכת הצינור (ב' משיב שהיה
צורך להחליף את צינור הסולר בגלליושנו ,וחשש שיצטרך לחזור ולשבור את מה שמחדש
כדי להחליף את הצינור ,לכן החליפו כבר או כאשר הוא נטל על עצמו מחצית מעלות
ההחלפה ,ושאר השכנים  -וביניהם גם א'  -שילמו רק מחצית .לטענתו השתתפותו של א'
בתשלום החלפת הצינור מלמדת שהדבר נעשה בהסכמה ,ולא כטענתא' .עוד אומרב'שאין
בזבוז דלק בהארכתהצינור ,אך מסכים לבדיקת מומחה מטעם ביתהדיןבענין) .עוד טוען א'
שכ'הוסיף לעצמו שטח חימום כשהפך את חדר האמבטיה לחדרמיגורים .לטענתו ,הרדיאטור
שהיה קבוע בחדר האמבטיה היה מנותק מההסקה ,כמו אצל כל השכניםבבנין ,ומאז שהפך
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לחדר מיגורים חיברו אותו להסקה ,ובכך הגדילו את שטח החימום ,ועליהם להוסיף לתשלום
הקבוע שלהם (ב' משיב שהחימום במקום פעלעוד קודם שנכנסלדירה,וא' מכחיש בתוקף).
עודטועןא' שועד הבית קנה דלקבקיץוחייב את כלהשכנים ,למרות שלאהיהבוצורך ,רק
כדי להרוויח את ההתייקרויות במחירים לקראת החורף ,ולדעתואינוחייב לשלם עבור דלק
שאיןבו שימוש.
לטענה השניה שלב' בדברהנזילה למטבח שלו ,משיבא' שב' הוא האשם בנזק ,משום שעד
שב' הפך את המרפסת הסגורה שלו למטבח לאהיו כל תלונות ,משמע שהשינוי שלבי הוא
שהביאעליו את הנזק ,או משום שבעת השינוי בבנין קדח בתקרה ויצר בה סדקים ,או משום
שהנזק שלהרטיבותניכרבגלל שהמרפסת הפכה למטבח ,אבלכשזוהיתה מרפסתלאהיהנזק
ברטיבות מעת לעת(בי משיבשבשינוישביצעבדירתו לא עשה כלנזק לתקרה ,ומה שלאהיו
תלונות של רטיבות בשנים הקודמות זה משום שהריצפה שלא' היתה אטומה ולא חלחלה,
וברבות השנים התרופפו הרצפות שלא' וכתוצאה מקמלחים מים שלו לקומה התחתונה .הוא
מסכים שמומחה מטעם ביתהדין יבדוק את התלונהויקבעמי האשם).
לטענה השלישית בדבר הלכלוך בחצר שלב' ממי השטיפה שלא' ,משיבא' שב' גרם לעצמו
את הלכלוך בכך שריצף את האדמה בחצר ,שאם היה משאיר אותה בלתי מרוצפתהיו המים
נספגים באדמה.

פסקדיןביניים
א .ביתהדין ימנה מומחה לבדיקת הוצאות הדלק בגלל הארכת הצינור ,ובגללהשינוי מחדר
אמבטיה לחדרמיגורים .שכ"ט המומחהעל חשבוןמי שיצאחייב.
ב .ביתהדיןימנה מומחה שיבדוק אתגזילת המים למטבח שלב'.

:

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-נחוםאייזנשטיין

השאלותלדיון
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א.דינו שלועד בית בתביעהמהדיירים.
ב .כיצד מחלקים את חוב ההסקהביןבעלי הדירות.
ג .פרעו אחרים את חובו שלא' עבור רכישת דלק ,האםחייבא' להחזיר להם דלק או כסף.
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ד .נזק שלנזילתמים.
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מי טגכגסלגורככיח מטותף גכגס על דעת מגסגסמדיגס כ3תיסמטותפיס,וכיוס סמגהג 610כפי
טקכעהועד לתרבותהדיור,ולפימיטבידיעתי מנהגסמדיגס 510למייכסכןעליוןלתקןנזילתמיס
כלכד.
טמגיעסלטכןסתמתוןויפיל
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