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שהגישה נציגות הבית המשות�, 3,484זוהי תביעה לתשלו� חוב כספי בס*.1
אי30.10.05ביו�  תשלו� חלקו' נגד בעלי� של דירה באותו בית משות� בשל

�. בהוצאות שיפו- הרכוש המשות

ומזוהה ג� כגוש, חיפה36הבית המשות� נושא הדיו� נמצא ברחוב גוט לוי�.2
פי.250 חלקה 11193 . דירות28 כתב התביעה המבנה מונה על

הנתבע הגיש כתב הגנה בו טע� כי השיפוצי� לא היו הכרחיי� וה� בבחינת.3
זה' אחזקה נאותה של הרכוש המשות�'ולא' שיפורי�' כמשמעות מונח

 �.לדבריו השיפו- ג� היה יקר במידה בלתי סבירה. לחוק המקרקעי�58בסעי

: הנציגות את העובדות הבאותבדיו� שהתקיי� בפני הביאו נציגי.4

כללית של בעלי הדירות בה נטל לשיפו- שבוצע קד� דיו� באסיפה)א(
 בה הנתבע 22.7.05וכ� דיו� באסיפה כללית נוספת ביו�, ג� הנתבע חלק

.לא נטל חלק

המפרט הטכני שצור� לכתב התביעה ומהווה בסיס לסכו� התביעה)ב(
 באסיפת הדיירי� וקבל כשהוא כולל עלות העבודות המופיעות בו הוצג

.את תמיכת רוב בעלי הדירות שהשתתפו

ההצעה שהנציגות אימצה בסופו של דבר זולה מהצעות מחיר)ג(
.אחרות שרוכזו על ידה
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העבודות כול� היו חיוניות לנוכח מצבו המוזנח של הרכוש המשות�)ד(
.עובר לשיפו-

התשלו� עבור השיפו- נפרש על פני מספר תשלומי� שהקל על)ה(
.הדירות לממנובעלי 

הנתבע לא הביא לנציגות הצעות מחיר זולות יותר בתו* פרק הזמ�)ו(
.שנקצב לדיירי� לש� כ*

, הנתבע חזר על עמדתו כפי שהתבטאה בכתב ההגנה ובמכתב שצור� לו.5
:ועיקרה

.לא היה הכרח עד כדי כ* השיפו-)א(

.המחיר ששול� עבורו היה יקר)ב(

א)ג( חזקה נאותה של נעשו עבודות לא הכרחיות ושאינ� בבחינת
�.אלא ה� בבחינת אסתטיקה, הרכוש המשות

ד לש�"לא היתה מניעה להמתי� לש� קבלת מענק מטע� האת)ד(
.ביצוע שיפו-

.בתי� אחרי� בסביבה ג� ה� לא ביצעו שיפוצי�)ה(

עייני בכתב הטענות וכ� במפרט הטכני המשק� את העבודות שבוצעו.6
ה,בפועל אלה. תביעה בדי� יסודהשקלתי את טענות הצדדי� ואני בדעה כי

:נימוקי החלטתי

שמירה על מראהו האסתטי של הבית המשות� ג� היא מהווה)א(
'� לחוק58כמשמעות מונח זה בסעי�' אחזקה נאותה של הרכוש המשות

ב, המקרקעי� –" שמירה על מצבו כפי שהיה בעת גמר הבניה"שכ� המדובר
�.לשו� הסעי

באסיפה כללית של בעלי דיו�: לשיפו- קדמו כל ההליכי� בדי�)ב(
מת� אפשרות לבעלי הדירות לנקוט עמדה לרבות להציע הצעות, הדירות

וכ� זמ� ארו* דיו לש� נקיטת הליכי� משפטיי� לש�, מחיר משלה�
עמדה, א� היה בדעה כי אי� צור* בעבודות הללו, הנתבע. מניעת העבודות

לא. לו הזכות לעתור למניעת� אומצה באסיפת ואול� העובדה שדעתו
הדיירי� איננה מסירה מעליו את החובה למלא אחר החלטה שהתקבלה 

. שהוכחו היא אכ� כדי�ולנוכח הנסיבות, כדי�
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עיו� במפרט הטכני מעלה כי העבודות כול� ה� בבחינת אחזקה)ג(
�ממנו' שיפור'א� לא אחת מה� לא מהווה; נאותה של הרכוש המשות
.פטור בעל דירה המתנגד לו

ל)ד(  אי� ספק שבשוק השיפוצי� נית� למצוא–מחיר העבודה אשר
יחד ע� זאת לא מצאתי. הצעות מחיר ע� פערי� בני מאות אחוזי� זו מזו

אי סבירות בהתנהלות הנציגות שבחנה מספר חלופות ומצאה לאמ- את זו 
הנתבע ג� לא העלה השגות כלשה� לגבי מיהות. המהווה בסיס לתביעה

– במספר18–ח כי ג� פריסת התשלומי� הנוחה נית� להני. קבל� הביצוע
אול� ג� היוותה שיקול לקבלת, הכתיבה את מחיר העבודה מצד אחד

.ההצעה מצד שני

:כבר נקבע בפסיקה כי)ה(

והרי, בתי� שבוני� בימינו אינ� כבתי� שבנו בעבר"
החיי� אינ� עומדי� על עומד� אלא מתגלגלי� ה� 

אינו" את הבית מחדשלהקי�"הביטוי ...וזורמי� כל העת
כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית 

דלת תחת, חלו� תחת חלו�, אב� תחת אב�–המקורי 
 אלא מחזיק הוא בצקלונו ג� בית שאינו ב� דמותו–דלת 

של. המדויקת של הבית ההרוס השאלה אינה אלא שאלה
' וגו..." מידה

–ובהמש*

 כמו–ל בית אי� הוא משמיעש" תיקונו"דומני כי "...
: אדרבא; דבקות במתכונת המקורית דווקא–מעצמו

, לאמר, נשמע לטענת נגד כי יש תיקו� תו* שינוי והתאמה
 ..."תיקו� שאינו משיב דבר לקדמותו

מח"פ7112/93א"רע( ).550,)5(ד

לטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות משלא מצאתי אי סבירות בהח.7
לקד� את השיפו- עליו הוחלט בפורו� האסיפה הכללית אני מקבלת את 

את, נציגות הבית המשות�, התביעה ומחייבת את הנתבע לשל� לתובעת
.,3,484הס* של
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לנתבע ג� הזכות לשל� את חובו ישירות לקבל� הביצוע על פי פריסת.8
הדירות באופ� שהסכו� שכבר אמור היה התשלומי� שהתאפשרה לבעלי 

ויתרתו בתשלומי� כפי שהתאפשר לכל בעלי, להיפרע ישול� לאלתר
 יעמוד כל הסכו� לפרעו� מיידי– לא עמד הנתבע בתשלו� כאמור.הדירות

�.לקופת נציגות הבית המשות

בנוס� אני מחייבת אתה נתבע לשל� לנציגות הבית המשות הוצאות.9
.,500משפט בס* של 

ה יד בכסלו תשס )1512.05(ו"נית� בהעדר הצדדי� ביו�
.העתקי� יישלחו לצדדי�

 צפורה פיגנבוי�
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