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ע2נציגות הבית חטיבת הראל.1:התובעת י משה שורק" לוד

 משה שורק.2

ד  ג  נ

 ויולט ומנח	 שטאל:י	הנתבע
 לוד 2/1חטיבת הראל' רח

פסק די�

בעל דירה ששימש א� כנציגות הבית המשות� עובר להגשת התביעה הגיש, התובע.1

:ופ� פרטי ובתפקידו כנציגות לשני סעדי�תביעה כנגד הנתבעי� בא

של.א �– 7/07בגי� אחזקת הרכוש המשות� לתקופה  300לתשלו� ס

חוק"-להל�(1969ט" לחוק המקרקעי� התשכ58 בהתא� לסעי� 12/07

")המקרקעי�

כי.ב למת� צו עשה להחזרת מצב הרכוש המשות� לקדמותו מאחר ונטע�

 פוגעי�גינה המהווה רכוש משות� ובכ� הנתבעי� השתלטו על חלק מה

כ� נדרשו. בזכויות קניי� של בעלי הדירות האחרי� וביניה� התובע

. הנתבעי� לפרק מחס� שבנו בגינה המשותפת

:הנתבעי� הגישו כתב הגנה ובו טענו את הטענות הבאות.2

. הגינה בה מדובר היתה מוזנחת למעלה מעשר שני�.א

בר, ביובהצפות במקו� היו.ב .לכלו� זוחלי� וחרקי�, צמחי

. הנתבעי� על חשבונ� טפלו בגינה ובמערכת הביוב.ג

 כל הפעולות בוצעו בהסכמת בעלי הדירות ובמימו� הנתבעי� שהשקיעו.ד

. בתיקו� הביוב וטיפול הגינה
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במכתב מבקשי�. מכתב מטעמו הנושא חתימותלכתב ההגנה צר� הנתבע.3

 הסכמה כי הנתבעי� יוכלו להחזיק שתביעהדירות את חתימת� י� מבעלי הנתבע

בובגינה המשותפת : וכ� נכתב

לכ� אנו מבקשי	 את הסכמתכ	 בהחזקת הגינה המשותפת והיה ואינכ	 מסכימי	 למכתב"

זה אנו נפנה את הגינה לפי בקשתכ	 ואבקש שהגינה תטופל על ידי ועד הבית ללא הזנחה 

").יתבצורה מינימל(

א2 מבעלי הדירות כאשר במבנה5על המסמ� מופיעות חתימות על יש' כניסה

.תשע דירות

ב3.4.08שמעתי את עדויות הצדדי� ביו�.4  בני� וא� ערכתי ביקור

קביעת דיו� נוס�. לשמיעת עדויות ליו� ובהמשכו קבעתי את התיק29.5.08ביו�

עדנעשתה  .י� מטעמו נוכח בקשת הנתבע לזמ� לעדות

ב א� לא התייצבו הנתבעי� או עדי� מטעמ�17.7.08-במועד שנקבע לדיו�  על

. שקבלו את ההחלטה

א� ולאור התרשמותי שמעתי את העדי�,לאחר שעיינתי במסמכי� שהיו בפני.5

יש, מהביקור במקו�  מקו� לקבל את התביעה על שתי עילותיהאני סבורה כי

:וכפי שיפורט להל�

הסגת גבול.6

)71 חלקה 4342גוש( 2004בשנת בפנקסי המקרקעי� הבית המשות� נרש�.א

ב( ההלי�. קומות3-4 בני הבית המשות� מורכב משני מבני�.) 95/04מ"תיק

הצדדי� שבפני מתגוררי�. אשר יש בו שלוש כניסות2בפני נוגע למבנה 

א  והתובע19תת חלקה,רה הנתבעי� בדי,)19-27דירות תתי חלקות(' בכניסה

של.20תת חלקה,בדירה ר"מ51 לדירת הנתבעי� הוצמד שטח קרקע בשטח

ג שטח. המצוי בצד דרו� של החלקה' המסומ� בתשריט הבית המשות� באות

.זה מהווה מרפסת לדירת�
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בצד דירת הנתבעי� בחלק על פי תשריט הבית המשות� מצוי שטח אדמה

שטח זה אינו מוגדר בתשריט כדירה או הצמדה ולכ�. הדרו� מזרחי של החלקה 

החצר המשותפת אשר/השטח המדובר הוא הגינה. רכוש משות�מעמדו הוא 

של.בגי� השימוש והתפיסה שלו הוגשה התביעה  התובע העיד כי מדובר בשטח

.ר"מ40-כ

 מדובר בשטח שהיה מונמ� יחסית למפלסי בשטח ממה שלמדתי בביקור

.ת הנתבעי� ובשטח היו שתי בריכות ביובמרפסת דיר

מ הנתבעי� הגדילו את מרפסת דירת� על חשבו� ש גינהשטחחלק עשו זה באופ�

את, בעפרמילוי הביוב לגובה מפלס רצפת המרפסת וביצעו יציקת בריכת הרימו

למקטעה. בטו� באותו גובה זה. דירת�מרפסתהחדש צור� אל יתרת מקטע

המדרגות וצמוד לקיר הבית המשות� מהל� בקצה.ע1רגותהגינה מוליכות מד

בגינה אדמת חול.בריכת ביוב נוספתנמצאת בגינה. מחס� ניידהנתבעי� בנו 

.ילי� ועצי�שתיש הגדרות ערוגות מוקפות באבני� ובה� ובצידי

מתנהלת בפועל נמצאי� שעוני המי� על קיר הבית המשות� והגישה לשעוני�

כיהנ. דר� הגינה   על פי בקשת השכני� הזיז את הגדר על מנת תבע טוע�

הגינה.ע� מנעולשער בכניסה לגינה הותק� על ידי הנתבע. לאפשר גישה לשעוני�

צ .דיה בגדר צהובהימוקפת מכל

הנתבע מודה שבנה רצפה על שטח החצר המשותפת ושבר את הגדר שהיתה בי�

שאי� בעיה שיכנסו,מר לשכני�א, לדבריו.המרפסת הפרטית שלו לאותה גינה

, הביוב תיקוניכ� טוע� הנתבע כי שיל� בגי�.לחצר וא� הציע לה� מפתחות

. עשה מערכת ניקוז חדשה וטיפל בגינה

לדבריו. תחילה כשוכר ואחר כ� כבעלי�, 2002התגורר בדירה משנת,לפי עדותו

ו ונגרמו הצפות העצי� גדלו פרא ובריכות הביוב הוצפ, הגינה לא תוחזקה כלל

נסיונות הועד הקוד� לטפל לא צלחו והטענה היתה כי חסרי� מזומני�. בדירתו

עד שהחל הנתבע בעצמו לטפל בשטח בהסכמה ובעדוד של שאר בעלי. בקופה

.הדירות
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בי� עושי�אי� מחלוקת כי הנתבע.ב ה�. רכוש המשות�שטח המהווה שימוש

חזקה בפועל בחלק השטח בו בוצעה שמוש בשטח הגינה וה� על ידי תפיסת

 מוטל על הטוע� כי עשה זאת נטל ההוכחה. ההגבהה והחיבור למרפסת הדירה

. בהסכמת על בעלי הדירות

המסמ�. אי� ביד� הסכמת כל בעלי הדירות, הנתבעי� לא עמדו בנטל זה

רק.9 מתו� חתימות5שהציגו נושא   ג� עדויות לא השמיעו מטעמ� ונותרה

.ת התובע מול עדות הנתבעעדו

במצב זה נית� לקבוע כי פעולות הבניה שביצעו הנתבעי� היו הסגות גבול ברכוש

.המשות�

של אי� כא� ג� שימוש סביר ברכוש המשות�.ג נוכח העובדה כי מדובר בשימוש

. קבע שיש עימו תפיסת חזקה

הכלל הוא שכל פעולה המהווה פגיעה ברכוש המשות� מצריכה הסכמה

מוקדמת של האסיפה הכללית של בעלי הדירות למעט באות� מקרי� שהוכרו 

.כשמוש סביר ברכוש המשות�

, כל שימוש מותר ג� בלי החלטה של האסיפה הכללית:זה שנקבע הואהמבח�

ו תנאיובלבד שהוא רגיל וסביר לפי אינו מונע שימוש דומה המקו� והזמ�

,)2(98כר*, אורי לופר נגד יעקב גיגי תקדי� שלו	8900/95) ירושלי	(א"בת.מאחרי�

 את אותו השימוש ברכוש מוסקהשופט כרמי'כבסקר 1304'עמ 1998ט"תשנ/ח"תשנ

:המשות� כדלקמ�

: אכ� נראה שיש לחלק לשלושה את סוגי השימוש ברכוש המשות,, שכ*כיו�"

ואינו מתחשב כראוי בכל,העניי� ברכוש המשות, שאינו סביר בנסיבות שימוש

כל, דייר .מתמדתא, א	 אינו כרו* בהחזקה, הדיירי	יזקיק החלטה פה אחד של

א,, המתחשב בדייר הבודד,העניי� ברכוש המשות, הסביר בנסיבות שימוש

א	, הקמת תאי אשפה לדיירי	 כול	:ו�כג, יכלול החזקה מתמדתא	  די

.שכזה החלטת הרב בעניי� שימוש תהיה

)א(5 ניהול הרכוש המשות, לפי סעי,דרכיתפקידי האסיפה הכללית ה� לקבוע

זה, לתקנו� המצוי .לאותו תקנו�)א(12 ברב דעות לפי סעי,תתקבלוההכרעה בעניי�

ביר ברכוש המשות, אשר הוא רגיל וסביר ואינו מונע שימוש דומהסשימוש

ע מאחרי	 א"מותר ג	 ללא צור* באישור אספת הדיירי	 בבניי� המשות,

נ549/73 פ' וינטרס ".645)1(כחד"זמורה
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יית לאור המבחני� הללו אני קובעת כי פעולות הנתבעי� ככל שה� נוגעות לבנ

בצרו� חלק מהגינה מדובר.המרפסת נופלות בגדרו של המקרה הראשו� 

 . המהווה רכוש משות� למרפסת דירת הנתבעי�

בקשר ליתרת השאלה היא הא� מדובר בשימוש סביר ורגיל ברכוש המשות�

שאינו מונע שימוש כאמור מאחרי� ולכ� אי� צור� בהסכמה כלל או שהוא הגינה 

ה .מסתפק בהסכמת הרבסביר בנסיבות העני�

די בשימוש ברכוש המשות� שעושה בעל דירה אחר ללא הסכמה בכדי להוות

.ה כאמור הסכמת כל בעלי הדירותח ולא הוכ.פגיעה

כל, לו אי� אד	 יכול לדרוש זכות הנאה שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח
 אפילו מצבו  או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אי� הדבר גור	 כל נזק שהוא, הדבר

אי� לזהות שיקולי	. אד	  הקשה של האד	 הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני
של, מוסריי	 ע	 שיקולי	 שביושר במשמעות המשפטית דבר התלוי ברצונו הטוב

על' רצו� טוב,הזולת אי� לכפות עליו  לא. ידי החלת שיקולי	 שביושר זה עוד
".'שמענו הלכה מעי� זו

נ 281/61א"ע( ט' שלוסר )2329)3(ו"כ1

ג� א� בוחני� את מסמ�. אני סבורה כי הנתבעי� לא עמדו בתנאי� אלו

ההסכמה שהוצג על ידי הנתבעי� לא נאמר בו דבר בעניי� צרו� שטח הגינה 

הסכמה א� ניתנה של חלק מבעלי. כחלק בלתי נפרד ממרפסת דירת הנתבעי�

א הוכח כי היתה הסכמה להתקנתל. הדירות היתה להחזקת הגינה וטיפול בה

ג�.שער או כי אכ� נית� מפתח מהסכמת� של א� בכל מקרה בעלי חלק

 לא יכלה לפגוע בזכותו של התובע על פי סעי� או א� החלטה שהתקבלה,הדירות

להלתקנו� המצוי)ב(12 . להתנגד

תביעה כספית.7

 דהיינו(7/07– 12/07בגי� התקופה  300שהוגשה התביעה היה חוב של בעת

– 2008מאז הצטבר חוב נוס� ג� בגי� התקופה ינואר פברואר מר1 ). חודשי�ששה

150 .

של  300התובע טוע� כי הנתבע שיל� �. 150ונותר חייב ס
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לא ביסס את העלויות הוא. טענות קיזוז רבות היו לנתבע א� אחת מה� לא הוכיח

 בשל בריכת הביוב היתה ג� לתועלתו האישית בהתהג, מעבר לכ�. על ידונות הנטע

קויציקת . מרפסת בדירה ההגבה להשוואת

:לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמ�.8

:נית� צו עשה כנגד הנתבעי� לפיו עליה� לבצע את הדברי� הבאי�.א

. שהותק� על יד� בגינת הבית המשות� את המחס�פרק ולהסירל.1

 תוספת הבניה של יציקת בטו� בהמש� מרפסת דירת� את לפרק.2

 מעבר לשטח שהוצמד לה� על פי צו רישו� הבית המשות�

מרפסת/ולהקי� מחדש את הגדר שתחמה את קטע הקרקע

. לבי� הגינה� בי� מרפסת דירתשהוצמד לדירת� ושהפרידה

בכדי לא להשחית צמחיה לשוא ועל מנת למנוע כניסת חתולי�.3

� אני מתירה את השארת הצמחיה כפי שהיא וכ� וכלבי

אני מתירה את השארת השער ובלבד שלא יהיה נעול במפתח אלא

 דבר זה ללא נעילהעל הנתבע להתקי� בריח שנית� להזזה הצידה 

. יבטיח אי כניסת בעלי חיי� א� לא ימנע מעבר חופשי

של.ב � בגי� יתרת  150אני מחייבת את הנתבעי� לשל� לתובעת ס

הנ. החוב לתחזוקת הרכוש המשות� �ל ישא הפרשי הצמדה וריבית"הס

 כחוק מיו� מת� פסק הדי� ועד לתשלו� בפועל

 מחייבת את הנתבעי� לשל� לתובע משה שורק את החזר אני.ג

�הנ.  553 אגרת התביעה בס �כח"הס וקל ישא הפרשי הצמדה וריבית

. ועד לתשלו� בפועל22/1/2008 מיו� הגשת התביעה
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למעלה מ� הדרוש אציי� כי ע� בצוע הפעולות האמורות על נציגות הבית המשות�.9

לדאוג לתחזוקה תקינה של הגינה נשוא ההלי� בפני בהיותה חלק מ� הרכוש 

.המשות�

. וישלח לה	 בדואר רשו	 2008י יול22ח"ט תמוז תשס"י נית� בהעדר הצדדי	 ביו	

 תמר פריאנטה
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