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  קנטסימן 

 ,נקבהוצאות מים של השתתפות השכנים ב

  שניקב לפני מונה המים ,בצינור של דייר

שייך למי  א. למי שייך הצינור שמתפצל לדייר אחד. ב. :יבוארובו 

כתלים של  . ג.לפני המונה ולאחר המונה -שמתפצל המים שבצינור 

ומה  ,והאם כופים לשלם .מי משלם ,או של עליה ,בית שהתקלקלו

  מי משלם הוצאות של מים ונקב של צינור מתפצל. הטעם. ד.

  נידוןה

וניקב הצינור  לפני  ,בבניין משותף שלכל שכן בבניין צינור נפרד

  .הנקבאת הוצאות מי משלם  .מונה המים

  ביאור השאלה

 ,כולם חייבים בהוצאה זו ,בבניין משותף שיש נקב בצינור המשותף

שבדברים שהם צורך גדול כל הדיירים  ,כפי שביארנו בסימן קנט

צינור בבנין אבל אם יש לכל אגף  .אהמתחייבים להשתתף בהוצ

כי לכתחלה לא השתתפו  ,משלם את הצינור שלו בבניין כל אגף ,נפרד

  .שייכים להםלשלם דברים שלא 

ולאחר  ,מתפצל לכל דייר ,והנה הצינור הגדול שמוביל לכל אגף

צינור המפוצל ניקב האם והנה  .העיריה עושה שעון לכל דייר ,הפיצול

ועל פי חוק  של העיריה, השעון לפני מקום היהאלא שהנקב  ,לשכן

העיריה גובה את תשלום המים  ,כיון שהנקב לפני השעון ,העיריה

שחלק המים הזה הוא של כיון שאין בידה איך למדוד  ,מכל השכנים

  .נקב זההוצאות תיקון ם לשלכן יש לדון מי חייב ל .הואההדייר 

  צדדי הספק

מהדיינים פסק שכל השכנים צריכים להשתתף בהוצאות תיקון אחד 

כיון שהעיריה גובה מים מכל השכנים על המים היוצאים  הנקב,

לתקן  ולםמוטל על כומנקב זה,  כל השכנים ניזוקיםאם כן  ,מהנקב

 ועוד טעם אמר .והרי זה כצורך גדול שכולם שותפים בו ,נקב זה

באמת לא נקנו אם כן  ,מכל השכנים מים שכיון שהעיריה גובה הדיין,

עד  וכן הצינור שייך לכל השכנים ,המים לדייר זה רק מהשעון והלאה

שעלות שהעריה היא  ,ורק מהשעון והלאה שייך הצינור לשכן המונה,

אם כן הצינור  ,נה את המים לשכן לאחר המונה של השעוןזו שמק

וכולם חייבים  ,לפני השעון שייך לכל האגף של השכנים בצד הזה

  .בתיקון הנקב

כיון  ,והטעם ,שרק הדייר ההוא חייב לשלםדיין אחד אמר אבל 

שהרי רק בשבילו הוא מביא  ,שייך רק לדייר ההוא הצינור שבאמת

ואם יש נקב בצינור  ,מר שהוא שייך לכל השכניםולא יתכן לו ,מים

שאינם  ,רק הדייר ההוא צריך לשלם את המים שיוצאים ,השעוןלפני 

כי אין לה  ,ריה גובה מכל השכניםיומה שהע ,כניםששייכים לכל ה

 ,זהשבאה דוקא מצינור ואין לה דרך למדוד את כמות המים  ,ברירה

  .אבל באמת הצינור שייך רק לשכן זה

  דין הוצאות הנקב תלוי בחיוב המיםהאם הספק, 

תלוי באמת בענין גביית העיריה את לכאורה נראה ששורש התשובה 

שיש קודם לדון מי חייב באמת על  ,והיינו .המים היוצאים מהנקב

 ,באופן שהשכנים יכולים לאמוד כמה מים יצאו מנקב זה ,המים הללו

  .או כולם שותפין בזה ,האם יש להם לחייב את השכן ההוא בלבדו

 ,דבאמת כולם שותפין בתשלום המים הזה ,דעתי בזה לעניותונראה 

כיון שקשה מאוד לשער כמה מים יוצאים לפני  ,והטעם בזה הוא

ן מונה מיד יוהעיריה אינה יכולה להתק ,השעון רק לשכן ההוא

שכל מים  ,בבניין תפו השכניםלכן על דעת כן נשת ,בפיצול הצינור

 ,ולפעמים הנזק של זה ,שיצאו לפני השעון יהיו כולם שותפין בהם

כי ללא ספק תמיד גביית המים היא לפי חיוב  ,ולפעמים של זה

שאם העיריה  ,והשכנים נשתתפו לשלם לפי חיובי העיריה ,העיריה

  .מחייבת את כולם שותפים בהם

הוא נזק ששייך לכל השותפין  הנקב שנעשה לפני הצינור ,לאור זה

חייב  הוצאות המיםוכל מי שמתחייב על תשלום  ,בנזק המים

לכן  ,של מיםהוצאה כי הוא כדי למנוע ממנו  ,להשתתף בתיקון הנקב

  יש לכולם להשתתף בו.

שהרי הצינור משמש רק את בעל  ,לאחר העיון נראה דאינו כןאבל 

 ,ולכל השכנים היה עדיף שלא יהיה צינור זה כלל וכלל ,הדירה ההיא

 ,אין זה אלא בלית ברירה ,ומה שמשתתפים בהוצאות המים בשוה

לפיכך כל השבחת הצינור שייכת  ,ה לאמוד של מי המים הללושקש

אף על פי שכולם משתתפים ו ,רק למי שמשתמש בצינור וצריך לו

בשוה כל נזק של  שתתפו לשלם שוהיאין בהכרח שבהוצאות המים, 

  .הצינור המשמש רק דייר אחד

  משלם ההוא שרק הדיירמחבר ראיה מה

דהנה כתב המחבר בחושן  .ויש להביא ראיה מדברי הנתיבות בזה

הבית ) וז"ל "סימן קסד סעיף א(הלכות שותפים בקרקע משפט ב

והעליה של שנים, כל קלקול שיארע בכתלים, מן התקרה ולמטה, 
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ו. ואם אינו רוצה לתקנו,  בעל העליה כופהו. חייב בעל הבית לתקנ

הנה תיקון " עכ"ל ומן התקרה ולמעלה, יתקננו בעל העלייה, אם ירצה

ותיקון כתלים  ,תלה ברצון בעל העליה ,קלקול בכתלים של העליה

סמ"ע בוהטעם כתב  ,של הבית כתב שכופה בעל העליה על בעל הבית

ה אם ירצה. בזה תלהו יתקננו בעל העלי) וז"ל "סימן קסד ס"ק ב(

ברצונו דבעל העליה, משום דבעל הבית ודאי לא יקפיד במה שלא 

יתקן כותלי עליתו, כי אדרבה ניחא ליה בקלקולם כדי שלא ידור שם 

בעל העליה ויכבד עליו, ולא בא ללמדנו בזה אלא שאין בעל העליה 

ו יחד, אלא יכול לכפות לבעל הבית שיתקננו לו ואפילו לבנות עמ

  " עכ"לננו לנפשו אם ירצהיתק

 –דאם לא  ,יש נזק גם לבעל העליה ,כשנתקלקלו כותלי הביתהנה 

שרק בעל  ,ואף על פי כן כתב המחבר ,לא היה כופהו שיתקן הקלקול

והטעם  ,אף על פי שהוא נזק של שניהם ,הבית חייב בתיקון הכתלים

בנתקלקל ) וז"ל "ביאורים סימן קסד ס"ק א(נתיבות המשפט כתב ב

ועומד לתקן ואם לא יתקנו יהיה היזק לשניהם, מן הדין יכולין לכפות 

זה את זה, רק הכא הכתלים של מטה הכל על בעל הבית והגג הכל 

על בעל העליה, דאומדנא דמוכח הוא דאדעתא דהכי נחתו, והוי 

כאילו התנו כך וחלקו עצמם בחיוב התיקון, שהעליון יתקן בשלו 

כיון דבשניהם יש היזק לשניהם כשלא  דהיינו הגג, והתחתון בשלו,

יתקנו, ומסתמא ניחא להו לתרוייהו שכל אחד יתקן מה שהוא תחת 

ידו וברשותו, ובדבר שאין בו היזק רק לאחד אינו מחויב חבירו 

  ." עכ"ללסייעו

אנן סהדי שעל  ,מכל מקום ,הנה מבואר שאפילו אם היזק לשניהם

בנידון  כן כמו ,ת ידושכל אחד יתקן מה שהוא תח ,דעת כן נשתתפו

ומה בכך שהנזק של המים של  ,הצינור שלו הוא תחת ידו ,דידן

ואף על פי  ,, והרי גם בכותלי הבית הנזק הוא על בעל העליהשניהם

כי אנן סהדי דעל דעת כן נשתתפו שכל אחד  ,כן רק בעל הבית משלם

אנן סהדי שנשתתפו  ,הוא הדין בנידון דידןו ,יתקן את כותליו בלבד

   קן את הצינור שלו.על דעת שכל אחד ית

  עוד טעם שרק בעל הדירה משלם

שכל דבר שהוא  ,עח, ג כתבק(שם) וכן בסימן המשפט והנה בנתיבות 

כתב בעמק זה ועל פי  .חייבים כולם להשתתף בו ,נזק לשניהם

שהיות וכל השכנים  ,בנידון דידןשדן  )שכנים סימן נג(המשפט 

  .הרי כולם חייבים להשתתף בו ,ניזוקים מנזק המים שגובה העיריה

דכל הדברים שכתב הנתיבות שיש  ,ולעניות דעתי אינו דומה כלל

 ,הם דברים שההוצאה עצמה היא השבח של הדבר ,לכולם הוצאות

שמביא הנתיבות  םכן כל הדבריו ,כבנין העומד לבנות ,ושייך לכולם

 ,, ג הם דברים שכולם שותפים בו וצריכים זה לזה לבנותובסימן קעח

אלא שכולם ניזוקים מנזק של גביית מים  ,אבל דבר ששייך רק לאחד

יש לומר שכולם  ,דבשלמא בדבר שמזיק ממש .אין זה נזק ממש

אלא שהעיריה גובה מים  ,אבל דבר שאינו מזיק ,חייבים לשלם

שה חיוב שותפין אינו נחשב נזק ממשי שיע ,מהוצאות של מים

  .ר הוא בעל הצינורידודאי רק הדי ,להשתתף בהוצאות

  סיכום הטעמים לחייב רק את הדיר שלו הצינור

 .שרק הדייר חייב לשלם ,דיש לנו שני טעמים נכונים ,העולה מזה

שכל דייר ישלם את הצינור  ,שאנן סהדי שעל דעת כן נשתתפו ,האחד

שאפילו שיש נזק  שהתקלקלו, בית ועליהדין כתלים של ממש כ ,שלו

כיון שעל  ,כופה בעל העליה על בעל הבית לתקן ,ממשי לבעל העליה

 ,כמו כן בנידון דידן ,שכל אחד יתקן את חלקו ,דעת כן נשתתפו

  .שכל אחד יתקן את הצינור שלו ,פשיטא שעל דעת כן נשתתפו

 ,דמה ששותפין משתתפין בהוצאות כשיש לכולם נזק ,ועוד נתבאר

ו אבל כשהנזק אינ ,זה דוקא אם הנזק הוא בדבר ממשי ששייך לכולם

אין זה  ,ממשי אלא שיש הוצאות של מים שהעיריה גובה לפי המונה

  .נחשב נזק ששייך לכולם

  ויש להביא ראיה ממנהג המדינה

דהנה ב"תרבות  .המדינה גוהנה מלבד זה יש להביא ראיה ממנה

 אפילו ,ב בצינור ששייך אליושיש לכל שכן לשלם נק ,הדיור" כותבים

והנה פשיטא שאין לנו שום התחייבות לנהוג  לפני מונה המים. ניקב

פשיטא להו שכל ש ,אבל למדנו מדבריהם ,לפי חוקי תרבות הדיור

והעיריה גובה את המים  ,שלו הוא בלבד ,צינור המיוחד לשכן אחד

וק כי אי אפשר בכל פעם להתקין מונה בדי ,מכולם רק בלית ברירה

אבל הצינור נשאר בבעלות  ,במקום שמתפצל הצינור לדייר בנפרד

יש להוסיף  , על פי זהלפיכךאפילו לפני מונה המים,  הדייר ההוא

 ,כי הוא הדעת הפשוטה בזה ,עת כן נשתתפודשעל  ,תוספת סברא

אנן  ,לפיכך כל זמן שלא התנו בפירוש להפך ,שכל אחד ישלם חלקו

[ועיין מה  שכל אחד ישלם חלקו בצינור. ,סהדי שעל דעת כן נשתתפו

בסימן לו, ג בדין השתתפות השכנים בתקלה במערכת חימום  שכתבנו

  ששייכת רק לדירי קומה ראשונה]

  מפתחספר הו קנ,-סימנים א - "בינת המשפט"לקים ג' ח

הכוללים  "בינת המשפטשלושת חלקי "את  חינםאפשר לקבל 

 ספר המפתחקנ, בכל חלק חמישים סימנים. וכן  –את סימנים א 

   y.b.daskal@gmail.com במייל ,לכל חלקי בינת המשפט

בכל  ליעוץוהנצחה בגליונות ובספרים שיצאו לאור. לאפשרות 
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