תוספת
(סעיף )64
תקנון מצוי של בעלי הדירות בבית משותף

בתקנון זה –
.1
"בעל דירה"  -לגבי דירה שהוחכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים  -החוכר
או חוכר המשנה ,לפי הענין ,זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין התקנון לא יראו אותם
כבעלי דירה;
"רכוש משותף"  -כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות,
ולרבות הקרקע ,הגגות ,הקירות החיצוניים ,המסד ,חדרי המדרגות ,מעליות ,מקלטים ,וכן
מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו
הם בתחומי דירה מסויימת.
(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש
.2
המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו ,אלא
אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות .לענין זה" ,פגיעה ברכוש
המשותף"  -לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת
או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה ,או משנים או עשויים לשנות את ערכה ,אלא אם קיבל
תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.
(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף,
.3
שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.
(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת ,שאי -
ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.
(א) בעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה
.4
של הרכוש המשותף ,ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס
לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.
(ב) פגעו העבודות האמורות בדירה ,חייבים בעלי כל הדירות להשתתף בהוצאות
החזרת המצב לקדמותו בשיעור שבו הם משתתפים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.
(א) בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של
.5
הרכוש המשותף והשימוש בו ,קביעת ההוצאות הכרוכות בכך ,מינוי נציגות ,אישור
החשבונות והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף.
(ב) ה נציגות תקבע את מועד האסיפה הכללית ותועיד אותה; האסיפה הראשונה
תתקיים תוך שלושה חדשים מיום רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים; לאחר זאת
תתקיים האסיפה לא יאוחר מחמישה עשר חודש מיום האסיפה הקודמת.
(א) נוסף על האסיפות הכלליות לפי סעיף  5רשאית הנציגות להועיד אסיפה כללית
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כל אימת שהדבר ייראה לה ,והיא חייבת להועידה אם דרשו זאת בעליהן של שליש מן
הדירות לפחות.
(ב) לא הועידה הנציגות אסיפה תוך ארבעה עשר יום מהיום שהוגשה לה דרישה
כאמור בסעיף קטן (א) ,רשאים בעלי הדירות שדרשו זאת להועיד את האסיפה.
(א) הודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית ומקומה תימסר לבעלי כל הדירות
.7
ארבעה ימים לפחות לפני המועד.
(ב) הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו ,רואים אותה
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כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה.
(א) רואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה כאמור בסעיף 7
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והשתתפו בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות ,בעצמם או על ידי באי -כוח.
(ב) ההודעה על קיום האסיפה הכללית יכול שתקבע שאם לא יהיה נוכח מנין חוקי
בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה ,תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום ,ומשנקבע כן,
תהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית בכל מספר של משתתפים.
(א) ההודעה על מועד אסיפה כללית תפרט את סדר יומה.
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(ב) בעל דירה רשאי להוסיף נושא לסדר יומה של האסיפה ,ובלבד שהודעה על כך
תימסר לבעלי כל הדירות האחרות יומיים לפחות לפני מועד האסיפה בדרך שנמסרת הודעה
על מועד קיומה של א סיפה כללית.
(ג) לא תדון אסיפה כללית בנושא שלא נכלל בסדר יומה ,אלא אם כל בעלי הדירות
הסכימו שהענין יעמוד לדיון בה.
 .10אסיפה כללית תבחר יושב ראש ומזכיר האסיפה.
 .11יושב  -ראש האסיפה הכללית רשאי ,בהסכמת האסיפה ,לדחות את המשכה לתאריך
שייראה לו ,והוא חייב לדחותה אם דרשו זאת רוב הנוכחים באסיפה.
( .12א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.
(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו
בפרק ו' לחוק המקרקעין ,תוספת
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