ן היו שתי אחיות שעלו ארצה בגיל
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 / Iמבוגר ,חסכו שנים והצליחו לקנות הי
רה בדרום תל אביב .שתיהן לא התח
תנו ,וחיו יחד בדירה הקטנה ,מילאו את זמנן
בפעילות תרבותית .הדבר האהוב עליהן ביותר
היה מוזיקה ,והשתיים נהגו ללכת לקונצרטים
ולהאזין יחד למוזיקה קלאסית ולאופרות בדי
רתן .מאחר שלא היה להן כסף להתקין מזגנים
בדירה ,הן השאירו את החלונות פתוחים ,וצלי
לי המוזיקה עזבו את ביתן והגיעו גם אל השכ
נים .רובם חיו בשלום עם הליווי המוזיקלי ,פרט
לשכן אחד ,שדרש שוב ושוב שיכבו אותה .כש
לא הסכימו ,הוא השמיע בביתו מוזיקה מזרחית
בקולי קולות ,בתקווה שזה ישבור את האחיות.
כשלא נכנעו ,עבר להשליך זבל מחלון דירתו
לתוך הדירה שלהן.
סכסוכים בין שכנים הגרים באותו בניין הם
דבר שכיח בישראל .לא משנה באיזו עיר מדובר,
באיזה מעמד סוציו־אקונומי ואם בבניין יש שלוש
קומות או  - 30הישראלים תמיד ימצאו על מה
לריב .החל בנביחותיו המטרידות של הכלב ,דרך
השימוש שייעשה בגינה המשותפת ועד חוסר
יכולת להחליט על הליך תמ״א  38בבניין .הם
קטנוניים ,נוטרי טינה ,עקשנים ומסרבים להתפ
שר ,גס אם המאבק פוגע בהם .קבוצות הוואטסאפ
המשותפות והאפשרות לצלם כל מפגע מסלימים
את הסכסוכים ,שלעתים מידרדרים לפסים אלי
מים .ואחרי כל זה ,חשוב לזכור ,האנשים האלה
ממשיכים יחד לגור באותו בניין.
"ייצגתי אשה שירשה דירה מסבתא שלה
בבניין בצפון תל אביב" ,מספרת עו״ד רוני איל
ממשרד כהן ,איל ושות' ,המתמחה בנדל״ן" .זה
היה בניין בן שתי קומות ,הסבתא גרה למע
לה ,משפחה אחרת גרה למטה .לפני  30שנה,
הסבתא לא הסכימה שהשכנים מקומת הקרקע
ישתמשו עצמאית בגינת הבניין ,כי התעקשה
שהגינה שייכת לכולם .המשפחה הזאת לא
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לעשות על האש
במרפסת -
ושכולם יישרפו
לא משנה העיב ,המעמד או אם יש בבניין
קומות או  — 30סכסוכי שכנים הם חלק בלתי
נפרד מתרבות הדיוה בישדאל .איך מתמודדים
עם דייה שהקים בית כנסת בחניון ומדוע ככל
שהבניין יוקרתי יותר ,כך גדלים הסיכויים
שיושביו ייקלעו למריבה?
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נעה נבט איור :ליאו אטלמן
שכחה ולא סלחה .כשהלקוחה שלי נכנסה לדי
רה ,הם הציקו לה עד שהיא לא היתה מסוגלת
יותר ,והחליטה למכור את הדירה מרוב ייאוש.
הם היו יושבים בכניסה לבניין ,ניגשים לאנ
שים שבאו לראות את הנכם ואמרו שלא כדאי
להם לקנות את הדירה ,כי הם ימררו לו את
החיים .בסוף זה הגיע לבית המשפט".

גורם מחלוקת משמעותי עלול לצוץ כא
שר דיירי הבניין מנסים לקדם תמ״א /38ב',
כך שהבניין ייהרס ובמקומו ייבנה בניין גדול
יותר .לעתים קרובות ,העיסוק בחלוקת שט
חים מחודשת יוצר מתיחות בין הדיירים .איל
מספרת שבאחד הפרויקטים שבהם היתה מעו
רבת ,ניטש סכסוך קשה בין בעלי הדירות

לגבי הבניין העתידי" :בגלל אילוצי הבנייה,
כמה מהדירות היו אמורות לקבל  40ס״מ יותר
מדירות אחרות .התברר לי שבבניין יש ריבים
היסטוריים וטענות ארוכות שנים על מעילה
בכספי הוועד ,וכעת הדברים התפוצצו .הצ
דדים היו שולחים זה לזה מיילים עם האשמות
וטענות ,ועורכי הדין היו מנסים לשבת כדי
להבין איך להתקדם עם ה0 40-״מ האלה .לא
יצא מזה כלום .עד היום לא התחילו את הפ
רויקט בגלל צרות העין הזאת .הרחוב שלהם
מלא בבניינים חדשים ,והבניין שלהם עומד ישן
ועלוב ,מט ליפול".
לדברי איל ,הבעיה הזאת מאפיינת סכסו
כים רבים בבית המשותף :במקום לבדוק איך
אפשר להרוויח ,בודקים כיצד לדפוק את השכן.
"אפם הסתכלות על טובת הכלל ואפילו על
טובתו שלו עצמו ,העיקר שהשכן שלו יסבול",
היא אומרת" .אנשים לא שוכחים אירועים שה
תרחשו לפני שנים ,והכל מלא באמוציות .לרוב
הסכסוכים מתנהלים סביב כסף ,אפילו על 200
שקל שאחד הדיירים לא שילם לוועד הבית".
סכסוך על דמי הוועד התרחש בבניין בן
 22דירות בכפר סבא ,שם הודיע אחד מבעלי
הדירות שהוא לא מוכן לשלם את אותו סכום
שמשלמים בעלי הדירות הגדולות בבניין .חוק
המקרקעין אכן קובע שדמי הוועד ייקבעו בצו
רה דיפרנציאלית על פי גורל הדירה ,אבל את
שכניו לבניין זה לא עניין ,והס סירבו לשנות
את הנוהל .במשך חודשים התנהלה מריבה בין
השכנים ,עד שבעל הדירה פנה לבית המשפט
 שקבע שהצדק עמו .הדיירים הודיעו לו שהואיוכל לשלם  20שקל פחות מדי חודש ,והס יש
למו מעט יותר ויספגו את ההפרש .לכאורה ,הוא
יצא כשידו על העליונה ,אבל שילם על זה מחיר
כבד :השכנים לא שכחו לו את העניין ,הפסיקו
לדבר אתו ,והאווירה בבניין נהפכה כה רעה ,עד
שהוא מכר את דירתו.
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