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)א( לחוק 72סמכותו העניינית של המפקח קבועה בסעיף  4.1.2
המקרקעין, והיא חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות של 

פי חוק החיזוק. משתובענת בעלי דירות בבית המשותף כולל ל
המערערים נוגעת לזכויות ביחס לדירות שתיבנינה, אם תיבנינה, 

ובהתאם להוראות חוק החיזוק, הרי שהמפקח  38מכוח תמ"א 
 250 ............................................................... מוסמך לדון בה

י רק חדר כאשר חוקק החוק כלל הרכוש המשותף הטיפוס 4.2
מדרגות, צנרת מים, ביוב ולעיתים גז משותפת, קירות וגג, תאורה 
דלה, חצר, ולכל היותר גם מעלית, הרי שכיום כשבבניינים רבים 
נבנים שטחים משותפים משוכללים כגון מועדון דיירים, חדר כושר, 
ומרתף חניה, ומותקנים בהם מערכות מורכבות של אספקת מים, 

ם משותף, מתקני חניה ממוחשבים, שערים השקיה, תאורה, חימו
בינוי או תוספת קומות לפי -חשמליים, ובה בשעה תכניות פינוי

עומדות על הפרק, גוברת במידה ניכרת נחיצותם של  38תמ"א 
ידי -מנגנונים ברורים לניהול הבית, ושל יישוב סכסוכים בו על
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