
 

 ר תובענה ייצוגיתבקשה לאישו 1

המחוזיבית משפט ב  
 בירושלים

 3225-01-11 :ת"צ 
 

   

 033836842ת.ז. ארלבוים אלחנן   בענין:
 מודיעין עילית ,9שד' הרב מפוניבז' מרח' 

 ו/או משה שופל "ד יעקב אלחררהבאמצעות ב"כ עו
 , מודיעין עילית11מרח' שדרות יחזקאל 

 08/9747445פקס':  08/9747444טל': 
 המבקש 

 
 -נ ג ד  -

 

 511416042ח.פ.  ספר )דיור מודיעין( בע"מ קרית .1 
 , מודיעין עילית18אבני נזר מרח' 

 513161109 ח.פ. בע"מ עורכי דין גן צבי א. .2

 000386672ת.ז. גן צבי אסתר עו"ד  .3

 008514051ת.ז.  עו"ד אברהם גן צבי .4
 , ירושלים11הלל  מרח'
 יםהמשיב 02/6248472פקס':  02/6248471טל': 

   

 

 .₪ 5,829,254 :הקבוצתית הנעובתה סעד

 .₪ 860 האישית: סעד התובענה

 ₪. 1,666סעד התובענה הממוצע ליחיד: 

 .סעד כספי וסעד הצהרתיסעדי התביעה: 

פיקוח על מצרכים ושירותים תביעת השבת כספים שגבו הנתבעים בניגוד לחוק מהות התביעה: 

  1981-א( התשמ"892)יהודה והשומרון( )מס'  בדבר ניהול מועצות מקומיותלצו  בתוספת, 1996-התשנ"ו

 תקנון המועצות המקומיות. -

 

 צוגיתיי בקשה לאישור תביעה כתובענה

 

בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד, בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית בתיק דנן  מתכבד המבקש

בענות חוק תובהתאם להוראות ייצוגית תובענה "התביעה"(, בקשה לאישור התביעה כלהלן: )

 ;)להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"( 2006-ייצוגיות, התשס"ו

  1ומסומן כנספח לוט בזה כתב התביעה 

 להורות כדלהלן: כן מתבקש בית המשפט הנכבד
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עבור שירותי "חברה משכנת" בתפקידיה )או למי מהם(  ששילם למשיביםלהגדיר את כל מי  .א

מים בספרי רשם המקרקעין של מדינת כמנהלת ספרי המקרקעין במקום בו לא מתבצעים רישו

ישראל באחד המחוזות, כפי שמתבצע באזור יהודה ושומרון ובעניינינו, ביישוב מודיעין עלית, 

מיום  בשבע השנים האחרונותהעברת זכויות, רישום משכנתא והנפקת אישורי זכויות לרבות: 

 ;כיחידי הקבוצה המיוצגים בתובענה זו - 3.1.2004

 :, וכדלהלןכספיוהן בסעד  וצווי עשה הצהרתיה עניינה הן בסעד להורות שהתובענ .ב

 :/ צו עשה סעד הצהרתי .א

חל ככתבו וכלשונו גם  1996-חוק פיקוח על מצרכים ושירותים התשנ"ולהצהיר כי  .א

 באזור יהודה והשומרון )בניגוד לטענת המשיבים(, ומשכך:

, וכי באופן מיידי םינוקט םכי יחדלו מהגביה הבלתי חוקית בה ה יםלהורות למשיב .ב

 ויתר הצווים הנובעים מכוחו; החוק יפעלו על פי

, כי תחדל מהמצג בה היא נוקטת עת מנפיקה היא חשבונית 2להורות למשיבה מס'  .ג

בדבר  -מס ללקוחות המשלמים לה )בניגוד לחוק( את תשלומי העברת הזכויות 

 חרף היותה חברת עורכי דין. חברה מוגבלת במניותהיותה 

 ספי:סעד כ .ב

ליחידי הקבוצה את הפרשי הגביה שבין סכום הגבייה שגבו בפועל להשיב  למשיביםלהורות 

 ואילך לסכום הגבייה שעליהם היה לגבות עפ"י דין, בגין שלושה רכיבים שלהלן: 3.1.2004מיום 

 שירותי העברת זכויות .1

 רישום משכנתא  .2

 הנפקת אישורי זכויות  .3

ורות למשיבים להשיב לכל אחד מהם את תמורת כדי לאפשר בהליך העיקרי לה וכל זאת

 התשלום שנגבתה מהם בניגוד לדין בתוספת ריבית והצמדה כדין;

 התובענה הנה ע"פ החיקוקים, הצווים, התקנות והפקודות דלהלן:  כי עילתלקבוע  .ג

 ;1996-חוק פיקוח על מצרכים ושירותים התשנ"ו .1

תקנון  - 1981-( התשמ"א892)מס' הודה והשומרון( צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )י .2

 ;המועצות המקומיות

 ;פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ .3

 ;1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט .4
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 ;1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א .5

 ;1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח .6

 .1961-הדין, התשכ"א-חוק לשכת עורכי .7

לכל מדד ו/או שער אחר את דמי להורות למשיבים, כי יחדלו מהצמיד למדד המחירים או  .ד

שלא כדין,  ההצמדות למינן שהצמידו היוכל , וכי מכאן ולהבא הטיפול אותם יקבלו ביושר

 וזאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. -ומשכך ישיבו את כל דמי הפרשי המדד שגבו 

 האחרונות שפעל עד להגשת בקשה זו חמש השניםלפסוק למבקש גמול בשל טרחתו הרבה במשך  .ה

)טרחתו ומאמציו הבלתי נלאים יובהרו בהרחבה בגוף הבקשה(. הוצאות )ככל שישנן( שיידרש 

הכל בהתאם לס'  -לשלם עבור ההליך ובגין כל הוצאה הנלווית להגשת בקשה זו ואת שלאחריה 

 לחוק תובענות ייצוגיות. 23-ו 22

ה, ייצוג בבית לפסוק שכ"ט עו"ד לבאי כח המבקש בגין הגשת בקשה זו, הגשת כתב התביע .ו

 המשפט. בקשה ובה הצעה על גובה שכה"ט כאמור תימסר עם התקדמות ההליך.

להורות למשיבים, למסור לבית המשפט את המידע המלא והראוי של  פרטי יחדי הקבוצה והיקף  .ז

התשלומים אותם שילמו יחידי הקבוצה בשלושת הרכיבים האמורים לרבות סכום הקרן 

 ה.בתוספת מע"מ ותשלום ההצמד

, אופי חרדי / דתי יבעל נים ארצייםעיתושני כי ההחלטה בבקשה זו תפורסם לפחות בלהורות  .ח

דרך הפרסום, יחד עם מתן הוראות על  - בעיר מודיעין עיליתאחד  שבועי ולפחות בעתון מקומי

 .הטיל את הוצאות הפרסום על המשיבים, ולו, תוכנו, הפצתו והיקפומועד

 

 קשה:ואלו נימוקי הב

 

 דבר:פתח 

 בספרו שערי תשובה בשער השני כתב רבינו יונה: .1

אמרו רבותינו זכרונם לברכה )קהלת רבה, א, לד(5 אין אדם יוצא מן העולם "

וחצי תאותו בידו, יש בידו מנה מתאוה לעשותה מאתים, השיגה ידו מאתים 

, ט(5 "אוהב כסף לא ישבע )קהלת ה 5תאוה לעשותם ארבע מאות. וכן כתובמ

 ".כסף"
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 שוו בנפשםהרוצה להכפיל ממונו המצוי בידו, לא אדם ה על טבעתינו ז"ל שנתנו דוגמא רבו

זהו הענין  -ואף יותר  !עשרהפי  םלהגדיל את ממונ)ואף כך עשו(  הרוציםאת האפשרות שיש 

 שלפנינו.

 מבוא:

עניינה של תובענה זו בגביית תשלום המנוגד לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  .2

שעניינם קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר  -, ולצווים מכוחו 1996-התשנ"ו

 רישום זכויות בפנקסי המקרקעין.

אשר  -בקליפת אגוז ייאמר כי התובענה עוסקת במשיבים בהיותם חברה משכנת ובאי כוחה  .3

גבו ועדיין גובים תשלומים מעבר לקבוע בחוק, וזאת עת נדרש צד להסכם מכר להעביר 

יות בנכס במרשמי החברה המשכנת, או עת נדרש בעל זכות בנכס לרשום במרשמי החברה זכו

המשכנת הלוואת משכנתא לטובת מלווה וכן בעת מבקש בעל זכויות לקבל לידיו אישור 

פעם בו  בכלעסקת העברת זכויות במקרקעין או  בכלזכויות במקרקעין. גביה כאמור נעשית 

ותי המשיבים. סכומי הגביה יפורטו )עד כמה שמשגת יד נדרש בעל זכויות במקרקעין לשיר

 המבקש( בגוף הבקשה.

כאמור, הגביה הבלתי חוקית נעשית בעיקרה בישוב מודיעין עילית, ישוב שתושביו, רובם  .4

ככולם, במעמד סוציו אקונומי נמוך,  עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעמדם 

 הנו מהנמוכים ביותר במדינת ישראל.

קבלי שירותי המשיבים, נכנעים אל מול אותם גופים בעלי כח והון, ובכך מנצלים גופים מ .5

אלו את חולשתם ואת מצוקתם. בעבר, 'העז' המבקש לבקש את חלקו שניטל הימנו שלא 

כתוצאה מכך השיבו לו המשיבים את כספו במלואו  -כדין באמצעות פניה לגופים שונים 

חר מכן, ולאור התחייבותו בהסכם המכר עם צד ג' שילם . לאונמנעו מלהעביר את הזכויות

 המבקש בשנית את הכסף למשיבים, וכפי שיורחב במהלך בקשה זו.

 מיהות הצדדים:

המבקש ילדים.  5, בעל משפחה בת )להלן: "העיר"( עיר מודיעין עיליתהנו תושב ה המבקש, .6

מכר דירתו ימים לעד ש, 1בעיר ממשיבה מס'  77ברח' נתיבות המשפט רכש את דירתו 

 .15תת חלקה  2822חלקה  63613דירתו ידועה כגוש  לצד ג'. האמורה

 ₪. 501,291 לסךבתמורה  10/10/2005צד ג' נערך ביום הסכם המכר בין המבקש ל .7

  2לוט בזה ומסומן כנספח )שאיננו עדכני עקב המכירה( אישור זכויות במקרקעין 
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 ,והוותיקה ביותר בעירהגדולה והנה  ,והדיורבענף הבנין קבלנית  הנה חברה, 1משיבה מס'  .8

 מרשמיאת  כחברה משכנת מנהלת 1משיבה  שטח העיר.נכסים מסחריים באף ה ובבעלות

, בנתה בעבר )ו/או באמצעות קבלני משנה(ש הדירותכל ו המקרקעין, שטחי המסחר נכסי

או "החברה כויות בפנקסי לשכת רישום מקרקעין )להלן: "החברה" וזאת בשל העדר רישום ז

 עיסוקה העיקרי של החברה הנו מקרקעין ודירות. המשכנת"(.

  3ומסומן כנספח  לוט בזה, הופקו מאתר רשם החברותשפרטי החברה ותיאורה פלט 

פקטו -דהאחראית שמקום מושבה בירושלים, והנה  הנה חברת עורכי דין, 2משיבה מס'  .9

בין  שומים בחברה המשכנתהרבנכסים על ביצוע העברת הזכויות  1מס' מטעם משיבה 

 ((.63613ישן מספר  ) 63797גוש בר ובמוכרי דירות ונכסים לרוכשים )ככלל, מד

  4פלט פרטי החברה ותיאורה שהופקו מאתר רשם החברות לוט בזה, ומסומן כנספח 

בהעברת  1בשם משיבה מס'  יםהפועל ,, בני זוגדין יעורכ םהנ ,4ומס'  3מס'  יםמשיב .10

 .2בהגדרת משיבה מס' הזכויות, וכאמור 

יתכן  - "א. גן צבי", נחתמים ב: דרך כלל חתומיםההמסמכים ש בשל העובדה כייוער, 

תעסקות הה. אמנם, (4)משיב  וגם באברהם גן צבי (3)משיבה  גן צביבאסתר ומדובר גם 

 .אסתר גן צביעו"ד  - 3משיבה היומיומית הנה מול 

 רקע עובדתי:

ממוקמת ביהודה ושומרון , וחרדיתמיושבת בעיקרה על ידי אוכלוסייה מודיעין עילית  עירה .11

 . רעות-מכבים-מזרחית לעיר מודיעין-תקילומטרים צפוני 6-כ - לקו הירוקומעבר סמוך ב

 -מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון גדי שמני אלוף ה, הכריז 06/03/2008בתאריך  .12

היישוב הישראלי  להיותהעיר בכך, הפכה  כי המועצה המקומית מודיעין עילית תהפוך לעיר.

נכון )לסטטיסטיקה  לפי נתוני הלשכה המרכזית, המונה הגדול ביותר באזור יהודה ושומרון

 תושבים בקירוב. 50,000-( כ2010ליוני 

  5לוט בזה ומסומן כנספח כעיר צו הכרזה על עיריית מודיעין עילית 

מס' חברות נדל"ן ומס' קבלנים שבנו באזורים שונים  פועלותבתחום המוניציפאלי של העיר,  .13

, שהנה )בעיקר( את שכונת קרית ספרבנתה ובונה  1משיבה מס'  בעיר ובגושים מסוימים.

 .ית ספר""קר -ובשל כך קרויה העיר בפי רבים בעיר  ביותרוהוותיקה השכונה הגדולה 

רישום  , ומשכךמקרקעיןהלשכת רישום פנקסי העיר טרם עברה הסדרי רישום ופרצלציה ב .14

ממונה המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון, ה'ידי על  והעברת זכויות מתנהלהמקרקעין 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2010
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 הזכויות מקבל המנהלבעלי  פרטיאת  )להלן: "המנהל"(. 'על הרכוש הנטוש והממשלתי

יתר  .2-4' מס יםמשיבע"י והפעילות מול המנהל האזרחי נעשית בפועל  1ממשיבה מס' 

מתנהלים אך ורק בידי  -וכד'  תנאים שונים עיקולים, , משכנתאות,שעבודיםהפרטים כגון 

ו/או  2-4ים זאת באמצעות משיב תשכאמור מנהל)להלן: "החברה המשכנת"(  1משיבה מס' 

 עובדי / שותפי משרדם.

 רקע מהותי:

שכנת כרוכה כאמור בטיפול של המתנהלים בספרי החברה המהעברת זכויות בנכסים  .15

ם התשלו רכיבי כלאת  יםללדמי טיפול הכו 2משיבה מס' גובה בגין פעולה זו  ;2-4 משיבים

 הבאים:

 מערך הנכס הנמכר 0.3%סך של  .1

 סך של מס ערך מוסף על הסכום הנ"ל .2

)להלן: "המדד"( החל מיום מוצמדים למדד המחירים לצרכן  -שני הסכומים גם יחד  .3

 תשלום בפועל.המועד עריכת ההסכם בין הצדדים ועד ל

 ובנוסף )מעבר לחברה המשכנת לשלם דרשיי -משכנתא הלוואת הנוטל או גורר כמו"כ, רוכש  .16

 ₪. 348, שהם נכון להיום בתוספת מע"מ₪  300 סך של  לדמי הטיפול(

  6ומסומן כנספח  3-4של משיבים מס'  נתמך במכתבםסיכום סעיף זה 

 ₪. 116סך של  2ה מס' משיב הבגו -בגין הנפקת אישור זכויות מקרקעין  .17

מס המונפקת החשבונית של באך ורק יסודה  -את התשלום  גובה 2)ההגדרה כי משיבה מס' 

 מטעמה(.

ירה בין החברה לרוכש כלשהוא, שעניינם מכ, 1משיבה מס' אותם ניסחה הסכמי המכר כל ב .18

סך של  1הצדדים לעסקה לשלם למשיבה מס' ישנו סעיף כובל המחייב את  -לרבות המבקש 

כאמור תחול גם  חובת תשלום בתוספת מס ערך מוסף. לצד ג' מערך מכירת הנכס 0.3%

 במקרה בו צד ג' ימכור לצד ד' וכן הלאה.

  מצ"ב  1עליו חתומים המבקש ומשיבה מס' ( 15.2)ס' ההסכם הרלוונטי של עמוד

 7ומסומן כנספח 

 פרטיקולרי: -הטיעון המשפטי 

  רקע: .19
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 1996-חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ונכנס לתוקפו  01/04/1996ביום 

חתמו שר האוצר ושר הבינוי והשיכון על . מכח חוק זה הפיקוח" או "החוק"( )להלן: "חוק

 עניינו )להלן: "צו ההחלה"( ,הצו הראשון .01/01/2000ביום  שני צווי פיקוח שמועד תחילתם

רישום של  רין, או באמצעות נציג או בא כוחועל מי שמנהל אצלו במיש החלת חוק  הפיקוחב

ות מי שהתחייב לטפל ברישום זכויות כאמור בפנקסי זכויות בקשר למקרקעין, לרב

המקרקעין במסגרת חוזה למכירתם, השכרתם או ניהולם של מקרקעין, וזאת בעד רישום 

של העברת זכויות באותם מקרקעין לזכותו של צד ג' )למעט זכויות העוברות ממנהלי  אצלו

 ,הצו השני(; הלאהכן ג' ו מצד ב' לצדהעברת זכויות מדובר רק ב ,הרישום אל צד ב', כלומר

שניתן לגבות בגין שירותים עליהם הוחל  מרבייםהמחירים גובה ה תעיקבו פיקוחב עניינו

כי המחיר המרבי עבור , הפיקוחעוד נקבע בצו  .)להלן: "צו הפיקוח"( ההחלההחוק מכוח צו 

( יהא , אישורי זכויות וכד'שירותים שאינם שירותי העברת זכויות )כגון רישום משכנתא

 מקביל.ת רישום המקרקעין בגין שירות אותה שעה, בלשכ והמופיע המחיר הקבוע

 :)צו הפיקוח( ציטוט הצו השני

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר 

 )להלן: "הצו"( קובע: 1999-רישום זכויות בפנקסי המקרקעין(, תש"ס

)א( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 21י סעיף תוקף סמכותנו לפב

לחוק,  21החוק(, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף  –)להלן  2441-התשנ"ו

 אנו מצווים לאמור5

אישור מאת נותן שירות המעיד על זכויות  –"אישור זכויות"  -זה  בצו .1

 בקשר למקרקעין, כפי שהן רשומות אצלו בעת מתן האישור6

העברה לאחר של זכויות בקשר למקרקעין מסוג  –" כויות"העברת ז

בעלות או חכירה לדורות, שנרכשו מנותן שירות, למעט העברה בדרך של 

 ירושה6

 –"זכויות בקשר למקרקעין", "נותן שירות" ו"פנקסי המקרקעין" 

על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על  כמשמעותם בצו פיקוח

-רישום זכויות בפנקסי המקרקעין(, התש"ס שירותי נותן שירות בהעדר

2444. 

המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד רישום אצלו של ( )א .2

 העברת זכויות יהיה כמפורט להלן:

בכל אחת מהשנים כמפורט בטור א' להלן, הסכום הנקוב לצדה  (1)

 בטור ב' להלן:
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 טור א'

 השנה

 טור ב'

 בשקלים חדשים

0222 052 

0221 502 

0220 012 

0222 222 

0220 222 

 שיעור האגרה המקבילה בתקנות  0220-ו 0225

 1790 -)אגרות( התשל"ה המקרקעין

 222 ואילך 0229

 
 )נמחקה(. (0)

המחיר המרבי שרשאי נותן שירות לגבות בעד שירותים שאינם )ב( 

שירותי העברת זכויות, יהיה המחיר הקבוע אותה שעה לשירות מקביל 

 גרות.בתוספת לתקנות הא

, לא יגבה נותן 0220עד  0222על אף האמור בסעיף קטן )ב(, בשנים ג( )

( בעד השירותים 1שירות תוספת למחיר הנקוב בסעיף קטן )א()

 ים לרישום אצלו של העברת זכויות:המפורטים להלן כאשר אלה נלוו

 אגרת בקשה; (1)

נקסי המקרקעין ומתן אישור על מחיקת זכות לרישום משכנתה בפ (0)

 כך;

נקסי המקרקעין ומתן אישור על ום זכות לרישום משכנתה בפריש (2)

 כך;

 מתן אישורי זכויות טרם העברת הזכויות ובסיומה. (0)
 

על המחירים המרביים  הוראות פרק ב' לתקנות האגרות לא יחולו .3

 , אלא אם כן סוכם אחרת בין נותן השירות למקבלו.0המפורטים בסעיף 

)א( ייווסף המס המוטל על פי חוק מס 0על הסכומים הנקובים בסעיף  .4

 .1795-ערך מוסף, התשל"ו

 (.0222בינואר  1תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס ) .5

 :בינייםסיכום  .20

 יספרמי שמנהל לגבות אותו רשאי המקסימלי את גובה המחיר  הצו קובעי עיננו רואות, כ

 המורם מהצו: ספרי לשכת רישום המקרקעין.רישום ברישום זכויות במקרקעין בהעדר 

 תן לגבות;ינ אותו בלבד -נושאים בהם צוין בצו סכום מסוים ב .א

 בתקנות האגרות.לאמור  מקבילהסכום יהא  -בנושאים שלא פורטו בצו  .ב

 צו הרחבה:
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, משה קפלינסקי, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרוןאלוף ציווה  ,05/12/2002ום בי .21

תקנון  1981 -( התשמ"א 892צו בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( )מס' ב

לצו בדבר ניהול  2ע"פ סעיף בהתאם לסמכותו , כי )להלן: צו ההרחבה"( המועצות המקומיות

ויחול כאמור גם  שצוטט לעילצו הפיקוח יעודכן  -"צו הניהול"(  )להלן:מועצות מקומיות 

 ביהודה ושומרון.

את העיר מודיעין עילית )מועצה מקומית ביום מתן הצו(  27/03/1996ביום  הוסיףצו הניהול  .22

 לצו הניהול. ותהכפופ מועצות המקומיותמה היות אחתל

  8ההחלה מצ"ב ומסומן כנספח צו 

 9כנספח מצ"ב ומסומן  צו הניהול 

  10צו ההרחבה מצ"ב ומסומן כנספח 

 מעמדה של חברה משכנת:

שיכון לביצוע בניה בפרויקטים בינוי והחברה משכנת הנה חברה שאושרה על ידי משרד ה .23

הבינוי מקבלות ממשרד  ,. חברות אשר מקבלות הכרה כחברה משכנתאותם מוביל המשרד

 ם היא הופקדה.עליהל את רישום הזכויות בנכסים אישור לנהוהשיכון 

אברהם שפייר  2299/99"א עמבלי להוסיף דבר, ניתן לצטט את פסק דינו של כב' הש' חשין ב .24

המשכנות,  ואת הבהרתו בענין מעמדן של החברות, ברת דיור לעולה בע"מ ואח'ואח' נ' ח

 באומרו:

"...אלא שאם נתבונן מקרוב בפעילותה של דיור לעולה וידענו כי בעשותה את 

לכה למעשה, בגדר ביצוע תפקידיה של היו מעשיה, הייננו, שעשתה בענ

. בדיור לעולה נתקיימה מעין רשות ציבורית או של מעין רשות ציבורית

בעת גם רשות פרטית וגם רשות -דואליות נורמטיבית, שבפעילותה היתה בה

 ציבור".

דסה פרידמן חכשורי חברה להנ 1721/00פ )ת"א( "הלהחלטה ב ציטטה זו הובאה כבסיס .25

 ושם הוספה המסקנה הבאה: ,משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון -ולבניה בע"מ נ' מ"י 

כי דין החברה המשכנת הוא כדין הממונה על מרשם באותו עניין נפסק, "

וכפי שהוא אינו מוסמך לדרוש חתימה על כתבי וויתור כתנאי  המקרקעין,

הנה כי כן, בכל הנוגע  ות, כך גם היא איננה מוסמכת לכך. )...(להעברת זכוי

 ".לניהול המרשם הפנימי מעמדה של המבקשת הוא מעין ציבורי
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 לפעול על דעתה וכבתוך שלה, ה, כי כשם שרשות ציבורית אינה יכולהיא משמעות ההחלטה .26

חופשית לעשות ככל העולה  כך גם חברה משכנת איננה ,ולריבון שכן נתונה וכפופה היא לחוק

מחד הנה חברה כלכלית מסחרית בעלת מאפיינים  מהותי;-ו, ומעמדה מעין דעל רוחה

 מעין זרוע ריבונית.פרטיים, ומאידך, הנה גוף ציבורי 

 ספציפיקציה: -הטיעון המשפטי 

בעת תשלום מאדם בכפייה או בכורח, כאשר אין לאל ידו אלא לפעול כמצווה עליו,  גביית .27

תוך  ,היישוב עושה בחייו ביצוע עסקה במקרקעין שהיא העסקה היקרה ביותר שאדם מן

ניצול זלזול ופגיעה במבצע עסקת משמעה  -נלוות, עקיפות וישירות  רבות, הוצאותשיש לו 

שורת חוקים ארוכה, שהבולטים שבהם יפורטו על דריסה ברגל גסה וביטול  המכר תוך

 :להלן

 :חובה חקוקה הפרת .28

 :ה קובעשכותרתו הפרת חובה חקוק ]נוסח חדש[ פקודת הנזיקיןל 63סעיף  .1

)א( מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל 

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או  -למעט פקודה זו  -חיקוק 

להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו 

הפרה אולם אין האדם האחר זכאי בשל השל הנזק שאליו נתכוון החיקוק; 

לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון 

 להוציא תרופה זו.

לענין סעיף זה רואים חיקוק כאילו נעשה לטובתו או להגנתו של פלוני, )ב( 

אם לפי פירושו הנכון הוא נועד לטובתו או להגנתו של אותו פלוני או 

אדם מסוג או הגדר -יאדם בכלל או של בנ-לטובתם או להגנתם של בני

 שעמם נמנה אותו פלוני.

 145/80בע"א ברק  כב' הש' א' -את יסודות העוולה נימק נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס  .2

 באומרו: 139, בעמ' 113( 1, פ"ד לז)ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמששלמה 

חובה א. חמישה הם יסודותיה של העוולה בדבר הפרת חובה חקוקה5 "

. ג החיקוק נועד לטובתו של הניזוק6 ב. ל המזיק מכוח חיקוק6המוטלת ע

הנזק  .ה ההפרה גרמה לניזוק נזק6 ד. המזיק הפר את החובה המוטלת עליו6

 ."אשר נגרם הוא מסוג הנזק אליו נתכוון החיקוק

צוק , וכי כל פרשנות שנייםהמשיבנוסדו בעקבות פעולת דומה, כי חמשת היסודות הנ"ל 

  .םאת יציבותהיא ערער ת - ותסודלתוך מרכיבי הי

 ולא במשפט: עושר עשיית .29
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 :קובעשכותרתו חובת ההשבה  1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"טל 1סעיף 

נכס, שירות או טובת הנאה  שלא על פי זכות שבדיןמי שקיבל   )א("

 חייב להשיבהמזכה(,  -הזוכה( שבאו לו מאדם אחר )להלן  -אחרת )להלן 

לשלם  -הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה  למזכה את

אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה   )ב( לו את שוויה.

 ."או בדרך אחרת

ה שלא על פי דין, ואין משמעות הדברים, כי קיימת חובת השבה מקום בו בוצעה גבי

 נפקות כיצד הגיע העושר לידי נותן השירות.

 ת הצרכן:הגנ חוק .30

 המצוי בפרק ב' שכותרתו הטעיה וניצול מצוקה 1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"אל 2ס' 

 קובע:

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל  –לא יעשה עוסק דבר ( )א"

העלול להטעות צרכן  –דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

ע מכלליות האמור יראו הטעיה(6 בלי לגרו –בכל ענין מהותי בעסקה )להלן 

 סקה5עענינים אלה כמהותיים ב

לרבות  ל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר,המחיר הרגי( 13)

 ".תנאי האשראי ושיעור הריבית;

 )ב( נקבע: 3ובהמשך, בס' 

במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך  -לא יעשה עוסק דבר "

רותו, או הפעלת השפעה , בוניצול מצוקתו של הצרכןאחרת, שיש בו 

עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי  בלתי הוגנת

 ."המקובלת לת תמורה העולה על התמורהאו לשם קבסבירים, 

המטרה העיקרית של רוכש נכס ניתן לומר, כי אין ניצול מצוקה גדול מזה של הרוכשים. 

הקניינית ולפחות זו האובליגטורית ב בו יהיה בעל הזכות למקרקעין הינה להגיע לש

. לצורך כך ממהר הוא לשלם את הנדרש )וככל שנדרש( תוך תקוה שיפעל כבענייננו

 בעתיד )או יפעלו עבורו( להשבת הכספים שהעביר.

 :1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח .31

חוק ", )להלן: 1988 –חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח המשיבים את ברגל גסה מפרים  .1

לתם היכול רות מונופוליסטי באזור, ואין אדם בהיותם נותני שיזאת בשל ( "בליםההג

רשומים הנמכרים הזכויות בנכסים  שכן, להסכם מכר, לרשום העברת זכויות בין צדדים

רישום המקרקעין לעניין ניהול ספרי  יןמונופול בספרי החברה המשכנת שהינה
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ניינית ע"ש רוכש הנכס כות מעין קאין אדם אחר היכול לרשום ז ובלעדיה, שבשטחה

 .1משיבה מס' בספרי  ואילך מ'יד שנייה'

 כי:)א( לחוק ההגבלים מורה  26סעיף 

ענין חוק זה יראו כמונופולין ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת ל"

, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או תםנכסים או מכלל רכיש

  מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד".

 בבקשה זו;לעניין השירותים האמורים  יןלעניינינו, המשיבים הינם מונופל

 כי:  (ב)"ק ס מורה ובהמשך,

 .יהיה באזור מסויים"ש מונופולין יכולה"

השירות שניתן בענייננו לא הוכרז ככזה, אך הוא ממלא אחר כל  הנ"ל הס"ק שני

 ."התנאים המגדירים אותו כמונופולין

 לים מורה כי: לחוק ההגב א.29 סעיף .2

על מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את ב"

 קים או לפגוע בציבור.עסהתחרות ב

ראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית י

 את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור, בכל אחד מן המקרים האלה5

מכירה בלתי הוגנים של הנכס או של  ביעה של רמת מחירי קניה אוק (2)

 השירות שבמונופולין6 

ברמת מחירים בלתי הוגנים של השירות עסקינן, קל וחומר בן בנו של קל וחומר,  ואם .3

רוכשים, מעבר למחיר  / כאשר מדובר בקביעת מחיר, משך שנים רבות ולאלפי מוכרים

ום שיש נותן שירות שנקבע בצו, בהפרת חוק ברגל גסה ובצו פיקוח על המחירים מק

בלעדי לשרות הניתן ובעניינינו בעסקה היקרה ביותר שעושה אדם מן היישוב במהלך 

 חייו. 

 כי: ,(, לחוק ההגבלים מורה1)א(,)ב(,)ג(,)ג()30סעיף  .4

אה הממונה כי כתוצאה מקיומו של מונופולין או מהתנהגותו של בעל ר (א)

הוא לתת י רשאמונופולין, נפגעת התחרות בעסקים או נפגע הציבור, 

לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את 

 הפגיעה.

אה הממונה כי כתוצאה מהתנהגותו של בעל מונופולין קיים חשש ר (ב)

לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה משמעותית בציבור, רשאי הוא 
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ע נולתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למ

 את הפגיעה.

ראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת י (ג)

 לאחד הענינים האלה5

 חיר של נכס או של שירות;מ (1)

ריע, כי המשיבים מפרים את חוק ההגבלים משך שנים רבות באין מפ ,עולה המקובץמן  .5

 תוך ניצול מעמדם וכוחם הרב.

 צמדה למדד:הה

 0.3% בשיעור של שהנם ,יםהמשיב יםאותם גובמי הטיפול תשלום דגובה לכאמור לעיל,  .32

חוק. ושני הסכומים פי הקבוע אותה עת ב עלמוסף מע"מ  - מערך הזכות במקרקעין הנמכרת

ילת דבר בלתי חוקי והצמדתו נט המשמעות:ד מוצמדים הם למדד המחירים לצרכן. גם יח

מכאן נפנה . ונהל ע"פ חוקלם שאיננו מתמצוי הוא כנראה רק בעואוקסימורון זה למדד. 

 .הרחבהב לדברים

אינדיקטור כלכלי מרכזי, שמחושב על ידי הלשכה המרכזית הנו  מדד המחירים לצרכן .33

לסטטיסטיקה בישראל ועל ידי מוסדות דומים במדינות אחרות. המדד מבטא את קצב 

כל נו ,בכדי לשמר את ערך הכסף. משמעות הדבר, כי או ירידתם עליית המחירים במדינה

 באמצעות כלים אינדיקטורים לידע את ערכו לאחר תקופה מסוימת.

נקודת המוצא היא שיש כסף ואותו אנו מצמידים למדד כלשהוא, ובמקרה בהצמדה למדד,  .34

 אזי אין את מה להצמיד. -מקום שאין כסף דנן מדד המחירים לצרכן. 

את גביית פתרונה יאשש אימתי קמה 'חובת' התשלום לחברה המשכנת? זו השאלה ש .35

 פעולה אחתמחייב החוק החרות במכירת זכות במקרקעין, . יםהמשיב יםהתשלום אותו גוב

 מיסים בדבר ביצוע העסקה, וכדלהלן.דיווח לרשות ה -שעל הצדדים למכירה לקיים, והיא 

 קובע: 1963-מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"גלחוק )א(  73ס'  .36

 לפי בחירתו, אחת מאלה: המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל,

 -הצהרה המפרטת את  -מיום המכירה ימים  13תוך  (2)

 תמורה בעד מכירת הזכות ותאריך מכירתה6 .א

 התמורה בעד רכישת הזכות ותאריך רכישתה6 .ב

 הניכויים והתוספות שהוא תובע לענין חישוב השבח6 .ג

 -הצהרה שהיא שומה עצמית )להלן  -ימים מיום המכירה  03תוך ( 1)

 -עצמית( המפרטת את  שומה
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 (26הפרטים שבפסקה ) .א

 סכום המס המגיע ודרך חישובו. .ב

)למעט  קיימו הם את חובתם -בתצהיר על העסקה שביצעו הצדדים כלומר, לאחר שדיווחו  .37

הנכס אצל הגוף הרושם יהא אשר  אין חובת רישוםתשלומי מיסים(. משמעות הדבר, כי 

חוק העונשין או כל חוק  .קוליו השמורים עמומשי בד"כ יחפוץ בכך הרוכש לעשותיהא, אלא 

 ו מטיל סנקציה כלשהיא על אדם שאינו משלים רישום נכס על שמו.נאחר אינ

)שאף הוא  הנדרש למדד את הסכום יםדמצמי יםמסקנת הדברים, כי העובדה שהמשיב .38

 ואף ניתןבטעות יסודו  -החל מיום עריכת ההסכם ועד למועד התשלום בפועל בניגוד לחוק( 

לא  -החובה לשלם; לא רצה  קמה לו -רצה הרוכש לרשום את זכויותיו שכן,  בעושק. לומר

 ירשום.

להגיש תובענה נגד רוכש המסרב לרשום  יםהמשיביוכלו הדברים: כשם שלא וחידוד ולהבנת  .39

להצמיד למדד המחירים לצרכן את  ווכליכך לא  -את זכויותיו בגין אי תשלום דמי טיפול 

 דמי טיפול ברישום. - הם ול, שכשמםסכום דמי הטיפ

חפצו להגדיל ממונם ולעשוק את הכפופים להם שאין לאל ידם כדת מה  ים: המשיבהתוצאה .40

 לעשות.

עד ליום  היאהנה, כי ההצמדה למדד  2-4ובשולי הדברים, הפרקטיקה בה נוהגים משיבים  .41

חשבונית המס אך את  וביום זה מוצגים השיקים לפרעון באופן מיידי, ,התשלום בפועל

של נקוב בחשבונית עם תאריך  ,השלמת הרישוםובמקבלים הצדדים בסוף הטיפול בתיק 

 מיום משלוח כל מסמכי העברת הזכויות. חודשים 6-כאותו יום, שככלל הנו תקופה של 

 6, שכן אורך טיפול בתיק הנו לכל הפחות ולעתים גם המוכרים בפעולה זו ניזוקים הרוכשים

 ד בבד עם תשלום תמורה מעל ומעבר )ובניגוד לחוק(.חודשים ב

 חישוב התביעה:

 דמי העברת זכויות:

דמי הטיפול של נה גביית יתר ביעניה( ביעה המצורפת אלילב ליבה של בקשה זו )והת .42

אין את הכלים ואין את היכולת לחשב מבקש מובן מאליו, של המשיבים בהעברת זכויות.

לכך בחוק שכן זו מהותה של תובענה ייצוגית. יחד עם  אף שאין חובה ,גובה התביעהאת 

)עו"ד יעקב ב"כ התובע אחד מות יובשל ה הכרת שוק מכירת הדירות בעיר,זאת, ובהתאם ל

שרוב  ,בעיר ביותרוהגדול  שכיר במשרד עו"ד המרכזיכבעבר  תושב העיר, ואף שימשאלחרר( 
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-( כונמכרות) נרכשותכי מידי שנה  ,עיסוקו היה במקרקעין בעיר מודיעין עילית, ניתן להניח

 .בממוצע יחידות דיור 250

 - בשכונת קרית ספר נכון ליום הגשת התובענה חדרים 3דירה בעלת שוויה הממוצע של  .43

)עו"ד יעקב  של ב"כ המבקש נתון זה הנו הן מידיעה אישית, ₪ 870,000על סך של עומד 

 ויושר.מקומי בעל וותק  לפי פרסום משרד תיווךוהן  אלחרר(

  11רצ"ב ומסומן כנספח תיווך העותק מפרסום משרד 

, חדרים, דירות גן, דירות קוטג' 6-ו 5, 4לא כולל דירות בנות החישוב הבסיסי  ויודגש! .44

שמטבע הדברים יקרות הן. בניכוי דירות אלו 'מתקזזים' ההפרשים במחירי  וכד' פנטהאוז

, אך מידע זה מצוי אצל ווי התובענההדירות בשנים עברו. )יתכן והקיזוז אף מנמיך את ש

 המשיבים בלבד(.

 ₪. 3,028במכירת נכס במחיר זה, נדרשים הצדדים לעסקת המכר לשלם למשיבים סך  .45

 עודפת הצדדים יתרה ישלמו ,₪( 348מע"מ )₪ +  300הסכום המותר לגביה שהנו בהפחתת  .46

 ₪. 2,680סך של ב

המחירים לצרכן המחושב כאמור  דדהפרשי מישלמו הצדדים ₪(  3,028על הסכום הכללי ) .47

 3-4לעיל מיום עריכת ההסכם ועד ליום התשלום. עסקת מכר ממוצעת אורכת דרך כלל 

 .חודשים

את התשלום למועד הרישום משתי סיבות: האחת,  הצדדים לעסקת המכר ככלל, דוחים .48

ים ידחו; והשנית,  הצדד - תשלום וככל שניתן לדחות הוצאותיהם הנלוות לעסקה מרובות

 כאמור, מדובר באוכלוסיה דלת אמצעים. יקבלו את השירות.בו מעוניינים לשלם במועד 

ובכדי לשבר את האוזן: דמי טיפול מקבילים בלשכת רישום מקרקעין בגין העברת זכויות  .49

כך שיפה עשה המחוקק ונתן לחברות  !!!בלבד₪  30על סך של  יםבדירת מגורים עומד

 !!!100פי -אילו המשיבים נוטלים קרוב לובסכום הנטו,  10המשכנות פי 

 רישום משכנתאות:דמי 

)ב(, בגין שירות שאינו העברת זכויות ניתן לגבות סכום  2כפי המופיע בצו הפיקוח בסעיף  .50

 זהה לשירות המקביל המופיע בתקנות האגרות.

ככלל, רישום משכנתא יכול ויעשה בשני מועדים )עיקריים(. האחד, עת רוכש אדם זכויות  .51

במקרקעין ונוטל עבור הרכישה הלוואה המובטחת במשכנתא, או בעת נטילת הלוואה שלא 

אגב העברת זכויות לצורך קבלת הלוואה למטרה כלשהיא. ברי, שמטבע הדברים נוטלי 
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הלוואת המשכנתא נדרשים לפעולה זו ברכישת נכס, אך כאמור אין להתעלם מנתח נוטלי 

 ן הצעות האשראי במחיר אטרקטיבי בתקופה זו.הלוואות המשכנתא בחיי היומיום ועיד

לאור הנ"ל, יידרש הרוכש בעסקה, או לווה הנוטל הלוואת משכנתא לשלם דמי רישום  .52

 מע"מ(.₪ +  ₪300 ) 348משכנתא. בגין שירות זה ישלם הרוכש למשיבים סך של 

דפת ישלם הרוכש לנתבעים יתרה עו -₪  146כיום על  בהפחתת הסכום המותר לגביה העומד .53

 ₪. 202של 

 אישורי זכויות:דמי 

הואיל כאמור, אגרה בעד שירות שאינו העברת זכויות יהא על פי הקבוע בתקנות האגרות.  .54

הנה בקשה המקבילה לקבלת נסח מלשכת רישום מקרקעין, והואיל הנפקת אישור זכויות ו

 -₪  66ל ע"ס ש זו בקשהח טאבו עומד נכון ליום הגשת ומחיר האגרה הקבוע לצד הנפקת נס

בגין כל אישור זכויות שהנפיקו המשיבים. שכן, המשיבים גובים עבור ₪  50קיים הפרש של 

 ₪. 116אישור זכויות 

אישורי זכויות. האחד בתחילת העסקה, והשני לאחר  2יצטרכו לשלם )בדרך כלל(  ומשכך, .55

₪ +  200 )שהנם₪  232של סך  למשיבים סילוק המשכנתא. בגין דרישה זו ישלמו הצדדים

 מע"מ(.

 -אגרות נסח עיון בלשכת רישום מקרקעין  ₪2 ) 132בהפחתת הסכום המותר לגביה שהנו  .56

 ₪. 100ישלמו הצדדים למשיבים יתרה עודפת בסך של ₪(,  66אגרה 

 12מצ"ב ומסומן כנספח  בלשכת רישום מקרקעיןאגרה  אישור בדבר גובה תשלומי 

יות לא רק במועד העברת זכויות או בסמוך לכך, אישורי זכויות ניטלים ע"י בעלי זכו יובהר, .57

 לצורך מימוש ההלוואה למטרה כלשהיא משכנתא בנקאיתהלוואת אלא כל רוכש הנוטל 

 , וכאמור לעיל.נדרש לאישור זכויות

 סיכום החישוב:

₪  2,982ניתן להעריך כי בעסקה הנ"ל ישלמו הצדדים הפרש של לאור החישובים וההערכות,  .58

שנים נגיע  7ובמשך  250במכפלה של  2,982 :חשבון אריתמטי פשוטוב ובתוספת מדד.

 ₪! 5,218,500לתוצאה של לא פחות מסכום של 

 הוצמדו בנפרד,₪  745,500סך של כל כלומר  מהסכום, 1/7סכום זה הוצמד למדד על בסיס 

 וכדלהלן:

 ₪; 878,620עומד הסכום על:  02/01/2011ועד ליום  02/01/2004החל מיום  .א
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 ₪; 870,751 עומד הסכום על: 02/01/2011ועד ליום  02/01/2005יום החל מ .ב

 ₪; 847,970 עומד הסכום על: 02/01/2011ועד ליום  02/01/2006מיום החל  .ג

 ₪; 850,442 עומד הסכום על: 02/01/2011ועד ליום  02/01/2007החל מיום  .ד

 ₪; 827,349 עומד הסכום על: 02/01/2011ועד ליום  02/01/2008החל מיום  .ה

 ₪; 791,614 עומד הסכום על: 02/01/2011ועד ליום  02/01/2009החל מיום  .ו

 ₪. 762,508 עומד הסכום על: 02/01/2011ועד ליום  02/01/2010החל מיום  .ז

 ₪. 5,829,254ובסיכום כולל: 

דמי רישום משכנתא והנפקת  רכיבים הבאים:מלעובדה שלא חושבו המופנית מת הלב יש .59

 .מכירת זכות במקרקעין שלא אגבאישורי זכויות 

כאמור בצו הפיקוח.  2006-ו 2005שהיו בשנת  האדירים לא חושבו הפרשי הגביה מו"כ,כ

בלשכת רישום  אגרה המקבילה אותה עתדמי טיפול בגובה הלגבות היה בשנים אלו ניתן 

 בלבד.₪  28 -כ , שגובהה היה בשנים אלומקרקעין

ת כאמור, נוהגים צדדי עסקת מכר לחלק בשל הסכום הגבוה במתן שירותי החברה המשכנ .60

ביניהם שווה בשווה את סכומי הגבייה הנגבים ע"י החברה המשכנת )למעט דמי רישום 

משכנתא(, ומשכך, ועל פי החישוב )בהתעלם מדמי רישום משכנתא המוטלים על הרוכש( 

 בעסקת מכר רגילה.  ₪ 1,491כסך ישלם כל צד למשיבים 

 האישית: חישוב התביעה  .61

 ₪. 1,745 -בתוספת מע"מ ישווה ל 0.3%במכפלה של ₪.  501,291וי הרכישה הנו שו .א

 ₪. 1,397הסכום המותר לגביה. סה"כ יתרת זכות  -₪  348מסכום זה יש לקזז סך של  .ב

 ₪. 234אישורי זכויות שילם המבקש סך של  2עבור  .ג

 שהינו הסכום המותר לגביה. -₪  132מסכום זה יש לקזז סך  .ד

ובחלוקה בין הצדדים לעסקת המכר, על ₪;  ₪1,499 =  ₪102 +  1,397ולסיכום:  .ה

 )לאחר עיגול(.₪  750המבקש לשלם סך של 

 ₪. 860, יעמוד הסכום על 01/01/11ועד ליום  10/10/2005ובהצמדה למדד: החל מיום  .ו

 יש לשלם הפרשי ריבית והצמדה כדין עד לתשלום ההשבה בפועל, ע"י מי מהמשיבים. .ז

 ית:היסטוריה בירוקרט
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אצל  במרץ רב את יידוע פעולות המשיבים המבקש ומקדםמזה מספר שנים, מנהל  .62

שאינן אלו . בתחילה, חפץ המבקש בתום לב כי בפעולות מינוריות גורמים שונים

פונה הוא לבית המשפט  -, ומשהרים ידיו ישיג את מבוקשו -דרקוניות למשיבים 

 וכדלהלן: הנכבד, 

ואב בית  רב העירבראשות ק"ק מודיעין עילית צדק דין המבקש לבית , פנה בראשית .63

נכח  בדרכי נועםו פתח המבקש תיק, שילם אגרהב מאיר קסלר שליט"א. שם הר הדין

לפניית  ומשהתעלמו המשיבים - תוך דרישה להשיב את כספו ששילםבמספר דיונים 

 לפנות לבית המשפט. האחרוןהורה  -בית הדין 

 13ח פסק בית הדין מצ"ב ומסומן כנספ 

, )אגף הפרוגרמות( משרד הבינוי והשיכוןהמבקש, לא שקט על שמריו ושם פעמיו אל  .64

 בתלונתו באופן חלקי והעבירו את התלונה לחקירה של משרד התמ"ת.טיפלו ם ש

הממוען  שאול מוצפי ממשרד הבינוי והשיכון,במקביל, השיג המבקש את מכתבו מר 

מסוים בגין תלונה מעין זו( ובו נכתב "ד )שהונפק בעקבות תלונתו של עו 3-4למשיבים 

 במפורש: 

"הריני להביא לידיעתך כי הפרת הצווים מהווה עבירה על חוק פיקוח 

( והעובר 1966-כ"והתש )במקור נכתב 1996-התשנ"ו מצרכים ושירותים

 עליה צפוי לעונשים הקבועים בחוק זה". 

 ב'14-ו א'14כנספח  תוב ומסומנמצ" ת משרד הבינוי והשיכוןותגוב 

)נוספת על הודעת משרד הבינוי  הגיש תלונה ,משרד התעשיה, המסחר והתעסוקהב .65

בשל  , זאתאופן הגשת התלונההונחה המבקש בשם  - על פעילות המשיבים והשיכון(

 .עבירה פליליתביצעו  החשד כי המשיבים

  15מצ"ב ומסומנת כנספח  התמ"תתגובת משרד 

על פי  כילמבקש קרים במשרד התמ"ת הודיע לימים, גלעד אבוהב שהנו ראש ענף חו .66

יגיע לעיר מודיעין עילית לבחון את הנושא מקרוב ולגבות את עדויות  בקשתו

 המתלוננים.

החסים על  העיר בו קרא לתושבי ,המבקש מנשר, הפיץ של מר אבוהב כהכנה להגעתו .67

 ותתלונ 200-כבזמן קצר אסף מר גלעד אבוהב להתייצב ולמסור את עדותם.  ממונם

 .ועדויות רבות

  16העתק המנשר מצ"ב ומסומן כנספח 
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שהנו ה'רגולטור' של חברות הבניה במקביל לכל האמור, פנה המבקש לרשם הקבלנים  .68

 , וזאתסתום עד היוםבוי למ ו דרכיהםהוביל מאד הרבה התכתבותםעל אף בענין זה, ו

 .דעות מרשם הקבלנים למשיביםחרף העובדה שנשלחו הו

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, והלין על העדר אכיפת עוד פנה המבקש  .69

והצווים שצוו מכוחו, ובהודעתו של עו"ד יהודה שטמר נאמר לו כי חוק הפיקוח 

 לכשיסתיים הבירור יקבל מענה.

  17כנספח  נתמצ"ב ומסומ הודעת לשכת מבקר המדינההעתק 

)ומשיבה  4ל נגד משיב מס' , הגיש תלונה בלשכת עורכי הדין בישראולהשלמת מאמציו .70

הועד ( על פעילות המנוגדת לחוק ולכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין בישראל. 3מס' 

את חלקן מן הטענות המופיעות המחוזי בירושלים התייצב כקובל, ובקובלנה טען 

 .4מס'  משיבבהם נהג בבקשה זו, וכן אישומים נוספים 

  18הודעת לשכת עוה"ד מצ"ב ומסומנת כנספח 

הלך ושילם  -את זכויותיו בנכס לקונה  ומשלא העבירו המשיביםאם לא די בכך,  .71

אותו דרשו המשיבים, וזאת מתוך רצון לעמוד בתנאי ההסכם את יתרת 'חובו' המבקש 

 אותם חתם עם צד ג'.

שיובא  בניגוד גמור לאמור בפס"ד בית הדין המשמעתיהנו  ,תשלום זה ששילם ויובהר!

השיב  ,זוכה הנאשם בשל העובדה שהשיב את אשר לקח, אך בפועל להלן. באותו פס"ד

> סירב לרשום את הנכס > קיבל  המשמעתי > זוכה בפסק הדין באופן זמני את הכסף

 בשנית > רשם את הנכס.מהמבקש את הכסף 

 לבית המשפט. בבקשה זו פונה הוא -ומשהותש כוחו שאין לאל ידו  המבקש משנכח .72

 היסטוריה משפטית:

מטיל עננה כבדה יוצגו פסקי דין שונים הנוגעים לענין נשוא תובענה זו. הראשון שבהם להלן  .73

א מלגבות, ולא חדל ה -מודע לאי חוקיות הגביה  4על התיק, שכן, חרף העובדה שמשיב מס' 

 מבית המשפט בקשר לגביה, וכדלהלן: סעד הצהרתיאו לפחות לקבל 

 פסק בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין: .74

ע"י בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת  4מס'  ניתן פסק דין נגד משיב 28/2/2010ביום 

 וקבע פה אחד. מותב בית הדין עסק בחוקיות הגביה, 7/07בבד"מ עורכי הדין בירושלים 

. באותו פסק דין זוכה כי הגביה בלתי חוקית ומנוגדת לצו הפיקוח)מנימוקים שונים( 
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הגביה  ,. ומאזאת אשר גבה למבקשוהשיב הבלתי חוקי עשה מהמ ומהסיבה שחזר ב הנאשם

 .משל דבר לא אירעהבלתי חוקית בעליל ממשיכה להתבצע 

  19פסק בית הדין מצורף לבקשה זו ומסומן כנספח 

 של מס' קטעים מפסק הדין: להלן ציטוט

 5 הן הנאשם נאשם עליהם החיקוק הוראות. 4"

 נותן לשירותי מרבי מחיר וקביעת ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו( א)

 המקרקעין בפנקס זכויות רישום בהעדר שירות נותן לשירותי בהעדר שירות

 .(1332 - ז"התשס(, תיקון)

 משה י"ע חתום( ושומרון יהודה) מקומיות מועצות ניהול בדבר צו (ב)

)כך  הכיל זה צו .והשומרון יהודה באזור ל"צה כוחות מפקד, אלוף, קפלינסקי

 .והשומרון יהודה בשטחי ל"הנ הפיקוח צו הוראות את ר(במקו

 ".ושומרון יהודה אזור על חל הפיקוח צו, להערכתי.23

 לנאשם ששולם ששכר בכך ובהתחשב)...(  ארוכות התלבטויות לאחר. 21

 הגשת לפני עוד למתלונן הוחזר המחירים על הפיקוח בצו שנקבע השכר מעל

 לדין דין עורך להעמדת המניעים כל, ציוהר כל", עוקץ"ה כל אזי, ולקובלנה

 ..."ומתייתר מתגמד משמעתי

 :)מפי חבר בי"ד אחר( ובהמשך

 ההגבלות את המחיל הצו לשון את מתוכן ומרוקנת ההגיון את נוגדת זו מסקנה"

' מס( ושומרון יהודה) מקומיות מועצות ניהול בדבר הצו5 ש"יו איזור על גם

 על גם חל הפיקוח צו כי קובע(, רחבההה צו - להלן) 2432-א"התשמ, 341

 מיועדות הדירות אין ש"שביו היא היסוד הנחת אם. ושומרון יהודה איזור

 טרח מה שום על, עליהן חל לא הפיקוח צו וממילא המקרקעין בפנקסי לרישום

 ? !ההרחבה צו את והוציא המשנה מחוקק

 יכולה נתמשכ שחברה הטיפול דמי את המגביל הפיקוח צו דעתי לעניות .1

 באיזור המצויות בדירות זכויות העברת על גם חל זכויות העברת בגין לגבות

 ".ש"יו

 :)מפי חבר בי"ד נוסף( ובהמשך

 לסייע שנועדו שלובות מטרות שתי עומדות, המירבי המחיר צו של ביסודו

 יצירת, האחת המטרה. המקרקעין בפנקסי נרשמו טרם שדירתם דירות לרוכשי

 המשכנות החברות י"ע הטיפול בגין, לגביה שניתן הסופי וםהסכ לגבי בהירות

 .המשכנות החברות אצל הרישום בניהול הכרוכים, וחיכוכים עלויות צמצום וכן

 .המקרקעין בפנקסי זכויות אותן רישום בהאצת סיוע, השניה
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 רוכשי על דנן במקרה, הצרכן על להגן שנועד צרכני בחוק ומדובר מאחר .1

 של שחשיבותה נותנת והדעת ומאחר – מגורים דירות שהן במקרקעין זכויות

 הנאשם בגרסת יותר המודגשת, השניה זו משל נופלת לא, הראשונה המטרה

 זכויות על גם. הפיקוח צו בהחלת שהמטרה סבורני – מטעמו הדעת ובחוות

 של שחלקו לכך לגרום גם, נועדה,  ושומרון יהודה בשטחי המצויים במקרקעין

 בנוגע רישום המנהל, משכנת בחברה רשומות, לדירתו בנוגע שהזכויות מי

 בנוגע שהזכויות זו של מחלקו יגרע לא, הירוק הקו לתחום מחוץ למקרקעין

 הקו בתחום למקרקעין בנוגע, רישום הנהלת, משכנת בחברה רשומות, לדירתו

 י"ע שנגבים הטיפול דמי כי, והוא חשוב פחות לא, רציונאל קיים)...(  .הירוק

 יהודה ובתחומי ישראל מדינת בתחומי זהים יהיו, המשכנות החברות

 המשולמים מהתשלומים וגבוהים מתוחמים בלתי יהיו שלא גם וכן ושומרון

 מדמי פחותים עדיין הם, להיום שנכון) מקרקעין רישום ללשכת אגרות בגדר

 (.המירבי המחיר צו פי על המירביים הטיפול

המצב בו להנחות או להורות הלכה, עדיין מעתי יכול לחייב, פסק בית הדין המשעל אף שאין  .75

לאחר החזרת התשלום בפרט ו, של הדיינים בניגוד לחוות דעתם 4או  3מס'  יםמשיב טונק

 .והצווים, תוך דריסה ברגל גסה את סעיפי החוק הזועק לשמייםמהווה חוסר תום לב  - ושגב

משיבים לפנות לבית המשפט ולקבל סעד חודשים לאחר מתן פסק הדין, לא טרחו ה 10כיום,  .76

ולו רק בשל רשלנות זו המתגוללת בסופה על הצרכנים, מן הראוי  - הצהרתי התומך בעמדתם

 לקבל בקשה זו.

 פס"ד פרידמן חכשורי: .77

משרד  -פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' מ"י  1721/00ת"א( מחוזי פ )"ה-ב

בענין מקביל לתביעה זו,  ה תביעתה של חברה משכנתנדחת האוצר ומשרד הבינוי והשיכון

נכנסו החוק והצווים  בטרם החברה לצד ב' נחתמוונקבע, כי על אף שהסכמי המכר בין 

הפיקוח, תוך נימוקים שונים. וכך כתבה  חוקתוקף, במכירת הזכות לצד ג' יחול שמכוחו ל

 ציפורה בפסק דינה: ן' ברוכב' הש

לפיה החלת צווי הפיקוח על הסכמי מכר, אשר מקובלת עלי עמדת המדינה, "

נחתמו לפני כניסתם של הצווים לתוקף, בגין תשלומים שטרם נגבו עבור 

אינה מהווה החלה רטרוספקטיבית כי אם החלה פעולות רישום עתידיות, 

 ."אקטיבית, זאת בשים לב לתכליתם של צווי הפיקוח

ירוקנו  -בין הצדדים, שאלמלא כן  ענה בדבר מועד חתימת ההסכםלא תשמע טהנה כי כן, 

 החוק והצווים מתוכן.
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 גבייה בחברות משכנות מקבילות ואחרות:

בחברות  אישורים בדבר גובה דמי הטיפול בהעברת זכויותלבקשה זו מצורפים כנספחים  .78

ון. באזור יהודה ושומראצל כמה חברות משכנות הפועלות הבדיקה נעשתה . משכנות אחרות

בתובענה זו,  יםבהתאם לחוק ובניגוד למשיב החברות האחרות פועלות ניתן להיווכח, כי

 וכדלהלן:

  חברה זו  .מע"מ₪ +  300אצל עו"ד דוד קירשנבום:  - בע"מ 1994ציפחה אינטרנשיונל

 .1פועלת אף היא במודיעין עילית, והנה החברה השניה בגודלה לאחר זו של משיבה מס' 

  חברה זו בונה  מע"מ.₪ +  300צברי:  -יעיש  משרד עו"ד - חברה לבניה בע"מ -אשדר

 בישוב גבעת זאב המצוי אף הוא ביהודה ושומרון, ובסמוך לירושלים.

  תעריפי  : באתר החברה מופיע כי "החב' הלאומית לשיכון בישראל בע"מ -עמידר

 ."צו הפיקוח על המחירים כרוך בתשלום על פי העברת זכויות שירות

 חברה זו ₪(.  350מע"מ. )ובחשבונם  ₪ + 300: פתוח בע"מחב' לשכון בניין ו - משהב

 בונה במספר ישובים בארץ.

 :חברה זו בונה ₪(.  350)בחשבונם לאחר עיגול  מע"מ₪ +  300 כוכב השומרון בע"מ

 בישוב עמנואל המצוי ביהודה ושומרון.

 בונה גם באזור הישוב מעלה + מע"מ. חברה זו ₪  300 :סאסי בונה לי בית בע"מ

 .הר חומה ובאזור מים )ישוב באזור יהודה ושומרון(אדו

, אך מדגם זה משקף את המתחייב חברות המשכנות בארץהנה חלק קטן ביותר מה רשימה זו .79

. ברי, שחברות אלו הינן חברות כלכליות שמטרתן למקסם את רווחיהן, כך על פי חוק

זה  -דן מלעשות זאת וכל מה שמונע בע מדרישתןהיו דורשות כפל כפליים  -שאלמלא יכלו 

 החוק.

 ד'20 - א'20כנספח כולם  מסומניםאישורי חלק מן החברות הנ"ל מצורפים לבקשה ו 

 התקדים והשלכותיו:אפקט 

כפי הידוע, במדינת ישראל קימות מאות חברות משכנות, שחלקן בשטח יהודה והשומרון  .80

ברות משכנות רבות, אשר שטחו גדול וכפוף לחוקי מדינת ישראל. ביהודה ושומרון קימות ח

כך שמתן החלטה תקדימית כי האזור אינו כפוף לצווי הפיקוח, עלולה להמריץ את יתר 

החברות המשכנות לגבות כפי העולה על רוחן. כיום, עומדת בבית המשפט תביעה ייצוגית נגד 

מערך מכירת הנכס, כך שאין לדעת לאיזה סכום יגיעו החברות והיכן  1%חב' אחרת הגובה 
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בידי המבקש הסכמים 'חדשים' אותם ערכה משיבה  יודגש,קו להשתמש בכוחן הרב. יפסי

מערך העסקה )בתוספת מע"מ  0.45%בהם מופיע סעיף כובל הקובע שיעור של  1מס' 

 ובתוספת מדד כאמור(, כך שניתן לחוש את כוונות המשיבים בעתיד הקרוב...

אדיר, ומתן לגליזציה לפעולות יצור כאוס עלולה להחלטה הדוחה את הבקשה )והתביעה(  .81

הנכבד יביא שבית המשפט כך שמן הראוי  -( 1חברות משכנות אחרות )לרבות משיבה מס' 

שיקול משמעותי זה בחשבון בבואו ליתן החלטה, אשר תיתן מענה צרכני חברתי קלאסי 

 לאנשים הרוכשים דירתם )בעיקר( בפריפריה ולא במרכזי הערים הוותיקות והגדולות.

 החברה:מסך 

בה נקטו המשיבים, הקימו חברה יש, ובשביל להסתתר ולעמוד מעבר לפעולה המנוגדת לחוק  .82

 ן המתחייב מהם ולהטיל הכל לפתחה של החברה.ובכך חשבו להימלט מ ,הרשומה בישראל

סייגים לעיסוק , בסעיף שכותרתו "1961-הדין, התשכ"א-חוק לשכת עורכיא ל59סעיף ב .83

 נקבע: "בחברת עורכי דין

עורך דין לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת עורכי דין אלא אם נתקיימו  .א

 אלה5

ואין לה כל הגבלה  החברה רשומה בישראל לפי פקודת החברות (2)

 על ערבות חבריה;

מטרות החברה, לפי תזכירה, הן האגדם של עורכי דין, פעולות  (1)

עזר לעריכת דין, פעולות לניהול החברה ונכסיה ולהשקעת 

לוואי הדרושות לאלה, ונקבע בתזכיר ההתאגדות  רווחיה ופעולות

טות בתוספת השניה לפקודת כי לא יהיו לחברה הסמכויות המפור

 החברות6

 כל חברי החברה ומנהליה הם חברי הלשכה. (1)

 לא יעסוק עורך דין במקצועו כחבר ביותר מחברת עורכי דין אחת. .ב

 2ואכן, הצליחה משיבה מס'  הדברים, כי לא ניתן להגביל במניות חברת עורכי דין. משמעות

 ות המס כחברה בע"מ., ומציגה עצמה בחשבונילחוקלפעול בניגוד בדרכים עקיפות 

ומציגה מצג שוא העלול להטעות את במכוון את הציבור  בחשבוניות הללו מטעה היא

 המתקשרים עם החברה.

 .הוצבמעולם לא וליתר דיוק  -מן הדברים, כי מסך החברה הורם המורם  .84

 2משיבה מס' סעיף הגדרת מיהות ברשם החברות צורף פלט מ. 

  21חשבונית מס כדוגמא מצ"ב ומסומנת כנספח 
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 חוק תובענות ייצוגיות: וביתר תנאיהסף בתנאי  ת הבקשהעמיד

 קובע: 2006)א( לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו  8ס'  .85

 בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה5 .א

נה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט התובע (2)

המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן 

 יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה6

תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת  (1)

 בנסיבות הענין6

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג  (1)

למת6 הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער וינוהל בדרך הו

 על החלטה בענין זה6

קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג  (1)

 וינוהל בתום לב.

 ומן הכלל אל הפרט:

 ,ייצוגית הנותביעה כתובענה התנאי הראשון לאישור  :לכלל חברי הקבוצה עובדה משותפת .86

של עובדה ומשפט.  לכלל חברי הקבוצה בענין כי התובענה מעוררת שאלות משותפות

 כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה, שכן: אין חולקלענייננו, 

ם הצד ג' כלשהוא, ונדרשו לרשום את זכויותירוכשי הדירות רכשו את דירתם מ .1

יה, . זו עובדה שאין עוררין על2-4משיבים באמצעות  1במקרקעין אצל משיבה מס' 

אזי הכחשה זו  -יודו בעובדה זו )אלא אם יכחישו עובדה זו  םעצמ יםהמשיבובודאי 

 תהא שבירת כלים(.

האפשרות שהתובענה תוכרע לטובת כל חברי הקבוצה הנה סבירה ומחויבת המציאות.  .2

. מידי יום נעשקים בכפיה רוכשי דירות ע"י מי שאמון לרשום את זכויותיהם במקרקעין

 .לאחר מכן אזי כמובן לא יוכלו למכור -שום לו חפצו שלא לר

, מתחייב הרוכש )ועורך דינו( לדאוג בכל הסכם מכר בו הרוכש נוטל משכנתא בנקאית .3

, כך 1לכך שזכויותיו תירשמנה אצל הגוף הרושם הרלוונטי, ובענייננו, אצל משיבה מס' 

 שאין לאל ידו מלבד לשלם את שנגזר עליו בכורח ובעושק.

לאור האמור, ובשל העומס הרב המוטל לפתחו של בית המשפט, מן הראוי  ות:יעילות והוגנ .87

שתביעה זו תידון כייצוגית ובכך יושב לציבור יחידי הקבוצה כספו אשר נגזל ברמיסת הדין, 

 תוך קביעה משפטית יעילה, בפסק דין אחד.
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 7-רק לכפי האמור, פועלים כך המשיבים שנים רבות. התביעה אך צומצמה  גודל הקבוצה: .88

את דירתם.  אלפי יחידי הקבוצההשנים האחרונות. במשך כל התקופה הנ"ל מכרו ורכשו 

חלק מן האנשים באו אל העיר וחלק היגרו הימנה. חלקם מכרו בעיר ועברו לדירה מרווחת 

תושבים  50,000-יותר בתוך העיר, כך שפעמיים ביצעו העברת זכויות. כאמור, העיר מונה כ

( וחלקם בשכונת אחוזת ברכפלד 1בשכונת קרית ספר )אצל משיבה מס' המתגוררים ברובם 

)המתנהלת אצל חב' קבלנית בשם ציפחה אינטרנשיונל, הפועלת במדויק ע"פ החוק( ועוד 

 מיעוט אצל קבלנים אחרים.

אדרי נ' פרידמן  535/09, קיבל בית המשפט העליון בע"א 26/04/2010לאחרונה, בתאריך  .89

איש בתביעה דומה  170כי קבוצה של ולבנייה בע"מ את העמדה חכשורי חברה להנדסה 

 וכדלהלן:תידון כתובענה ייצוגית, 

לקבל את הערעור ולבטל את פסק דינו של אשר על כן הננו מחליטים "

למען הסר ספק מובהר, בית המשפט המחוזי. ניתן בזה אישור לתובענה. 

היינו, הקבוצה  לבקשה לאישור. 11כי הגדרת הקבוצה תהא כאמור בסעיף 

תכלול אך ורק את אלה ששילמו בגין שירות של העברת זכויות. כמובן, 

שבית משפט קמא יחליט מה הדרך הנכונה והראויה על מנת שאלה הזכאים 

 ."להחזר אכן יקבלוהו

יפו -פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביבבפסק דין זה דחה בית המשפט העליון את 

. כך שבמקרה זה בו שניתן על ידי כבוד השופטת ש' גדות 1650/03בת"א  01/12/08מיום 

 .דיהמן הראוי שהקבוצה תהא מוגדרת כגדולה  - מדובר בקבוצה של אלפי אנשים

הכלכליים האמצעים  ין הייצוג ההולם, הרי שהמבקשים הנם בעלילעני ייצוג הולם: .90

הנו מעל ומעבר כפי , כוחם ומרצם לפעול לטובת הקבוצה הנדרשים לשם ניהול התובענה

 .שהוכח בהרחבה בגוף הבקשה

זכויות אשר עסקו ועוסקים בהעברת  משה שופל דועו" יעקב אלחררע"י עו"ד  ייוצג המבקש .91

להעמיד  יםהמבטיח -וגם בעיר מודיעין עילית  במקרקעין )גם( באזור יהודה והשומרון

קבוצה החברי כל יות ידרש על מנת לממש את זכוככל שיראוי לרשות הקבוצה ייצוג משפטי 

שנים ולעצור את העוול המתמשך מזה והכל תוך דבקות במטרה לעזור  - יםהמשיבכלפי 

  רבות.

ב"כ המבקש עו"ד יעקב אלחרר הינו בעל משרד עצמאי בעיר מודיעין עלית ומתגורר בה,  .92

מכיר את הלך הרוח במקום ואף הנו בעל אינטרס להעמיד את החוק על כנו באזור מגוריו 

 חום עיסוקו.ובת
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ב"כ המבקש עו"ד משה שופל, הינו בעל משרד עצמאי בעיר ירושלים, אשר פעל בהתמחותו  .93

כמייצג חברה משכנת, שפעלה במעלה אדומים, עוסק בדיני מקרקעין בפרקטיקה ובעל עניין 

להעמיד הדין על מכונו ולעשות כל מאמץ לשכנע את כבוד בית המשפט לקבל החלטה להשיב 

הנמוך, את שנגזל מהם ולתקן לעתיד את דרכי  האקונומי, במצבם הסוציו ליחידי הקבוצה

 המשיבים, כפועלים במסגרת הייחודית של חברה משכנת.

עת אדם מנצל את זכותו המשפטית נשענת על  המוטיב המרכזי בחובת תום לב: לב תום .94

אדם. נו שה -נשאר עדיין הטרף  -זאב  -אדם. גם כאשר אדם לאדם  -הדרישה כי אדם לאדם 

אדם החפץ בשלוותו ובזכותו לשמר את ממונו שלו מבלי שיפגע ע"י אחר, ולצורך כך פונה 

הוא לבית המשפט לעזרה, קרוי הוא תם לב. כך הוא ענייננו, פנקס הרישום אחד, רושם 

אל מול יכולתו של החזק שהפך להיות מבעל  -עומד אדם אחד וחלש  ,הזכויות אחד ומנגד

ותו אדם אחד הנו אחד רק לגבי דירתו שלו, שלימים הופך שכנו להיות הדעה לבעל המאה. א

 אף הוא אדם אחד. כך גם שכנו. כך גם יתר בני העיר.

 שונות:

המתפרסם באתר הרשות השופטת  , ערכו בדיקה בפנקס התובענות הייצוגיותב"כ המבקש .95

 בו תובענה בענין נשוא בקשה זו. הולא מצאו כי מצוי -יום הגשת הבקשה ב

 כל ההדגשות המופיעות בבקשה זו אינן במקור אלא אם נאמר במפורש אחרת. .96

 :הדבריםמן  המורם

ענין למבקש שיהיה מיוצג ע"פ בקשה זו, בגביה בלתי חוקית אותה מבצעים המשיבים,  .97

נגזל והמתמשכת מזה רבות בשנים. בסמכות בית המשפט לעצור זאת ולהשיב את אשר 

ם היה למכור או לרכוש דירה מבלי שיוטלו עליהם מסים מאלפי יחידי הקבוצה אשר כל חפצ

 ואגרות ללא תשתית שבדין ובטח לא כאלה אשר הדין במפורש מורה שלא לגבותם;

מן הראוי שלא תתקבל טענה המפלה בין אזרחי ישראל לבין אזרחי ישראל היושבים כחוק 

בה בישראל, ובפרט כאשר מדובר בחברה ישראלית, שמקום מושבאזור יהודה ושומרון. 

של יהודה  באצטלהובאי כוחה ישראלים שמקום מושבם בישראל המתהדרים כולם 

 ושומרון, שכאמור אף ביו"ש חלים החוק והצווים.

 :ושיורית מקומית, סמכות עניינית

 , שכן:לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית, המקומית והשיורית לדון בתובענה .98

 המחוזי. הנו בסמכות בית המשפט סכום התובענה .1
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מיסוי מקרקעין  -רשות המיסים  בספרימקום היווצרות העילה משויך לירושלים. כך  .2

; ובנכסים נשוא תובענה זו ליתמרשמי העיר מודיעין עימנהלים את  , הללומחוז ירושלים

וגע בכל הנו משרד המשפטים בכל הקשור לרשם המשכונות כך מתנהלים מרשמי

 .3-4מקום מושבם של שלושה מן המשיבים גם ך כו לחייבים מהעיר מודיעין עילית;

 ירושלים. -הסמכות השיורית ליהודה והשומרון הנה  .3

 :בקשהאישור ה

לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית, , מתבקש בית המשפט הנכבד לעיל האמורכל לאור  .99

,  תוך הבאה בחשבון כי מדובר בציבור גדול  לרבות כל הבקשות המפורטות בראש בקשה זו

המשווע לעזרת בית המשפט ובפרט כאשר מדובר בעילה צרכנית  ברמתו הכלכלית, וחלש

 מובהקת.

 :סוף דבר

 השלישי ס' ל"ג:שער בשערי תשובה כותב רבנו יונה בספרו  ,בהמשך דבריו .100

קים הוא )דברים א, יז(. הוזהרנו בזה ולא תגורו מפני איש כי המשפט לאל"

ר לא נכיר בו פנים, כמו שאמרו להאמין שלא יקרנו נזק מצד משפט הצדק כאש

שלוחי מצוה אינם נזוקים לא רבותינו זכרונם לברכה )פסחים ח ב(5 

שלא  -ם הוא" קיווזהו פרוש "כי המשפט לאלבהליכתם ולא בחזירתם. 

 ."יבואכם נזק בסבתו
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