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  ___________________/       תביעה ייצוגית       בית משפט מחוזי במחוז ירושלי� 

  

  

  058475609 .ז.ציו� קישו� ת  .1  :בעניי�

  ,310971429 .ז.ד  ת"עו, מיכאל ריינר   .2    

  ' או גלי עציו& ואח/ד יחזקאל סיבק ו"כ עוה"באמצעות  ב    

   8858752(09  פקס 8656147(09 נתניה טלפו& 10קראוזה  ' מרח    

       נתניה 8865ד .ת

  התובעי�

   (נ ג ד (        

    

    ההוצאה לפועל�רשות האכיפה והגביה  �מדינת  ישראל 

   ירושלי�  , 22רחוב כנפי נשרי�      

  מחוז ירושלי�  באמצעות פרקליטות    

                ירושלי�, די&(רחוב צלאח א    

  תהנתבע                    

      

  צו הצהרתי וצוי עשה, רשות השבה נגד ה– כספית : מהות התביעה

  

  תביעה כתובענה ייצוגיתר בקשה בכתב לאישו                
  �2006ו"תשס, על פי חוק תובענות ייצוגיות                           

  

  :המשפט הנכבד מתבקש בזאת�בית

ב לבקשה דנא כתובענה ייצוגית מכוח סמכותו הקבועה בחוק "לאשר  הגשת התובענה הרצ  .א

  ").חוק תובענות ייצוגיות: "להל& (2006(ו"תשס, ייצוגיותתובענות 

  .כמשמעות� בחוק תובענות ייצוגיות" מבקשי� מייצגי�"לאשר את המבקשי� שבכותרת כ  .ב

 ולקבוע  בשמה מוגשת התובענה הייצוגיתהקבוצהאת , להל&דבהתא� למפורט , להגדיר  .ג

 .דרכי� לפיצויי חברי הקבוצה

 בבקשה זו לאשר העילות והסעדי� המפורטי�   .ד

ט "אשר טרחו בהגשת התובענה דנא וכ& שכ,  בתשלו� גמול המבקשי�משיבהלחייב את ה  .ה

התועלת זאת בי& השאר לאור , ש הנכבד ימצא אותו כראוי במקרה זה"בשיעור שביהמ, כ"ב

מידת החשיבות הציבורית  מורכבות ההלי0  ;שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה

 .  זווגיתשל תובענה ייצהמיוחדת 
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  :עיקר הבקשה בתמצית

  

פ ללא כל בסיס חוקי " שלילת אפשרות לעיו& ללא תשלו� בתיקי הוצלהאחד: שניי� עניינה של בקשה  .1

סכו�  מופקע הנדרש על ידי המשיבה עבור  ( שהוא בי& היתר ג�  פועל יוצא מהעני& הראשו&  – והשני

עבור מסמכי�  לעמוד  ח "ש  3סכו� של ו בהינתשלו� זה . פ"שוני� מתיקי הוצלהפקה  של מסמכי� 

ויודגש כי מדובר למעשה  .' וכו   בקשות (משפט  ( בי כתבי  מסמכי�  ולרבות לרבות, פ"מתיק ההוצל

פ א� של מסמכי� סורקי� לעני& " ממערכת המחשוב של ההוצלבהפקה בדר0 של הדפסה במדפסות

  .  למערכתהמוקלדות' וא� החלטות וכו' מסמכי� המוגשי� ללשכה וכו

  

בי& , המייצג, עור0 די&,   מיכאל ריינר2המבקש . הינו  זוכה בתיק הוצאה לפועל,  ציו& קישו&1המבקש  .2

או /נזקקי� מעת לעת לעיי& ולצל� ו, כל אחד בענייניו, התובעי�. צדדי� בתיקי הוצאה לפועל,  השאר

   .או בא כוח/להעתיק ממסמכי תיקי ההוצאה לפועל  בה� הוא צד ו

  

שהיא לצור0 (שיבה מדינת ישראל ממונה על לשכות ההוצאה לפועל באמצעות רשות האכיפה והגביה המ .3

  ).נהלת בתי המשפט שהיתה ממונה עליה& עד אזבאה בנעלי ה  1/1/2009התקופה הקודמת ליו� 

  

פ באופ& שתוכנ� מאוחס& על גבי "המשיבה מהל0 במסגרתו נסרקו תיקי ההוצלבצעה , בשני� האחרונות .4

למעט חריגי� בחלק זעיר , בהתא�  לא מנוהל יותר תיק פיזי") תיק אלקטרוני: "להל& ג�(יה מגנטית מד

ולצדדי� בתיק אי& כל גישה , למרבית התיקי� קיימי� תיקי� אלקטרוני� בלבד. בלבד של התיקי�

 .או לחומר הנסרק אליה� /ישירה אליה� ו

  

ממחשב משרד� למערכת בתשלו� במנוי תחבר פ יכולי� לה"משרדי עורכי די& המנהלי� תיקי הוצל .5

תדפיסי : המאפשר לה� לצפות במידע מכמה סוגי� ") הממשק: "להל&(באמצעות ממשק , זאת .פ"ההוצל

נית&  כ& .)להבדיל מ& הבקשה לנקיטתו (, הכוללי� בכל שורה את ההלי0 שננקט,  תדפיסי הליכי�,  חשבו&

, שהוקלדו והחלטות  ,)פ"פי שהוקלדו בלשכת ההוצלכ(, בקשות י� של תמציותתדפיס  בממשקהפיק ל

 . אינו מבטא את מלוא ההחלטהא1 עתי� אינו ידידותי במיוחד למשתמש ובפורמט ש

  

י� בתיק ילעאינה גורעת מ� הצור# או להפקת חומר מ� התיק פשרות זו לצפיה במידע ע� זאת א .6

 שכאמור כלל אינ� ניתני� ,סרקולהפיק מתו# התיק האלקטרוני מסמכי� שנובמסמכי� המצוי� בו או 

  אינ� נתנות,שאלה שכאמור, או החלטות)בתמצית בלבד ,כאמורשמוקלדות ( או להפיק בקשות ;לצפיה

 בתיק האלקטרוני  מוצגות מחייב לא פע� הפקת ההחלטהה�תמיד  לצפיה במלוא� וג� האופ� בו 

 .פ"שבלשכת ההוצל

  

אינו יכול , פ "בר באמצעות הממשק אל מערכת ההוצלמחוד שאינו "או עו/וד "שאינו עואד� , ויודגש .7

 .באמצעות הממשקבמידע או להפיק חומר כלל לצפות 

  
,   בתיק הוצאה לפועל' או צד ג, זוכה, לא יכול חייב, ובהעדר עמדות עיו& ממוחשבות, בהעדר תיק פיזי .8

� ואילו מסמכי� להחליט הא, לעיי& בו, לקבל את התיק, )בהתאמה, הפוני�"או / ו"הפונה: "להל&(

 תחת .פ"כפי שהיה נהוג בעבר בכל לשכות ההוצלולצל� אות� בלבד בעלות סבירה , דרושי� לו  מהתיק
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לא . זאת הוא נאל2 לבקש הפקת� מ& התיק האלקטרוני המתנהל במערכת המחשוב של ההוצאה לפועל 

א1 א� , הוגשו יחד זו בלבד אלא שעתי� רבות הוא נאל2 להפיק בעלות מלאה מקב2 של� של מסמכי� ש

וא0 רק ממזכירויות ההוצאה , בי& השאר לגבי הליכי� בתיק, או להגיש שאילתות/אינו זקוק לכול� ו

 . לפועל

  
המבוסס לשיטתה  (אגרה  (פ תשלו� בלתי חוקי "המשיבה  גובה עבור הפקת המסמכי� ממערכת ההוצל .9

תקנות : "להל& ג� (1968( ח"התשכ, )שכר והוצאות, אגרות(ההוצאה לפועל על התוספת לתקנות 

 המופק  מתיקי ההוצאה בגי� כל עמוד 3 3ובהתא� היא מחייבת את הציבור בסכו� של  ") האגרות

  . ( ו) האלקטרונימ& התיק (לפועל 

 

התובעי� יטענו כי אגרה זו לא נועדה לשמש מקור לחיוב בגי& השימוש השוט1 בזכות העיו& והעתקת  .10

לא ' בתי הדי& הרבניי� וכיוב,  כפי שתקנות דומות לגבי בתי המשפטבדיוק, פ"מסמכי� בתיקי ההוצל

מדובר , זאת ועוד. משמשות מקור לחיוב צדדי� בערכאות אלה בגי& עיו& והעתקת מסמכי� מתיקיה�

) פ בדיקת התובעי�"ע אחוז 000,01(למעשה כ(אשר שיעורו מאות א� לא אלפי אחוזי� , במחיר  מופקע

 . פ"למערכת ההוצלעמוד ההפקת בפועל של עלות המ

  

תו0 עשיית עושר ולא במשפט . חיוב זה נעשה  בחוסר סבירות קיצוני העולה כדי חוסר סמכות, זאת ועוד .11

לגישה לערכאות , זוכי� וצדדי� שלישיי�, של חייבי�, תו0 פגיעה בזכויות בסיסיות; הפוני�על חשבו& 

 . או הקשורי� אליה�ולעיו& בתיקי ההוצאה לפועל שלה�

  

 בבתי המשפט נית& לעי& בחומר בתיקי� הפיסיי� והאלקטרוניי� ללא תשלו� ( לש� השוואה , אמורכ .12

לעמוד '  אג30ולצל� חומר מהתיקי� הפיסיי� במכונת צילו� או להפיקו ממערכת הסריקה בסכו� של  

ישנ� לעיתי� תיקי מזונות כאלה  (בא� נשמר התיק הפיסי, פ"למעשה ג� בלשכת ההוצל. לכל היותר

בלבד '  אג30הרי שצילו� המסמכי� מתו0 התיק יעלה , והלשכה מאפשרת עיו& בו וצילו� מתוכו, )למשל

  .  במכונות הצילו� של בתי המשפט .'לעמ

  

לרבות , את החובה לתת זכות עיו�לאיי� אי� בכ# כדי , פ"חשיבות מחשוב לשכות ההוצלמ מבלי להפחית .13

אי� סתירה בי� ש לא רקחשוב מכ#  . בתי המשפטממש כמו במערכת, העתקת מסמכי� במחיר סביר

, כאמור,  ובכל מקרה.ור להיות הנכו�מ ההפ# היה א–מת� השירות במחיר סביר בי� מחשוב הלשכות ל

  פ לפעול"כ# מוטלת חובה על לשכות ההוצל, ש משלבי� בי� השניי�"כפי שבתיהמ

  

בדומה , ואשר בה&, & רחבה כל כ0שאינ& משפטיות ולא חלה לגביה& זכות עיו, ג�  ברשויות אחרות .14

עלות הפקת מסמ0 זולה ,  אי& אפשרות לקבל מסמ0 אלא מהמערכת עצמה, פ"למערכת ההוצל

 .מעלות הפקת מסמ0 בהוצאה לפועלמשמעותית  

  

ח " ש משל�  אגרה בס# עשרות וא+ מאותפ"ההוצלבסופו של יו� מוצא עצמו הפונה ללשכות , כ# או כ# .15

 ואי� לו דר# הוא שבוי בידי המערכתזאת כאשר  '; הפקת תדפיסי� וכיוב, קמסמכי� בתיבגי� העתקת 

 במערכת בתי העתקת מסמכי�לעומת עלות , זאת כאמור.  מאות� מסמכי�לעיי� ולהעתיקאחרת 

 מסמכי� תשל העתקמשמעותית  זאת א+ לעומת עלות נמוכה יותר ; לעמוד' אג30 שהיא המשפט 

   .ברשויות אחרות
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 :זו יתבקש בית המשפט הנכבדבמסגרת תובענה 

עבור  , לכל מי שנאל- לשל�  בשנתיי� שקדמו למועד הגשת בקשה זו, להשיב משיבהלית� צו המורה ל  .א

לבי� ) ח לעמוד " ש3(  את ההפרש שבי� העלות ששיל� בפועל ,פ"קבלת העתק ממסמכי תיק ההוצל

 .המשפטר שיורה בית לחלופי�  מחיר סבי; לעמוד'  אג30  �עלותו של צילו� בבתי המשפט 

 

צדדי� בתיקי ה לאפשר במיידי זכות עיו� ללא תשלו� לכל רשות האכיפה והגביהללית� צו המורה   .ב

  .פ"ההוצל

     

 לחדול מיד מגבייה בלתי חוקית של אגרה בגי� כל  הפקה של כל עמוד 2לית� צו המורה למשיבה   .ג

      .הפקת עמודי� /לכל היותר של מחיר סביר לצילו�, פ וגביה"הנמצא בתיקי ההוצל
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  הבקשה בהרחבה

 :הצדדי�

זוכה , הינו אד� מ& הישוב, ")קישו&"או ,  "1התובע : "להל& ג�( 058475609. ז. ציו& קישו& ת ,1התובע  .1

נזקק , פ"במהל0 התדיינותו בתיק ההוצל.  פ שנפתח כנגד חייב החב לו חוב דמי שכירות גבוה"בתיק הוצל

 .פ שלו" ממסמכי� בתיק ההוצלקישו& מעת לעת להעתקי�

 

הינו עור0 די& , ")ריינר"או " 2התובע : "להל& ג�(, 310971429. ז.ת, ד מיכאל ריינר" עו,2התובע  .2

פ "ריינר אינו מחובר למערכת ההוצל. צדדי� בתיקי הוצאה לפועל, בי& השאר, המייצג, במקצועו

להל& (או להפיק מסמכי�  / זה לצל� ו במסגרת עבודתו נזקק מעת לעת לעיי& ובכלל. באמצעות הממשק

 .בה� הוא מייצג לקוחות, מתיקי ההוצאה לפועל, ")להעתיק: "ביחד ג�

  

הנתבעת : "להל& ג�(משרד המשפטי�  ,  זרוע של מדינת ישראלרשות האכיפה והגביה הינה ה המשיב .3

 1(עד ה. שראל על כל לשכות ההוצאה לפועל בי2009אחראית מאז האחד בינואר ") רשות הגביה"או " 

 הנהלת בתי – היתה  האחריות על לשכות ההוצאה לפועל בידי זרוע אחרת של מדינת ישראל 2009בינואר 

הנהלת בתי המשפט בכל הנוגע  לצור0 הלי0 זה אנו נתיחס לרשות האכיפה כחליפתה של  . המשפט

, פ" בלשכות ההוצללפגיעה במתדייני�המשיבה בכלל זה אחראית  . 2009 בינואר 1(לתקופה הקודמת ל

עקב  גביית אגרה בלתי חוקית  מכל הצדדי� בתיקי הוצאה לפועל בעבור העתקה של מסמכי� מתיקי 

זאת בעוד צדדי� בערכאות . זאת תו# פגיעה בזכות העיו� של צדדי� בהוצאה לפועל. ההוצאה לפועל

  ).או הפקה ממחשבצילו� (,  אגורות בלבד עבור עמוד מועתק30משפטיות אחרות משלמי� מחיר של 

  

  

  העובדות נשוא בקשה זו

  
תיק זה נוהל . 1604817018  פתח קישו& תיק בהוצאה לפועל שמספרו 2001/318/בתארי0  (  1 אשר לתובע  .10

, ע� זאת. פ באמצעות ממשק" המחובר למערכת ההוצל, )חו בהלי0 זהובא כ(ד סיבק "עבורו על ידי עו

כ0  .  בתיקהחלטות או  להעתק מסמכי� מעת לעת , עבורו,חווא כוב קישו& י�מהל0 פעילות התיק נזקקב

החלטה שהיתה , העתק מהחלטת רש� שניתנה בתיק לעיי& ולקבל 1תובע הביקש   27/6/2010למשל ביו� 

יאה ולא בתוצר  והוא ביקש לקרוא אותה בפורמט נוח וברור לקר1בעלת משמעות רבה עבור התובע 

 התובע לקבל העתק ההחלטה נדרש  על מנת .  עמודי�2 –ל ההחלטה אורכה ש . מהממשק אצל בא כוחו

,  כאמור, זאת.  ח" ש6הכנסה בבנק הדואר בס0  באמצעות בולי ,  לשל� אגרה על פי תקנות האגרות1

 הדפסת –בס0 הכלהפקת מסמכי� משמעה , ויובהר. בלבד עמודי החלטה !!) 2(בגי& הפקה של שני 

העתק קבלה בגי� .  עמודי�2בגי& הדפסת  3 6רי קישו& נדרש לשל�  ק!!!פ" ההוצלהמסמכי� למדפסת

  'ארכישת בולי הכנסה מצור+ ומסומ� 

 

 אשר לתובע זכות בעבור החלטה שיפוטית  , מדובר באגרה גבוהה מאד ובלתי סבירה באופ& קיצוני, ויודגש .11

ערכאות משפטיות בדומה ל, יסוד לעיי� בה ללא כל עלות ולהעתיקה ממערכת ממוחשבת במחיר סביר
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או הפקה  של העתק החלטה שיפוטית מקבילה בכל ערכאה אחרת היה /בעבור צילו� ו, כאמור (.אחרות

  ).קרי קישו& שיל� פי עשר מעלות העתקת מסמ0 בערכאות אחרות.  אגורות בלבד30קישו& משל� 

 

נאל2 , מה�אחד   כוחאו בא' צד ג,  חייב, בי& א� הוא זוכהפ"אחר בלשכות ההוצלפונה כמו כל , קישו& .12

   . או תיק שיש לו בו עניי& אישיתיקו שלומ לשל� אגרה בלתי חוקית זו על מנת לקבל את העתק המסמכי�

  

תובענה אד� שנתבע על ידי אחר שבחר להגיש תביעתו במסגרת של  הינו מצב שבו הדגמה של  האבסורד   .13

ת הבקשה מידי הצד השני ומוצא עצמו  לא מקבל א)  לחוק ההוצאה לפועל1 א 81לפי סעי1 (פ "בהוצל

על מנת לצל� פ הרלוונטית " ממהר ללשכת ההוצלאד� אותו . פ"לפתע  מול  צוי� מלשכת ההוצל

אול� ,  לכל היותרבלבד לעמוד'  אג30היתה זו תביעה בבית המשפט היה משל� לו . התביעה שהוגשה נגדו

 העתק מהבקשה לעמוד על מנת לקבל 3 3 לשל� אגרה מופקעת בשיעור של במקרה זה הוא יאל2 

 . והתביעה

  

, פ"אי& ולא היתה כל סיבה להפלות לרעה מתדייני� בלשכות ההוצל. מצב זה הוא בלתי סביר בעליל .14

   . לעומת  מתדייני� בערכאות אחרות

  

 .לעמוד מערכת ההוצאה לפועל יוצאת נשכרת'  אג30ג� בעלות של ,  כפי שיפורט בהמש# .15

  

אינו מחובר ד ריינר "עו. פ" בי& השאר בתיקי הוצלעוסק ה, ד "הינו עו, ריינר , 2בע  התו( 2אשר לתובע  .16

.   לייצגוחייב התבקש על יד בו , הוצאה לפועללעיי& ולהעתיק מתיק , 2 התובע נזקק 2010ביוני .  לממשק

ר במהל0  יצוי& כי מדוב. פ" לעיי& ולהעתיק מסמכי� מתיק ההוצל2על מנת ללמוד את התיק נזקק התובע 

 .פ"או באי כוח� לעיו& והעתקה של מסמכי� מתיקי ההוצל/בו נזקקי� צדדי� ו, שיגרתי יומיומי

  

ביקש לעיי& בתיק על מנת לבדוק אילו  ו30/6/2010ה לפועל בנתניה ביו� ריינר פנה ללשכת ההוצא .17

 ,בי& השאר, וקאפשרות לעיי& בתיק על מנת לבדלו לא ניתנה , ואול� למרות בקשתו. מסמכי� דרושי� לו

 . עמודי�20 –  נאל2 להעתיק את כל התביעהריינר . להעתק מה�זקוקשהוא אינו הא� ישנ� מסמכי� 

כ# שבפועל שיל�  / 1500 �יצוי� כי ער# התביעה היה  כ   .בפועל אכ& חלק מהמסמכי� היו מיותרי�

 .המסמכי�הפקת  מער# התביעה בעבור 5% �ריינר כ

  

  התבקש ריינר לשל� אגרה על פי תקנות האגרה באמצעות בולי , עמודי�20 �  כלהפיק/על מנת לצל� .18

 .פ" עמודי� במדפסת ההוצל20 של בהדפסהונבהיר שוב מדובר בס0 הכל  . ח" ש70 –הכנסה בס0 של  

  ' מצורפת ומסומנת ב2010/630/מיו�  / 70העתק מבקשה ע� בולי הכנסה בשווי  

 

 ריינר לעיי& בתיק ואילו ביקש להעתיק יכול –השלו� בנתניה  למשל בית משפט –בערכאה אחרת , כזכור .19

  .ח בלבד" ש7 את אותו מספר עמודי� היה נדרש לשל� 
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, )בלתי חוקית לדעת התובעי�( נאל2 ריינר לשל� אגרה לעיי& וללמוד את התיקעל מנת , פ"בלשכת ההוצל .20

 .  מעלות העתקת מסמכי� בערכאות אחרות10פי שעלותה 

  

פ  "נית& היה בלשכות ההוצל, פ לתיקי� אלקטרוניי�"טר� הפכו התיקי�  בלשכות ההוצל, ריצוי& כי בעב .21

 . כמו בכל בתי המשפט לעיי& בתיק ולצל� מסמכי� ממנו בעלות זהה לעלות הצילומי� בבתי המשפט

  

 לחוק ההוצאה 1 א 81סעי1 על פי פ "בהוצל בתובענה יצוי& כי  כאשר מדובר ,גודל האבסורדל כדוגמא  .22

הרי שהתיק , או לביצוע השטר/מוגשת במועד התנגדות לתובענה ובא� ,  או בקשה לביצוע שטר/ופועל ל

א� יזדקק אחד הצדדי� לעיי� , מאותו רגע ואיל#.עובד באופ& אוטומטי לשיפוטו של בית משפט השלו�

מצב זה . לעמוד'  אג30 במחיר שללכל היותר הוא יוכל לעשות זאת , או להעתיק מסמ# בתיק/בתיק ו

, פ הינה חלק בלתי נפרד ממערכת השיפוט בישראל ויותר מכ0"מדגיש ה& את העובדה שמערכת ההוצל

 .פ"לעמוד   בתיקי ההוצל 3 3 שבגביית אי הסבירותאת  

  

בלתי הגיוני לחלוטי& לאור הקשר בהדוק שבי& שני הערכאות ובלתי סביר ,  בהפרש עצו�, כאמור, מדובר .23

 .  פ"סיסיות של מתדייני� בלשכות ההוצלעד כדי פגיעה בזכויות ב

  

התנהלות זו חוזרת על .  פ"בייצוג בעלי די& בתיקי הוצל,  בי& השאר,המתמחה, ד"כאמור ריינר הינו עו .24

פ נדרשי� מדי יו� ביומו לפעול באותה "ידוע לו כי ג� עמיתיו למקצוע וצדדי� בהוצל. עצמה באופ& תדיר

 . פ"עבור העתקה של מסמכי� מתיקי ההוצל, זוצורה בדיוק ולשל� אגרה בלתי חוקית 

  

. העתקת מסמכי� הינה עסקה כדאית למערכת בתי המשפט,  אגורות לעמוד30יצוי& כי ג� במחיר  של  .25

הינה , מעבר להיותה גביה בלתי חוקית של אגרה, פ " בלשכות ההוצל10לפיכ0 גביה של מחיר הגבוה פי 

 .ולא במשפטהפקת רווח בלתי סביר עד כדי עשיית עושר 

  

, מצב זה. פ לשקול היטב בטר� יעתיקו כל מסמ0"בלשכות ההוצללפוני� עלולה לגרו� , עלות גבוהה זו .26

לפגיעה מהותית בזכות הבסיסית , בסופו של יו�, עלול לגרו�,  מעבר להיותו גביה בלתי חוקית של אגרה

 .לגישה לערכאות,  פ"של המתדייני� בלשכות ההוצל

  

נדרש לתשלו� , כמו ג� בבתי המשפט ובתי הדי& השוני�,  המתדיי& בהוצאה לפועללא למותר לציי& כי .27

 .) 1623(100מינימו� (, לפתיחת תיק משווי ההלי0 1.25% ( 1%אגרת פתיחת תיק בעלות בס0 

  
  

  בטר� פניה לערכאותרשות האכיפה והגביהכ ל"פניות התובעי� וב

  

והגביה ודרישה לשנות את החיוב וכ& להשיב את  פנה קישו& להנהלת רשות האכיפה 29/6/2010ביו�  .28

 2 ו 1'ג י� ומסומני�מצורפואישור קבלתה העתק מפנייתו של קישו� .  לדעתו ביתר, הכס1 שנגבה ממנו

  

       . מ בשמו להנהלת רשות האכיפה והגביה"הח, כ של קישו&" פנו ב7/7/2010ביו�  .29

 'כ קישו� מצור+ ומסומ� ד"ק מפניית בהעת           
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לא . כ של קישו& כי קיימת הפליה לרעה של הציבור המתדייני� בלשכות ההוצאה לפועל"פניית� טענו בב .30

, או הפקת מסמכי� במחיר שווה לכל נפש/לרבות צילו� ו, פ"רק שנמנעת ממנו זכות העיו& בתיקי ההוצל

על העלות עולה עשרות מוני� , בה� הוא צד, פ"או הפקת מסמכי� מתיקי ההוצל/אלא שעלות צילו� ו

הגורמת מזה שני� נזק ממוני רב , מדובר בהפליה מתמשכת.  הערכאות האחרותבכלעבור אותו שירות 

; בזכות הגישה שלו לערכאות ולמשפט הוג&, בי& השאר, הפוגעת, פ"ומצטבר למתדייני� בלשכות ההוצל

 . פ"הגורמת עשיית עושר ולא במשפט על חשבו& ציבור המתדייני� בלשכות ההוצל

  

� סכו� שהוא ההפרש בי& הסכו� ששול, 3 5.40  ס0 של 1כ קישו& כי יושב לתובע "דרשו ב, ור האמורלא .31

  ,למשל בבית משפט השלו� הסמו0, מקבל  העתק מסמ0לו היה קישו& שהיה עולה ל'  אג60לבי& ס0 של 

י& ולהעתיק פ לעי" ולכל מתדיי& בלשכות ההוצל1 לתובע באופ& מידיוכי לשכות ההוצאה לפועל יאפשרו  

בתי , או הפקת מסמכי�  בבתי המשפט/לעלות צילו� ו, לכל היותר, פ בעלות זהה"מסמכי� מתיק ההוצל

 .  'הדי& לעבודה וכיוב

  

 .רשות האכיפה והגביה  פנה קישו& בעצמו בתזכורת ל13/7/2010ביו�  .32

  '1ה מצור+ ומסומ� 13/7/2010העתק מתזכורת קישו� מיו�               

  

 .כי הנושא בבדיקה, רשות האכיפה והגביה קיבל קישו& תגובה מ14/7/2010ביו�  .33

  2ה לקישו� מצור+ ומסומ� רשות האכיפה והגביההעתק מתגובת               

  

 "). מכתב התשובה: "להל&(, רשות האכיפה והגביהתשובתה של כ קישו& "בנתקבלה אצל  5/8/2010ביו�  .34

 

נגבת  עבור כל מסמ0   3 3כי אכ& אגרה בס0 של , השארבי& , רשות הגביהבמכתב התשובה מודה  .35

מיושמת  על ידי כל פקידי ההוצאה כלפי ,     מודה כי גביית אגרה זוהרשות .פ"המועתק בהוצל

 .כל הבאי� בשעריה�

  
                  : כירשות הגביה עוד מודה  .36

 ,פ"הוצלבמערכת הממוחשבת לא קיימת אפשרות עיו� פרונטלי וצילו� עצמאי בתיקי ה"...   

  ..."ש" להבדיל  מתיקי בימ

  .פ"פ מפירות את זכות העיו& של צדדי� בתיקי הוצל" מודה כי לשכות ההוצלרשות הגביה, קרי          

  

  פ מחוברי� לרשת  הממוחשבת של " מבאי כוח צדדי� בהוצל85% ( במכתב התשובה כי כנטע&עוד   .37

   .פ ויכולי� להפיק  את כל המסמכי� דרכה "ההוצל  

. פ אכ& מחוברי� לממשק"המייצגי� בהוצלדי& העורכי  מ85%ספק רב א� בפועל  . טענה זו טועה ומטעה

המחוברי� לרשת אינ� יכולי� לקבל את כל המסמכי� ובודאי שלא את כתבי ד "ג� עוה, ובכל מקרה

ית& לא נ, כ0 . על הקלדה בלבד של תמצית בקשות והחלטותמבוססתהמערכת .  תיקשנסרקו לטענות 

  שנסרקומסמכי�,  או נספחיה&/בקשות שנכתבו על ידי הצדדי� ולקבל באמצעות המערכת הממוחשבת 
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פ " כפי שהוציא קישו� ממחשבי  לשכת ההוצל,מההחלטהלש� המחשה מצורפי� העתקי� (' וכיוב

  ).   2 ו ו1 כפי שהוצאה מהממשק ומסומני� ו,וההחלטה

  

שונה מהמסמכי� הנמצאי� בתיק ,   ברשת הממוחשבתהפורמט בו מופקי� המסמכי�, מעבר לאמור  .38

  מ& הרשת " לשלו1"ג� לגבי החלטות  שנית& , לפיכ0. פחות ידידותי ופחות אמי&, פ עצמו"ההוצל 

 . פ"יש לא אחת צור0 בצילו� המסמ0 עצמו מהתיק המצוי בלשכות ההוצל, הממוחשבת 

  

'  אג30בעלות של , ו& החלטות או כתבי טענותאי& מניעה להעתיק מסמכי� כג,  ג� בבתי משפט, זאת ועוד  .39

ג� א� , ) לרבות בהתיחס למסמכי� שנסרקו למערכת ניהול התיקי� של  בתי המשפט( לכל היותר לעמוד 

אי& בכ0 כדי , )למשל כרטיס חכ�(משפטיי� וממשקי� מסמכי� אלה נגישי� במסגרת מאגרי מידע  

המצוי באותה , & רחבה בתיק הערכאה עצמולצמצ� את חובת הערכאה המשפטית לאפשר זכות עיו

  .ערכאה

  

רשות , 29 לאחר תיקו& במיוחד, שהיא אינה רלוונטיתהרי ,  נכונהרשות הגביהטענת יצוי& כי אפילו היתה   .40

ללא ייצוג על ידי ,  בהלי0 מקוצר10,000 מעודדת אזרחי� לפתוח תיקי� עד סכו� של האכיפה והגביה 

והרי כבר כל .  תיקי� כבר נדוני� במסלול זה11,000 (למעלה מ, אכיפה והגביהרשות העל פי נתוני .  ד"עו 

א� וכאשר ה� נזקקי� . אות� אזרחי� הפועלי� במסלול המהיר אינ� מיוצגי� ואינ� מחוברי� לרשת 

אי& לה� כל ברירה אלא לשל� את האגרה הבלתי חוקית אותה גובה , או הפקת מסמכי�/לצילומי� ו 

  . מכי�הרשות בגי& המס 

וזקוקי� לחומרי� מ& התיק , המבקשי� לקבל ייצוג משפטי, )כ"חייבי� בד(, פוני� לגבי כל אות� וכ0 ג�

' ובודאי שכ0 לגבי צדדי ג   .ד ריינר"כמו במקרה של עו, נציאליד המייצג הפוט"על מנת להביא� לעוה

 . )ייבלמשל הוטל עיקול בחצר� בשל חוב הח(, לתיק מסיבה זו או אחרת" סופחו"ש

  

פ לשמור על המסמכי� שנמסרו ליד� ולא "כי על צדדי� בהוצלבמכתב התשובה  נחרצות נקבעעוד  .41

מכל סיבה שהיא , ואי& בידו את כל המסמכי�" פשע"פ ש"קרי צד בהוצל.  להדרש לעותקי� נוספי�

כגו& בית  זאת בעוד צד בערכאה !!! אגרה מופקעת ובלתי חוקית זו שיידרש לשל�ייענש חמורות בכ0 ...

 .     אגורות לעמוד30פשוט יידרש לעלות של , משפט שלו�

  'ז  מצור+ ומסומ� ממכתב התשובה מרשות הגביההעתק 

 

כ קישו& על "בתגובה חזרו ב"). מכתב התגובה: "להל&(, כ קישו& למכתב התשובה" השיבו ב8/8/2010ביו�  .42

בי& השאר פירט מכתב התגובה . עלטענותיה� בדבר הפגיעה בציבור המתדייני� בלשכות ההוצאה לפו

המחוברי� לרשות , חלק מהמסמכי� אות� לא נית& להעתיק במערכת הממוחשבת במשרדי עורכי הדי&

כ קישו& חזרו והתריעו בפני רשות הגביה כי אח ורע להתנהלות כזו ברשויות השונות בכלל  "ב. הגביה

 . ובמערכת המשפטית בפרט

   .'ח מצור+ ומסומ� 8/8/2010העתק ממכתב התגובה מיו� 

  

 מאג1 הביקורת ותלונות הציבור ברשות אס+ שוחטקיבל קישו& מענה דואר אלקטרוני ממר , במקביל .43

 :האכיפה והגביה כי
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ח לכל " ש3יש לשל� אגרה של , 1968ח "תשכ, )שכר והוצאות, אגרות(פ "פ תקנות ההוצל"ע"

פ בנתניה "לשכת ההוצל, לפיכ0 ".פ"לשכת ההוצל העתק מכל מסמ0 שנעשה על ידי" עבור עמוד

  ."פעלה ללא דופי ובהתא� לתקנות

  'טהעתק ממענה בדואר אלקטרוני ממר אס+ שוחט מצור+ ומסומ�   

  

אינה מבינה כלל את הבעיתיות ואי החוקיות עולה כי הרשות רשות האכיפה והגביה מתגובות  .44

ויודגש לא . צדיקה אותו בכל פהאלא שהיא מ, לא רק שאי& בכוונתה לפעול לתיקו& המצב. שבהתנהלות זו

, לעיתי�, אשר מתנהלי� בה הליכי� משפטיי�, אלא במערכת משפטית, "עוד רשות מנהלית"מדובר ב

 .חורצי גורלות וזכות העיו� בתיקי� בה היא זכות יסוד

 

 ובתלונה על  חיוב גבוה במיוחד לקבלת רשות האכיפה והגביהד ריינר פניה ל" פנה עו5/7/2010ביו�  .45

 גובה  מחיר שהוא  רשות האכיפה והגביהד ריינר בפנייתו כי "בי& השאר טע& עו .  פ"כי� בתיק הוצלמסמ

 .'יד ריינר מצורפת ומסומנת " העתק מפנייתו של עו.   מהמחיר הנגבה בערכאות אחרות10גבוה פי 

 

 .עד מועד הגשת הבקשה לא קיבל ריינר תגובה לפנייתו .46

  
  

  בגי� העתקת מסמכי� בלשכות ההוצאה לפועלהשתלשלותו החקיקתית של  החיוב

, 2009הג� שהופרדו מנהלית בראשו� בינואר , בראשית הדברי� נחזור ונדגיש  כי  הליכי הוצאה לפועל .47

שו� כ# חלי� עליה� אות� כללי� ובכלל זה מג� . הינ� חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט בישראל

או /כ0 למשל התנגדות לביצוע שטר ו( .� בתיקלרבות העתקה של מסמכי, עיו� בתיקי�היסוד לזכות 

        .) לבית משפט השלו�באופ& אוטומטיהמוגשת במועדה עוברת , תובענה

        

 : קובע1968 –ח "התשכ, )שכר והוצאות, אגרות( לתקנות ההוצאה לפועל 2סעי1  .48

 שנקבעה לה אגרה לבקשה לא יזדקקורש� ההוצאה לפועל ולשכת ההוצאה לפועל   )א(

  .5זולת א� אי& המבקש חייב בתשלומה על פי תקנה ,  אלא לאחר ששולמה האגרה,בתוספת

 .לא תשול� אגרה, # לפי החוק או התקנות שלא נקבעה לו אגרה בתוספתיבעד הל  )ב(

  )יס,  גע–הדגשות לא במקור (

  

(ח"התשכ, )שכר והוצאות, אגרות(ההוצאה לפועל  נכנס לתוק1 תיקו& לתוספת לתקנות 29/3/1985ביו�  .49

העתק צילומי   "(באותה תוספת הוס1 פריט ).  4784קוב2 תקנות ' ר(, ")פ"התוספת ההוצל: "להל&. (1968

יצוי& כי מדובר על עלויות בערכי (',  אג25 (נקבע כי עלותו של אותו שירות". שעשתה לשכת הוצאה לפועל

 ). שקלי� ישני�

 

מ0 שנעשה על ידי לשכת ההוצאה לפועל  תוקנה התוספת שוב ונקבע כי העתק מכל מס1/8/1988ביו�  .50

 ).5124קוב2 תקנות ' ר. (ח" ש2עוד נקבע באותו תיקו& כי עלות שאילתא . ח" ש1יעלה 
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' ר. (ח" ש3ועלותה של שאילתא הועמדה על . ח" ש2 נקבע  הסכו� להעתק מכל מסמ0 ל 1/7/1991מיו�  .51

                      ).5361קוב2 תקנות 

   

' ר. (ח" ש4ועלותה של שאילתא הועמדה על . ח"ש3ו� להעתק מכל מסמ0 ל  נקבע  הסכ1/7/93מיו�  .52

   ).5526קוב2 תקנות 

 

לקבל תיק פיזי , פ" במזכירויות בתי המשפט וההוצלבמקביליודגש כי באותה עת נית& היה  .53

שהיתה הזכיינית של מכונות הצילו� , באמצעות חברת המפעיל(.  לעיי& ולצל� ממנו באופ& עצמאי

 .  ולאחר מכ& באמצעות חברת צילומעתיק הזכיינית הנוכחית2004שפט עד שנת בבתי המ

      ). א"מרקר בעניי� חילופי מפעילי� על פי מכרז מצור+ ומסומ� י�העתק מכתבה בעיתו� דה

  

 לא נועדו 1988 ( ו ב1985( לתקנות האגרות וכ& תיקו& התוספת ב2ברור א� כ& כי סעי1 

המקור העיקרי והבלעדי ב בו לשכת ההוצאה לפועל היא כלל לטפל בעיו& בתיקי� ובמצ

  . להעתקה של כל מסמכי תיק ההוצאה לפועל

 

במצב ה לטפל לא נועד לתוספת 11מההשתלשלות החקיקתית עולה בבירור כי האגרה על פי פריט , כאמור .54

אלא , כל אפשרות לקבל כל מסמ# מהתיק – 'זוכה או צד ג, חייב – פ"בו אי� לצד להליכי� בהוצל

זאת באופ& שמחייב אותו לשל� עד כדי עשרות א� לא , לפועלו על ידי  לשכת ההוצאה באמצעות  הפקת

ח בעבור מסמכי התיק ובכל מקרה מאות אחוזי� יותר מהמחיר שמשל� מתדיי& בערכאות "מאות ש

 .אחרות

  

מו מחיר צילו� לא נגבתה אגרה והפוני� שיל, פ"כל עוד היה קיי� התיק הפיזי בלשכות ההוצל ,בפועל .55

הליכי פונה ב המחויבנוצר מצב בו  , התיק הפיזי בלשכות ההוצאה לפועל" נעל�"מיו� ש. בלבד

 בזכותו זאת תו# פגיעה,  פ לקבלת העתק ממסמכי התיק" להשתמש בשירותי לשכת ההוצלפ"ההוצל

מדת אשר לרשות� עו, הפלייתו לרעה לעומת המתדייני� והצדדי� בערכאות אחרות; לעיו� בתיק

 .לעמוד בלבד'  אג�30מערכת העתקה של מסמכי� בעלות של 

  

לעיי& בו ללא , כל אחד מהצדדי�יכול , המתנהל בבית משפט, התיק הפיזי" העלמות"יצוי& כי ג� לאחר  .56

 ). אגורות לעמוד בלבד30של , כאמור, בעלות(, לבחור מתוכו מסמכי� מסוימי�  בלבד להעתיק�, עלות

 

אי� בינה ובי� העלות האמיתית של הפקת מסמ# ממחשב , פ"ה בתוספת ההוצלשנקבע, ברור כי האגרה .57

 בתי –או הפקת מסמ0 בכל הערכאות המקבילות / עלות צילו� ו.או הפקת מסמ# סרוק דבר וחצי דבר

כאשר כבר מדובר במחיר המביא בחשבו& רווח , זאת, לעמוד'  אג30עומדת על ' בתי הדי& וכיוב, המשפט

   .בתי המשפט/וה& לרשויות, או המדפסות/את מכונות הצילו� ו ה& לחברה המפעילה
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הינה ,  מעבר להיותה גביה בלתי חוקית של אגרה, משמעות הדבר היא כי  כל גביה מעבר לסכו� זה .58

חייבי� וצדדי , בלתי סבירה בעליל ומהווה פגיעה ישירה בזכות הגישה לערכאות של  המתדייני� זוכי�

 הפקעת מחירי� ועשיית עושר ולא במשפט על חשבו& ,ול לרעה של ביקוש קשיחמדובר בניצ.  ג� יחד' ג

 .צדדי� להליכי� בתיקי ההוצאה לפועל

  

  
  משמעותית נמוכה אגרת העתקת מסמכי� בערכאות משפטיות אחרות

 

דווקא קיומ� . ג� בערכאות משפטיות אחרות קיימות תקנות מקבילות, כפי שיפורט להל� .59

של תקנות דומות בכל הערכאות בה� ניתנת זכות עיו� והעתקה , )או ביטול� לאחרונה/ו(

מוכיחה מעל ספק סביר כי התקנות לא נועדו לשמש מקור גביה למימוש , במחיר סביר

 .זכות העיו� והעתקה של צדדי� בתיקי� בערכאות משפטיות

 

 לתוספת 16פריט (, בבתי הדי� הרבניי�בעניי& העתק ממסמכי� , בסעי1 המקביל להוראות התוספת .60

מפרוטוקול ומכל , עתק מפסק די& או מהחלטהה נקבעה עלות , )1957התשיז ) אגרות(ה דייני� לתקנות 

, יצוי& כי לא ברור א� הכוונה לעלות  כל עמוד או ס0 הכל(.  ח בלבד" ש2על או חלק מה� , מסמ0 אחר

י& בתיקיה� ולצל� מה� הרי שבבתי הדי& עומדת למתדייני� הזכות לעי,   א� הכוונה לכל עמודא1א0 

קיומ& של תקנות אלה לגבי בתי הדי& הרבניי� רק מחזקת ומדגישה , כאמור   .לעמוד'   אג30בעלות של 

 מסמכי� להעתקתלא נועדו לשמש מקור תמחור ראשי ועיקרי את טענת המבקשי� כי תקנות אלה 

  .מתיקי בתי הדי�

  

העתק מכל מסמ0  נקבעה עלותו של 1987ח "התשמ) התקנות הקודמות) (אגרות(תקנות בית משפט ב .61

 כל צור#לא היה כידוע למתדייני� בבתי המשפט , ואול�. ח לכל עמוד" ש4.47 (שבתיק בית משפט 

את המצוי ולהעתיק ) ללא כל עלות(לעיי&  כיוו& שביכולת� זאת. בקבלת מסמכי� מתיק בית המשפט

בתקנות ,  ולא בכדי, בוטלופריטי� אלה .  אגורות לעמוד בלבד' 30 של בעלות.� בבית המשפטבתיק

 ). 2007 –ז "תשס, )אגרות(תקנות בתי המשפט (, 2007האגרות החדשות משנת 

  

פ לא התכוונו להוות מקור תמחור ראשי "כמו ג� תקנות האגרות בהוצל, שוב הוכחה לכ# שתקנות אלה .62

 כל עמוד הינה קה שלהעת� המתנהלי� בה� וכי גביית אגרה בעבור ועיקרי להעתקת מסמכי� מתיקי

 .גזל ועשיית עושר ולא במשפט, בלתי סבירה ומהווה פגיעה בזכויות היסוד של הצדדי�, בלתי חוקית

  

למרות , יוצא איפה שהמתדיי� בלשכות ההוצאה לפועל מופלה לרעה לעומת המתדיי� בערכאות השונות .63

, ה חופשית בתיקולמרות שפגיעה ביכולת המתדיי� לגיש. שמדובר בשירות שהוא למעשה זהה

 . העיו� בתיקוזכות פגיעה למעשה בזכות הגישה לערכאות –משמעותה 

  

. אגרה עבור עיו& בתיקי�, ולא בכדי, & כי  תקנות האגרות החלות בערכאות השונות אינ& כוללותיצוי .64

שהיא זכות יסוד בערכאות , העתקת מסמכי� מהתיק המשפטי הינה חלק מזכות העיו&, כזכור

  .פ"רבות לשכות ההוצלל, המשפטיות
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   משמעותית נמוכה שאינ� ערכאות משפטיותאגרת העתקת מסמכי� ברשויות אחרות 

  

היא בלתי חוקית ולא , בגי� העתקת מסמכי�, פ"יטענו כי גביית אגרה מצדדי� בתיק הוצלהתובעי�  .69

סקור לש� הזהירות בלבד נ. המחוקק בתקנות האגרה התכוו�לגביה בגי� העתקה שוטפת של מסמכי�  

  .במספר רשויות אחרותהעתקה עלות 

 

 נקבעה עלותו ))4תקנה (אגרת העתק צילומי ( 1982התשמב ) אגרות(הארכיוני� תקנות בסעי+ מקביל ב .70

 –ויודגש . פ" מהמחיר הקבוע בתוספת לתקנות ההוצל30%(מחיר הנמו0 ב. בלבד 3 2(של כל ד1 צילו� ל

סיכוייו של . לו� מסמכי� בימי חלדו הינו נמו0 ביותרהסיכוי לאד� להזדקק לשירותי  לארכיו& לש� צי

אד� להזקק לשירותי הפקת מסמכי� של ארכיו& נמוכי� לאי& שיעור מסיכוייו של מתדיי& בהוצאה 

 .לפועל להזקק  לשירותי הפקת מסמכי� מלשכת ההוצאה לפעול

צילו� לותו של נקבע כי ע  )ה(3     1998התשנח ) אגרות(עמותות תקנות הלתוספת ל) ה(3בסעי+  .71

  .  ח" ש1 (לכל עמוד 

 .או הפקה של כל עמוד/ח בגי& צילו� ו" ש1 (2009ט "התשס, הודעת רישו� שמות עסקב .72

1או הפקה של כל עמוד/ח בגי& צילו� ו" ש1 ( 2009ט "התשס, )רישו� ואגרות(הודעת השותפויות ב .73
 

  

 .  23  על צילו� לכל עמודשל  נקבעה עלותו  2001התשסא ) אגרות(החברות תקנות  לתוספת ל5בסעי+  .74

 3 1בפועל במשרדי רש� החברות נית& היה לקבל העתק צילומי מכל מסמ0 בתיק חברה בעלות של 

מחיר זה נמו0 בעשרות . זאת כאשר צילו� המסמכי� נעשה על ידי עובד מטע� רש� החברות; בלבד

ירותי הפקת מסמכי� של רש� סיכוייו של אד� להזדקק לש. פ"אחוזי� מהמחיר הקבוע בתוספת ההוצל

החברות נמוכי� לאי& שיעור מסיכוייו של המתדיי& בלשכת ההוצאה לפועל להזדקק  לשירותי הפקת 

  .  מסמכי� מלשכת ההוצאה לפועל

 

מ& המקוב2 עולה בבירור כי ברוב הרשויות מדובר בשירות זהה באגרה נמוכה בעשרות אחוזי� לעומת  .75

או הפקת / ברשויות מנהליות אשר הצור0 לעשות שימוש בצילו� וזאת  למרות שמדובר, רשות הגביה

ואילו מהתקנות הקובעות . מסמכי� בה& קטנה לאי& שיעור מהצור0 המקביל בלשכות ההוצאה לפועל

עלות הפקת מסמ0 במזכירות הערכאות המשפטיות נית& ללמוד כי המחוקק לא התכוו& כי המתדייני� 

 .י� אלה בגי& הזכות לעיי& ולהעתיק מסמכי� מתיקיה� שלה�באות& ערכאות ישלמו סכומי� מופקע

  
  

     ה והענות� לדרישהתנהלות משרדי רש� החברות לאחר  שהובאה בפניה� פניה דומה בעניי�
  לעמוד '  אג30לאפשר צילו� מסמכי� בעלות של 

  
די רש� למשר, )ד עציו&"עו(, מ"פנתה הח, רש� החברותמשרדי בעקבות ביקור ב, 17/7/2009ביו�  .76

 .   אגורות30עבור צילו� במקו�  3 1החברות בבקשה לברר מדוע נאל2 הפונה למשרדי הרש� לשל� 

  

                                                
 

1
  pdf.6739-tak/06law/word_Law/il.co.nevo.www://http  
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 נאמר כי ,  9/2/2009בתגובת רש� החברות שהתקבלה ביו�  .77

הכולל בי& השאר הקמת עמדות , רש� החברות שוקד כיו� על שינוי מבנה העיו& הפיזי בתיקי�

לשכת  ,כ&(כמו. להוזיל עוד יותר את עלויות העיו& והצילו�עיו& וצילו� עצמאיות אשר עשויות 

בסיומו של , רש� החברות נמצאת בעיצומו של פרויקט סריקת כלל המסמכי� המצויי� במרש�

  . הפרויקט נית& יהיה לעיי& בתיקי חברה א1 באופ& מקוו&

   

 .לעדכו& ביחס לנושאלקבלת , )רש� החברות(,  נשלחה תזכורת נוספת לרשות התאגידי�15/7/2010ביו�  .78

 

  נית� לצל� 2010/816/ � הוציא סג� ראש רשות התאגידי� הודעה כי  החל מ2010/817/בתגובה ביו�  .79

 . לעמוד'  אג30ברשות בעלות של 

 1�5'  יבכ התובעי� ותשובות  מטע� רש� החברות מצורפות ומסומנות "העתק מפניות ב

  

 מרשות האכיפה והגביה שהיא הבדילל, יודגש כי רשות התאגידי� הינה רשות מנהלית .80

על ידי הצדדי� , אשר זכות הגישה והעיו� בתיקי� המצויי� בה, ערכאה משפטית

 . היא זכות יסוד מהותית, המתדייני� בה

 

רשות האכיפה . רשות האכיפה והגביה אינה מבינה את הפסול בהתנהלותה, למצער .81

אלא שהיא , קית ובלתי סבירהוהגביה לא רק שאינה פועלת לתיקו� התנהלותה הבלתי חו

ועוד מצהירה בגאווה כי היא חלה בכל . מגינה בחירו+ נפש על גביית אגרה בלתי חוקית זו

ותשובתו של '  נספח ז–מכתב התשובה ' ר. (פ כלפי כל הבאי� בשעריה�"לשכות ההוצל

כאמור למרות שמדובר ברשות בה מתנהלי� הליכי� , זאת).  ' נספח ט–מר אס+ שוחט 

 .שזכות הגישה והעיו� בה� הינה זכות יסוד, טיי�משפ

  
תו0 ניצול לרעה של , בנסיבות אלה מתחזקת טענת התובעי� כי מדובר בגביית אגרה בלתי חוקית ביתר .82

שנתוני� לחסדי המערכת וחייבי� לשל� כל מחיר על מנת ,  מצוקת הצדדי� בלשכות ההוצאה לפועל

 . של הליכי� ראויי� בעניינ�שה� חיוניי� ביותר לקיומ� , לקבל מסמכי�

 

מ� משמעותית הינה נמוכה  עמוד   צילו� או הפקה ממחשב של–העלות בפועל של העתקה 
  הסכומי� הנדרשי� ההפרש בי� עלות למחיר הינו בלתי סביר בלתי הוג� ובלתי חוקי

  
דל של או הדפסת עמודי� במקו� בסדר גו/ הצעת מחיר לצילו� ולבחו&לש� השוואה ביקשו התובעי�  .83

 .לשכת הוצאה לפועל

. ס.א: "להל& (,)פקס ותקשורת, מכונות צילו�(מיכו� משרדי . ס.אלחברת , לש� כ0, פנוהתובעי�  .84

 מאז שנת,  בתחו� שירותי צילו� והדפסה שנה20(בעלת ותק של כמיכו& הינה חברה . ס.חברת א").  מיכו&

הנותנת (, ניתני� על ידי חברת צילומעתיקשירותי� דוגמת השירותי� ה, בי& השאר, החברה נותנת.  1991

, )נתניה(, עיריות, מוסדות חינו0, )רופי&(, מכללותב)  שירותי צילו� והעתקה בבתי המשפט ורשויות שונות

 . 'מושבי�  חברות תקשורת וכיוב
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פ "או הדפסת מסמכי� לארגו& כגו& לשכות ההוצל/ עלות בפועל של צילומי� ו(מיכו& . ס.על פי הצעת א .85

יצוי& כי עלות הנייר לקניי& בסדר גודל של רשות הגביה הינו בטל .  אגורות לעמוד לא כולל נייר4( א  כהי

קרי העלות הכוללת של  צילו� או .   אגורות לעמוד1בשישי� ובכל מקרה  בהערכה נדיבה אינו עולה על 

 . אגורות לכל היותר5הדפסה עומד על 

 .2 ו 1' יגהחברה מצורפי� לבקשה זו ומסומני�  פרופילירוט מיכו� לחוזה שירות ופ. ס.העתק מהצעת  א

  

 . לעמוד מותירה בידי רשות דוגמת מערכת בתי המשפט  רווח מכובד'  אג30 גביה של , על פי חישוב זה .86

 

 אגורות עבור 40גובה ס0 של , מ למטרות רווח"כיו� חברה  בע,  בלבד יצוי& כי דואר ישראלהדוגמאלש�  .87

 'מ מצור+ ומסומ� יד"ק מפרסו� באתר האינטרנט של דואר ישראל בעהעת.  צילו� עמוד

  

או מדינת ישראל גובות אגרה בלתי חוקית העולה במאות אחוזי� / ורשות האכיפה והגביהיוצא איפה ש .88

זאת באופ� המקפח את המתדייני� בלשכות ההוצאה .  ממחיר העלות בפועל של הפקת המסמכי�

 .שה� זכויות יסוד, ה ראויה לערכאותגישהעיו� וופוגע בזכות , לפועל

  
של ,  זעריתהמ, ינה משקפת את  עלותו האמיתיתהאגרה אותה גובה רשות הגביה א, כאמור, לא זו א1 זו .89

, אלא מהווה הטלת מס מופקע על ציבור המתדייני� בלשכות ההוצאה לפועל, או הפקת מסמ0/צילו� ו

 .פ"ל תיק ההוצמסמכימ לקבלת לעיי& ולהעתיק השבויי� בצור0שאי& 

  

קרי הכספי� . התשלו� בגי� הצילומי� מתבצע באמצעות רכישת בולי הכנסה בבנק הדואר, זאת ועוד .90

 ומהווי� למעשה מס על ציבור שאי� בינו רשות האכיפה והגביהמועברי� למעשה למשרד האוצר ולא ל

 .  דבר וחצי דבר, פ"שנותנות לשכות ההוצל, לבי� השירות

  

; פ"& למשתמש בשירותי ההוצאה לפועל כל ברירה אלא לקבל שירות מלשכת ההוצלבמצב דברי� זה  אי .91

ח בגי& צילומי� לבי& העדר יכולת לקבל מסמכי� "הוא נאל2 לבחור בי& הוצאה של עשרות וא1 מאות ש

  .  התנהלות זו היא בחזקת  עשיית עושר ולא במשפט. מהתיק

  

  .  גה מסמכות  ויש לתקנו באופ& מיידימהווה חרי, הוא בלתי סביר בעליל, כאמור, מצב זה .92
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  :הטיעו� המשפטי ועילות התביעה עליה� מסתמכת הבקשה

  

במצב הקיי� כיו� לשכות ההוצאה לפועל מפרות את חובת� על פי די� לאפשר לכל צד בהליכי 

  ההוצאה לפועל זכות עיו� בתיקו

   
תקנות : "להל&( , 2003( ג"תשס, )�עיו& בתיקי( לתקנות בתי המשפט ובתי הדי& לעבודה 3על פי סעי1  .93

 :  נקבע כ1' סע, )העיו&

   ...".לעיי� בתיק בית משפט שהוא צד בו... בעל די� רשאי"     

  

 : סעי1 ההגדרות נקבע כי  עיו& משמעו, 1על פי סעי1 

קבלת פלט מחשב או קבלת עותק של , הקלטה, הדפסה, צילו�, העתקה, האזנה, לרבות צפיה"

  ;  "בהתא� לסוג המידע וצורת החזקתו, מסמ# בכל דר# אחרת

  

  : כ& נקבע כי בית משפט פירושו

  "לרבות שופט או רש�"...

.   

, ) לחוק ההוצאה לפועל29לאחר תיקו& , ג� בנוסחו החדש (1967 התשכז ההוצאה לפועלוק  לח3סעי1  .94

מונו  מכוח  קרי רשמי� אשר , קובע כי רשמי� בהוצאה לפועל הינ� רשמי� מכהני� של בית משפט שלו�

.   ונבחרו לכה& כרשמי הוצאה לפועל1984ד " התשמ)נוסח משולב(בתי המשפט לחוק ' הוראות פרק ג

  :פ הוא שופט של בית משפט שלו�"זאת ועוד אחראי על רשמי ההוצל

מבי& רשמי בית משפט , ימנה, בהסכמת נשיא בית המשפט העליו&, שר המשפטי�  )א(

, בתקופת המינוי, מונה לרש� הוצאה לפועל יכה&מי ש; רשמי הוצאה לפועל, השלו�

  . בתפקיד זה בלבד

ימנה שופט של בית משפט השלו� , שר המשפטי� בהסכמת נשיא בית המשפט העליו&  )ב(

הממונה על רשמי ההוצאה לפועל יהיה ; לממונה על רשמי ההוצאה לפועל, שהסכי� לכ0

  .אחראי על כלל רשמי ההוצאה לפועל

  

כמשמעותו בתקנות אלה ולפיכ0 קיימת זכות עיו& בתיקי� ג� " רש�"אה לפועל ה� רשמי ההוצ, כאמור

 .  זכות זו שמורה בראש ובראשונה לבעלי הדי&.  בלשכות ההוצאה לפועל

   

כי , הנשיאה ביניש' קבעה כב 2שר המשפטי�' נ' האגודה לזכויות האזרח ואח 5917/97צ "בבג, זאת ועוד .95

  .גבי התיק שהוא צד בו הוא הרחב ביותר זכות העיו& של בעל די& להיק1

  

                                                
 

2
  htm.25n./9705917025n//059170/97/files/il.gov.court.1onely://http,        אתר בית המשפט העליון
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 באופ� המונע מצדדי� עיו� בתיקי� ומאפשרת העתקת מסמכי� רק תמורת תשלו� משיבההתנהלות ה .96

מהווה הפרה חמורה של זכות , אגרה אשר אינה נגבת בכל ערכאה משפטית אחרת, אגרה גבוהה במיוחד

 .פ"העיו� הרחבה השמורה לצד  בהליכי ההוצל

  
  

משכ# לא נית� להטיל אגרה בגי� . גרות אינ� כוללות אגרה עבור עיו� בתיקי� ולא בכדיתקנות הא

  מזכות העיו�בלתי נפרד שהיא חלק , העתקת מסמכי�

 ):א(1חוק יסוד משק המדינה קובע בסעי1  .97

הוא ;  פיו אלא בחוק או על, שיעוריה� לא ישונו ו,מילוות חובה ותשלומי חובה אחרי� לא יוטלו, סי�מ

  . לגבי אגרותהדי&

  

מטבע , הכולל, או תקנות האגרות לא קבעו אגרה לעניי& עיו& במסמכי� בתיק/חוק ההוצאה לפועל ו .98

ל בתוספת לתקנות "הרי שהפריטי� הנ, משכ0. העתקה של אות� מסמכי�, הדברי� ועל פי תקנות העיו&

 בודאי שלא תשלו� ,פ סמכות לדרוש תשלו� עבור�"האגרות נקבעו בחוסר סמכות ואי& ללשכות ההוצל

 .כה גבוה ומנותק מהשירות

 

פ לא נגבתה כל אגרה והפונה יכול היה לעיי& בתיק "כל עוד היה קיי� תיק פיזי בלשכות ההוצל, הראיה .99

יוצא איפה שבמהל0 כל השני� היה ברור לכל כי  אי& לגבות . שנקבע במכרז, וא1 לצל� ממנו במחיר סביר

 .פ" מסמכי� מתיק ההוצלאו העתקה של/כל אגרה בגי& עיו& ו

 

לא , רלוונטיי�' פ וצדדי ג"צדדי� בהוצלפ באופ& מוחלט מקיו� חובת העיו& כלפי "המנעות לשכות ההוצל .100

ג� העובדה שהרשות מיחשבה . אלא שהיא אסורה, אינה מכשירה את גביית האגרה הבלתי חוקיתרק ש

פ& חד צדדי לגבות אגרה בלתי אינה מתירה לרשות להתחיל באו, בכל הכבוד,  פ"את לשכות ההוצל

  .שלא נגבתה בעבר, חוקית

 

מקו�  � בפני ערכאות מפלה ופוגעת בשוויו�גביית אגרה על ידי רשות הגביה היא בלתי חוקית 

מספקות שירות העתקת ו, ג� סרוקי�, עבור עיו� בתיקי�, שערכאות אחרות אינ� גובות אגרה

פ "קה ולא להפלות צדדי� בתיקי הוצליש  להחיל את אותה פרקטי. מסמכי� במחיר סביר

  לעומת צדדי� בערכאות אחרות

לשכות ההוצאה לפועל הינ& ערכאות משפטיות לכל דבר ועניי& וההליכי� ,  על פי כל קנה מידה, כאמור .101

ההוצאה לפועל הינה ערכאה שיפוטית כמו כל ערכאה . בהוצאה לפועל הינ� הליכי� משפטיי�

 על ההליכי� בהוצאה לפועל חלות הוראות סדר הדי& האזרחי ולראיה. שיפוטית במדינת ישראל

.  'שביתות וכיוב, פגרות, ספירת מועדי�, כגו& זכות ערעור,  וכ& כל ההוראות הרלוונטיות1984ד "התשמ

פ כפו1 להנהלת בתי "כל עניי& הקשור לרשמי ההוצל,  כמו כל הערכאות המשפטיות במדינת ישראל

" אוטומטית"פ א0 הופ0 "ו& התנגדות לביצוע שטר מתחיל כתיק הוצלכאמור תיק כג, בנוס1. המשפט

 היעלה על הדעת כי לפני הגשת התנגדות תחול . לתיק בית משפט שלו� א� הוגשה התנגדות במועד
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אגרה גבוהה על האפשרות להעתיק מהתיק ואילו לאחר הגשת התנגדות נית& יהיה לעיי& בתיק 

 ?בלבד אגורות 30ולהעתיק ממנו  בעלות של 

יש להתייחס ללשכות ההוצאה לפועל כאל ערכאה שיפוטית ולאפשר זכות עיו& נרחבת יוצא איפה כי  .102

ממש כפי הנעשה , או להפיק מסמכי� מתיקי� סרוקי�/פ וכ& זכות לצל� ו"לכל הצדדי� בתיקי ההוצל

 .  בכל ערכאה אחרת ובאותה עלות לכל היותר

  

כ0 אסור לרשות הגביה לגבות אגרה גבוהה , ות האחרותכפי שאי& גובי� אגרה בכל הערכאות המשפטי .103

 . פ"כל כ0 עבור הזכות להעתיק מסמכי� מתיקי ההוצל

  

 ועל רשות הגביה  ומפלה לעומת צדדי� בערכאות אחרותגביית האגרה לפיכ# הינה בלתי חוקית .104

והנהלת בתי המשפט להשיב את ההפרש שבי� האגרה שגבו לעלות צילומי� בערכאות משפטיות 

 .חרותא

  

א� יקבע בית המשפט הנכבד כי יש הצדקה להטלת אגרה בגי� , לחלופי� ולמע� הזהירות בלבד

הרי שאגרה במקרה דנא מחייבת זיקה גבוהה בי� גובה האגרה לער# , העתקת המסמכי�

העדר הזיקה יוצר במקרה דנא חוסר סבירות קיצוני העולה כדי חיוב בחוסר סמכות . השירות

  . בחיוב בלתי חוקי באגרהוג� בשל כ# מדובר

שהרשות נותנת , י רשות ציבורית בכפיה בעבור שירות מסוי�"היא תשלו� חובה שמוטל ע" אגרה" .105

ע� זאת , שירות מסוי� במשמעות הכלכלית של המילה" תמורת"האגרה אמנ� אינה משולמת . לאזרח

י& קשר בי& אגרה אמרות שיוצא איפה כי ל.  בינה לבי& השירות שבגינו היא נגבית" זיקה"ביש צור0 

הרי ברור כי שיעורה , כיוו& ששיעורה אינו מותנה בער0 השירות שבגינו היא ניתנת, לבי& מחיר או עלות

 .של האגרה חייב להיות בתו0 מתח� הסבירות

 

והיא , קטגוריית ביניי� בי& מס למחירכאגרה יצוי& כי על פי פסיקת בית המשפט העליו& מוגדרת  .106

דיני נמדר ' א ; 377' בעמ, ]40 [רשות השידור' קריב נ 474/89א "ע: 'ר( מזה ומזה כוללת מאפייני�

, 235) 1( נז שר התחבורה' נ' רו& מנח� ואח 4769 / 95 בגצ 30(29' בעמ, ]48) [כר0 א] (מסי הכנסה [מסי�

   .) 281עמוד 

  

  :קריבבעניי&  ברק, )בדימוס(, הנשיא' כפי שקובע  כב      .107

הוא משתרע על מיגוו& של תשלומי� שאינ� מס   .קובל הוא בתורת המסי�מ" אגרה"הדיבור "

אגרה נבדלת ממס טהור בכ0 שהיא משתלמת . טהור מחד גיסא ואינ� מחיר טהור מאיד0 גיסא

לעומתו מס טהור נגבה ללא זיקה . כתשלו� חובה בזיקה ע� שירות מסוי� שהשלטו& נות& לפרט

מסי  [(דיני מיסי� , נמדר' ראה ג� א; ]2 [202/68א "ע; ]1 [154/83א "ראה ע (...לשירות מסוי�

" המס" שבאחד מה� עומד (בי& שני הקצוות ). 30) ג"תשנ, 2מהדורה , חוש& למשפט] (הכנסה

מה& קרובות יותר ,  מצויות אגרות מסוגי� שוני� ומגווני�( הטהור " המחיר"הטהור ובאחר 

הזיקה לער0 , כלומר(רובות יותר למחיר טהור ומה& ק) הזיקה לשירות נמוכה, כלומר(למס טהור 

  ).השירות גבוהה יותר
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כפי שנעשה בכל הערכאות "  מחיר טהור"יוב במדובר במצב בו נדרש ח, טענו התובעי�י, במקרה דנא .108

 .האחרות

,  א�  יקבל בית המשפט הנכבד את הטענה כי מדובר במקרה המצדיק גביית אגרהא1הדעת נותנת כי  .109

מדובר באגרה הקרובה , הרי שכאשר מדובר באגרה שנגבתה עבור העתקת מסמכי�, כמשמעותה לעיל

שהיא למעשה (, מסמכי� העתקת –וחייבת להיות זיקה קרובה בי& עלות השירות " מחיר טהור"מאד ל

לא יעלה על הדעת כי דווקא במקו� רגיש .  לער0 השירות, )פ"במדפסת ההוצלעמודי� פשוט הדפסה 

, ש� נחתכי� גורלות לשבט או לחסד ואד� עלול לאבד את עולמו במחי יד, עלכמו לשכת ההוצאה לפו

זאת במיוחד ג� לאור ההקפי� . ח לצילו� מסמכי�"הוא יידרש ג� להוציא עשרות וא1 מאות ש

 .או הפקת מסמכי�/העצומי� של הצדדי� המשתמשי� בשירותי הצילו� ו

 

י� לקבלת העתק מסמ0 ממסמכי התיק הנזקק,  חיוב ציבור המתדייני� בלשכות ההוצאה לפועל .110

'  ר–לעמוד לא כולל נייר '  אג4 (כאשר העלות האמיתית עומדת על כ(, ח בגי& כל עמוד"  ש3בעלות של 

 . ובניגוד לדי&,  נעשה בחוסר סבירות קיצונית העולה כדי  חוסר סמכות)יגנספח 

  

אינ� מקיימי� את דרישת ; צונילוקי� בחוסר סבירות קי, שיעורי אגרות מופרזי� לפי כל קנה מידה .111

מהווי� הפליה לרעה כשלשכת ההוצאה לפועל מנצלת את מעמדה הייחודי ואת חוסר , המידתיות

  . ולפיכ0 הינ� בלתי חוקיי�.לרעה,  וחייבי� כאחד,זוכי�, הפוני�הברירה של 

     

 ההוצאה ממסמכי התיק הינ� זכויות בסיסיות של כל אד� המתדיי& בלשכות והעתקהעיו& , כאמור .112

בניגוד לדי& , לפיכ0 חיוב באגרה מופקעת בגי& שירותי� אלה  לוקה לא רק בחוסר סמכות.  לפועל

, אלא שהתנהלות המדינה פוגעת ג� בזכות היסוד של גישה ראויה לערכאות, ובחוסר סבירות קיצונית

 .קבלה של כל  החומר הנמצא בתיקו של המתדיי&, בי& השאר, הכוללת

  

לעניי& טענה בדבר  ),1628' ע ,1627' ע,)2(98על ( תק(, עיזבו& המנוח אליהו גת' בזק נ (  976567/ א "ברע .113

  ): כה&–שופטת שטרסברג ה' כב(, קבע בית המשפט, חוסר סבירות של תעריפי בזק

נעשית כאשר היא חורגת מ& החוק מכוחו , התערבות שיפוטית בתקפותה של חקיקת משנה"...

רת חוק אחר או פוגעת בזכויות יסוד או בעקרונות היסוד של הוחקה או סותרת אותו או סות

    "כאשר ליקויי� אלה מוציאי� אותה ממתח� הסבירות, השיטה וכיוצא באלה ליקויי�

       

,  ושאר חברי הקבוצהתובעי� מהווה פגיעה בלתי מידתית בקניינ� של ההמשיבההתנהלות , זאת ועוד .114

   .וחירותוזאת בניגוד לעקרונות חוק יסוד כבוד האד� 

 

 להתנהלות הפסולה ה�  ממשיכות בדרכ� וא+ מגינות עליה משיבהג� לאחר שהוסבה תשומת לב ה .115

 .אשר לאחר הפניה אליו פעל לתיקו� המעוות, זאת להבדיל מרשות כגו� רש� התאגידי�, בחירו+ נפש

  

בו אי� במצב , או הפקת מסמכי� בתיק ההוצאה לפועל/גביית אגרה במחיר מופקע בגי� צילו� ו

  . מהווה עשיית עושר ולא במשפט�למתדיי� כל ברירה אמיתית אלא לשל� את המחיר המופקע  
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לא יעלה על הדעת כי מטרת גביית האגרה בגי& העתק ממסמכי תיק בהוצאה , כפי שכבר צוי& לעיל .116

בודאי שלא העשרת הקופה הציבורית תו0 פגיעה והפליה .   העשרת הקופה הציבורית (לפועל תהיה 

. פגיעה בזכות כה בסיסית כגו& זכות הגישה לערכאות, כנגד הבאי� בשערי ההוצאה לפועל ובכלל זה

א� המשתמש בשירותי רש� העמותות , להעתקת מסמ0'  אג30א� המתדיי& בבתי המשפט משל� 

הרי שאי& אלא להסיק כי מדובר בהעשרת הקופה הציבורית על , ח" ש1מקבל את אותו שירות בעבור 

 .קרי עשיית עושר ולא במשפט; מתדייני� בלשכות ההוצאה לפועלחשבו& ה

 

א� "  גס"בחשבו& . פ" תיקי ההוצל415,429לש� המחשה בלבד יצויי&  כי רק בשנה האחרונה נפתחו  .117

הרי ,  עמודי�5 שאורכו מסמ0 בתיקבכל תיק חדש בלבד נזקק כל אחד המתדייני� לצילו�  ולו של 

, בפועל מדובר בכמות צילומי� גדולה לעי& שיעור. ח" ש12,462,870עצומה של  שמדובר בגביית יתר 

 . מליו& תיקי�3מעל פ הינו "זאת כיוו& שהק1 התיקי� בלשכות ההוצל

  

חוק עשיית עושר ולא במשפט ל 1כמשמעותה בסעי1 , במצב דברי� זה חלה על המשיבה חובת השבה .118

 1979התשלט 

)  הזוכה(להל& (רות או טובת הנאה אחרת שי, מי שקיבל שלא על פי זכות שבדי& נכס  )א(

 וא� השבה בעי&, חייב להשיב למזכה את הזכיה, ) המזכה(להל& (שבאו לו מאד� אחר 

  . לשל� לו את שוויה( בלתי אפשרית או בלתי סבירה 

  .מפעולת המזכה או בדר0 אחרת, אחת היא א� באה הזכיה מפעולת הזוכה  )ב(

  

 ( שעניינה 1981חוק הגנת הצרכ& התשמא ל) ב(3את סעי1 במקרה דנא יש מקו� א1 להשוות להור .119

 :איסור ניצול מצוקת הצרכ�

שיש בו ניצול , או בכל דר0 אחרת, בכתב או בעל פה,  במעשה או במחדל(לא יעשה עוסק דבר "

או ,  הכל כדי לקשור עסקה בתנאי� בלתי מקובלי� או בלתי סבירי�..., מצוקתו של הצרכ�

 ". על התמורה המקובלתלש� קבלת תמורה העולה

 

ח על מנת לקיי� את "מצב בו הבא בשערי לשכות ההוצאה לפועל נדרש לשל� עשרות וא1 מאות ש .120

המתדיי& בבתי , זאת כאשר עמיתו, זכותו הבסיסית ביותר להלי0 משפטי הוג& בלשכת ההוצאה לפועל

 בגי& קבלת מהווה מת& תמורה העולה על התמורה המקובלת, לעמוד'  אג30 (המשפט משל� כ

) או שמא נאמר חוסר ברירה(, "ברירה"ואת ה, )הצרכ&(, זאת תו0 ניצול מצוקתו של המתדיי&. מסמכי�

או , ח לקבלת המסמכי� החיוניי� לקיו� הליכי� הוגני�" לשל�  עשרות וא1 מאות ש–העומדת בפניו 

חלה חובה שלא לנצל את א� על העוסק הפרטי . ויתור על זכויותיו לגישה נאותה לערכאות ולהלי0 הוג&

קל וחומר שעל הרשות חלה חובה חמורה מאי& כמוה להמנע מהתעשרות שלא כדי& על , מצוקת הצרכ&

 . חשבו& המתדיי& בלשכות ההוצאה לפועל

 

 לחוק 1מכוח סעי1 ,  להשיב לכל חברי הקבוצהמשיבהבמצב זה מדובר בהתנהלות המחייבת את ה .121

או /את ההפרש שבי& המחיר ששילמו בפועל בגי& צילו� ו, 1979(ט"התשל, עשיית עושר ולא במשפט

 .לבי& עלותו הסבירה של מסמ0העתק מסמכי� בתיק ההוצאה לפועל  
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  פ" כלפי המתדייני� בלשכות הוצל הפרו את חובת תו� הלב המוגברת בה ה� מחוייבותמשיבהה

 חובה מוגברת לנהוג משיבהחלה על ה, 1973ג "התשל, )חלק כללי(לחוק החוזי� ) ב(61מכוח סעי1  .122

 ושאר תובעי�בתו0 כ0 חלה עליה& החובה לחייב את ה. בתו� לב ובדר0 מקובלת כלפי חברי הקבוצה 

ולא יותר ממה .  עתק מסמכי� צילו� וה–חברי הקבוצה במחיר סביר בגי& השירות אותו סיפקו 

ת אגרה בלתי  לגבומשיבה ההבמקרה דנא העדיפ, במקו� זאת. בי� צדדי� בערכאות אחרותשמחוי

על פני התנהגות , להעשיר את קופת& על חשבו& התובעי� ושאר חברי הקבוצה, חוקית ובלתי סבירה

 בחובת השבה לגבי  ההפרש שבי& האגרה הבלתי חייבותוג� משו� כ0 ה& . בתו� לב ובדר0 מקובלת

תו הסבירה של לבי& עלואו העתק מסמכי� בתיק ההוצאה לפועל  /ששילמו בפועל בגי& צילו� ו, חוקית

 .לעמוד לכל היותר'  אג30 – מסמ0

  

 ושאר חברי והתובעי� מהווה עושק כמשמעותו בחוק החוזי� חלק כללי משיבההתנהלות ה

 .הקבוצה זכאי� להשבה מכוח דיני החוזי�

 ושאר חברי הקבוצה משו� כריתת חוזה מכללא לקבלת תובעי�במקרה דנא נית& לראות ביחסי� בי& ה .123

  1973התשלג ) חלק כללי(חוק ה חוזי� ל 18כפי שקובע סעי1 .  סמכי�שירותי העתקת מ

, מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר  .18

ותנאי החוזה גרועי� במידה בלתי סבירה , חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו

  . רשאי לבטל את החוזה, מ& המקובל

  

תרופות בשל הפרת (חוק החוזי�  ושאר חברי הקבוצה לסעדי� מכוח תובעי� זכאי� האשר על כ& .124

ובכלל זה הזכות להשבת ההפרש בי& האגרה הבלתי חוקית ששילמו בפועל בגי& ,  1970( א"התשל, )חוזה

 תובעי�כ& זכאי� ה.  לבי& עלותו הסבירה של מסמ0או העתק מסמכי� בתיק ההוצאה לפועל  /צילו� ו

 הקבוצה לפיצויי� בעד נזק שאינו נזק ממו& בגי& עוגמת הנפש שנגרמה לה� מהתנהלות ושאר חברי

 .משיבהה

  

מסמ# מכל  באגרה בלתי חוקית בעלות מופקעת בגי� העתק פ"לחיוב המתדייני� בלשכות ההוצ

  .בתיק המתנהל מעניינ� מהווה תנאי מקפח כמשמעותו בחוק חוזי� אחידי�

.  והמתדייני� בלשכות ההוצאה לפועל נכרת חוזה אחיד מכללאהמשיבלמעשה נית& לומר כי בי& ה .125

 וחיוב הנזקקי� לשירותי העתקת מסמכי� של לשכות ההוצאה לפועל במחיר משיבההתנהלות ה

משו� קיפוח לקוחות או משו� יתרו& בלתי הוג& של הספק העלול להביא לידי קיפוח מופקע מהווי� 

  ). 1982וזי� האחידי� התשמג חוק הח' ר().  תנאי מקפח(להל& (לקוחות 

  

 והקבוצה הנטענת את ההפרש בי& האגרה הבלתי לתובעי� להשיב משיבהג� מסיבה זו  יש לחייב את ה .126

לבי& עלותו או העתק מסמכי� בתיק ההוצאה לפועל  /חוקית ובלתי סבירה ששילמו בפועל בגי& צילו� ו

  .  הסבירה של מסמ0
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  .יה לתביעה זוהגשת תביעה ייצוגית היא הדר# הראו

 נאל2 מהפוני�כל אחד . פ כלפי כל הבאי� בשעריה&" התנהלות לשכות ההוצל–עניינה של תביעה זו  .127

או מאות שקלי� בלבד א0 בס0 הכל הרוויחה המדינה על גב� של המתדייני� /לשל� כמה עשרות ו

 . בגביה בלתי חוקית של אגרה,  שקלי�ימיליונפ "בלשכות ההוצל

 

כפי שכבר נקבע לא אחת בפסיקה ובספרות .  פ"פה עקיפה של תוספת ההוצלבנוס1 מדובר בתקי .128

לא נשללת האפשרות ,  קיימת אפשרות לתקיפה ישירה של חקיקת משנהרג� כאש, המשפטית

 ).34' עמ) 1987(השפיטה בענייני� מנהליי� , זמיר. למשל י' ר(לביקורת עקיפה 

 

. ת אישורה של התביעה כתביעה ייצוגיתגודלה של הקבוצה המיוצגת מהווה עילה המצדיקה א .129

ח בלבד " מאות ש–התובענה הייצוגית נועדה לאפשר לאד� אחד או קבוצת אנשי� שנזק� קט& יחסית 

א0 סכו� , שסכו� תביעת� הפרטנית קט& יחסית,  לתבוע בש� כל חברי הקבוצה האנונימיי�–

 .נוכח מספר� הגדול של חברי הקבוצה, התביעה הכוללת גבוה מאד

  

שהינו בי& , ה& בשל גובה הסכומי�, לא  תוגש תביעה על ידי מי מחברי הקבוצה, ברור כי במקרה דנא .130

אשר , ח וה& בשל האופי המיוחד של ההתדיינות בלשכות ההוצאה לפועל"כמה עשרות לכמה מאות ש

המתדיי& בהוצאה לפועל מוצא עצמו מותש מכדי להלח� .  לכשעצמה גוזלת משאבי� ותעצומות נפש

 . על זכותו למחיר הוג& בגי& קבלת העתק המסמכי� בתיק

  

ברור כי רק בדר0 של תביעה ייצוגית עשויי� חברי הקבוצה לקבל סעד ולקבל את , לאור האמור לעיל .131

  .כספ� בחזרה

  

  הגדרת הקבוצה המיוצגת

  : יש להגדיר את הקבוצה הרלוונטיתהתובעי�לדעת  .132

תיקי כל עמוד באו הפקת /עבור צילו� ו3 )  !!!3(שלושה ככל מי שנאל2 לשל�  אגרה  בס0  •

או '  אג30זאת במקו�  .)ובאי כוח�' צדדי ג, זוכי�, חייבי�(,  בשנתיי� האחרונותההוצאה לפועל

, בי& השאר, פ"מלשכות ההוצל" פיזיי�"כפי שהיה מקובל בטר� נעלמו התיקי� ה, סכו� סביר

  .תו0 הפרת זכות העיו&  של אות� חברי קבוצה

  

  ל הקבוצה המיוצגתגודלה ש

  20093ח חופש המידע של הנהלת בתי המשפט לשנת  "על פי נתוני אג1 ההוצאה לפועל מתו0 דו .133

  .  תיקי�225,740נסגרו .  תיקי�443,033נפתחו   2009בשנת  �מנתוני רשות הגביה 

  .תיקי תובענותה�  220,008 (, שנפתחותיקי� המתו0 

  . תיקי� בגניזה916,079 מה� 3,498,446  התיקי� עומד על מלאי

                                                
3
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א� נצא מנקודת הנחה .  מליו& תיקי� פעילי�2.5 ( יוצא איפה כי בהוצאה לפועל קיימי� כיו� למעלה מ .134

צנועה כי כמעט כל מתדיי& בהוצאה לפועל נזקק בשלב כזה או אחר  לשירותי העתקת מסמכי� של 

המביא בחשבו& , אומד& זהיר אפילו על פי .משתמשי�רה של הרי שמדובר בקבוצה אדי, ההוצאה לפועל

  . לפחות מליו& משתמשי� 4 (הרי שמדובר בכ,  מספר תיקי�1מצב בו לעיתי� לחייב 

 

כגו& מי שמבוצע עיקול בחצריו ',  כל זאת עוד מבלי להביא בחשבו& בקהל המשתמשי� ג�  למשל צד ג .135

ד "או בקשה לפס/ווהוא זקוק לעיו& והעתקת מסמכי� מהתיק על מנת להגיש בקשות לעיכוב ביצוע 

 . הצהרתי

 

 . בפועלהאמיתי  ביחס להקפה יוצא איפה שגודל הקבוצה המתואר הינו צנוע ביותר .136

 

  שווי התביעה המשוער

להשתמש בשלב כזה או  נאל2 פ"בתיקי ההוצלכל אחד מהמתדייני� כמעט , י& לעילכפי שצו, כאמור .137

א� נאמוד זאת על ה צנועה לפיה הערכ . המסמכי� של לשכות ההוצאה לפועלהעתקתשירותי  אחר ב

 .  3  מליו& 80 (כו� של כמדובר בס לפונה 3 30(כבדר0 של המעטה 

 

 . א0 לא קיבלו מענה. פ במטרה לקבל מידע בעני& זה"מ פנו למערכת ההוצל"& כי החיצוי .138

 

מ "ח ואול� הח" מליו& ש80על דר0 המעטה לפחות מוער0 מהאמור לעיל יוצא איפה ששווי התביעה  .139

 .יכי� כי הערכה זו הינה הערכה צנועה ביותר והשווי האמיתי של  תובענה זו גבוה יותרמער

  

  ויש, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה

  )לחוק) 1)(א(8ק "ס (אפשרות סבירה שה� יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה

מעוררת שאלות מהותיות של עובדה  או משפט המשותפות במקרה דנא אי& כל מחלוקת כי התובענה  .140

 .   לכלל חברי הקבוצה

 : קצרות ה� וקלותהמשותפותהשאלות  .141

ח בגי& " ש3 בתיקי הוצאה לפועל נדרשי� לשל� אגרה  בס0 של 'זוכי� וצד ג, חייבי�הא�  •

 או העתקה בערכאות/זאת כאשר עלות מסמכי� לצילו� ו, פ"� בהוצליהעתקת כל עמוד בתיק

 ',  אג30אחרות הינה 

, פ" מופקעת במיוחד בהתחשב במהות לשכות ההוצלבעלות ת בלתי חוקיבאגרההא� מדובר  •

 ?שה& ערכאות משפטיות ותדירות השימוש בשירות של העתקת המסמכי� כאמור

בעל ' וכ& צד גפ את זכותו הבסיסית של כל מתדיי& "הא� בהתנהלות זו מפרות לשכות ההוצל •

 ?להעתיק מתיקולעיי& ו, עניי&  
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 לכל אחד מחברי ;תובענה ייצוגית מהווה  הדר0 היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניי& .142

ח "שעולה כדי מאות ש, וברוב המקרי� מדובר בנזק; הקבוצה  עילה להגשת תביעה קטנה לכל היותר

לבלתי משתל� ובלתי הופ0 , במקרה שכזה, ניהול הליכי� משפטיי�, במציאות הקיימת בישראל. בלבד

הינו הדר0 הנכונה , ניהול הלי0 שכזה בדר0 של תביעה ייצוגית, לפיכ0.  כדאי לתובע פוטנציאלי

 .והיעילה ביותר לנהלו

או / השבת הכספי� שנגבו ביתר בגי& צילו� ו–הסעד המבוקש לכל חברי הקבוצה זהה , זאת ועוד .143

 . או הפקת מסמכי� מתיק ההוצאה לפועל/העתק ו

  

ואול� מדובר בסכו� קל להוכחה . הסכו� הנדרש בהשבה לגבי כל אחד מחברי הקבוצה שונהאמנ�  .144

או / וולחלופי& נית&  לקבוע פיצוי אחיד לכל חברי הקבוצה. או המסמ0 הנושא בולי הכנסה/ וכנגד קבלה

 .כל פיצוי שיורה בית המשפט

  

תחדל מלגבות אגרה בלתי  אינטרס כי המשיבה ,  הווה ובעתידבעבר ב, בנוס1 לכל חברי הקבוצה .145

  .פ"תשנה את הכללי� ותגבה מחיר סביר בגי& השירות של העתקת מסמכי� מתיק ההוצל, חוקית

                         

, רבה בחייה� של אלפי� א� לא עשרות אלפי� של פוני�חשיבות ללשכות ההוצאה לפועל , זאת ועוד .146

י חוקית במחיר מופקע ובלתי סביר על אלה וג� אלה נדרשי� לשל� אגרה בלת.   זוכי� ובעיקר חייבי�

 . פוגע בזכות הגישה לערכאות, מצב זה הוא בלתי תקי&. מנת לקיי� הליכי� משפטיי� כדי&

אינטרס קיי� , משותפותהמשפטיות העובדתיות והשאלות למעבר  כי תובעי�הלפיכ0 יטענו 

 .כי בית המשפט יאשר את התביעה כתובענה ייצוגיתהציבורי 

  

  שה ומנוהלת בתו� לב ובמקצועיותתובענה הוגה

כל המבוקש הוא שלא יאלצו לשל� עשרות ומאות שקלי� על מנת . התובעי� הגישו בקשה זו בתו� לב .147

 .שיוכלו לה� לנהל  הליכי� באופ& הוג& בלשכת ההוצאה לפועל

 

י&  חוקית והפוגעת באזרחי� והיא ביודעהבלתיהתובעי� א1 פנו לרשות הגביה והתריעו על התנהלותה  .148

 התובעי� לא מיהרו להגיש הלי0 זה בתקווה שהרשות תשנה את .בחרה להמשי0 בהתנהלותה זו

 ). מ"בדיוק כפי שעשה רש� החברות בהמש0 לפניות הח(מדיניותה בעני& זה 

 

אי& מחלוקת כי עניינ� של התובעי� זהה לעניינ� של כל הבאי� בשערי ההוצאה לפועל ונאלצי�  .149

הינ� חייבי� המגיעי� לפת לח� ואי& ביד� אפילו כדי לשל� את , זכורכ, וחלק�, להוציא ממו& רב

לעיתי� מדובר  .עשרות ומאות השקלי� שה� מתבקשי� לשל� על מנת לקבל מסמכי� מתיקיה�

לעיתי� מדובר במסמכי� בלעדיה� לא , שבעלי הדי& בתיק לא קיבלו מה� ולו עותק אחד, בהחלטות

מסמכי� בלעדיה� לא יוכל זוכה להחליט הא� להפעיל אמצעי� לעיתי� מדובר ב. יוכל חייב להתגונ&

 .בתיק וכיצד
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המקרי� מדובר במתדייני� הנזקקי� למסמכי� מתו0 תיקי ההוצאה לפועל בדומה למתדייני� בכל  .150

פי , פי שלושה, ובכל זאת ה� נדרשי� לשל� מחיר הגבוה פי שני�. בערכאות משפטיות מקבילות

 . ני� לרשויות אחרות או ערכאות משפטיות ארבעה וא1 פי עשרה ביחס לפו

  

ד מזה שני� רבות בעלי "עו,  מ הינ� עורכי די&  וליטיגטורי� מנוסי�"הח, כ"התובעי� יטענו עוד כי ב .151

נסיו& בתחו� ויוכלו לנהל את התובענה  במומחיות ובאופ& מקצועי ה& עבור� וה& בעבור  הקבוצה  

 .כולה

  

 

  סמכות

מכח הוראות סעי1 , בשבתו כבית משפט לענייני� מנהליי�,  לדו& בבקשהלבית המשפט הנכבד הסמכות .152

  . 2006ו "תובענות ייצוגיות התשסלחוק ) 2)(ב(5והוראות סעי1 , ) לתוספת השניה11פריט  ()א(3

  

  
  סעדי�

  :לאור כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד
  

קי הוצאה לפועל לעיי& ללא כל עלות  לאפשר לכל הצדדי� להליכי� בתי2לית& צו עשה המורה למשיבה  .1

 .בתיקיה�

 

 3 3 לחדול במיידי מלחייב את המשתמשי� בשירותיה במחיר מופקע של  לית& צו עשה המורה למשיבה .2

ערכאות במ0 לעלות סאו הפקת מ/בגי& העתק כל מסמ0 המופק על ידה ולהשוות את עלות צילו� ו

במתח� , לקבוע  תערי1 חדש,  ולמע& הזהירותלחלופי&. לעלות'  אג30ש בס0 "האחרות דוגמת ביהמ

  . המופקי� על ידה, הסבירות לעלות� של  העתקי מסמכי�

   
  עבור3  3חוקית בס0 של   להשיב לכל מי שנאל2 לשל� את אגרה בלתי משיבהלית& צו השבה המורה ל .3

ות העתקה את ההפרש שבי& המחיר שנגבה בפועל לבי& על, העתקה של כל עמוד בלשכות ההוצאה לפועל

 .כפי שייקבע בית המשפט, עלות סבירה לעמוד, לעמוד ולחלופי&'  אג30 –בערכאות אחרות 

 

 לחוק 22כאמור בסעי1 , להורות על תשלו� גמול ראוי לתובעי� אשר טרחו בהגשת התובענה דנא .4

ה ש הנכבד ימצא אותו כראוי במקרה ז"ד בשיעור  שביהמ"תובענות יצוגיות וכ& לקבוע שכר טרחת עו

מידת  מורכבות ההלי0  ;התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצהזאת בי& השאר לאור 

  ;והעובדה שהתובעי� התריעו בפני הרשות והיא התעלמה  זוהחשיבות הציבורית של תובענה ייצוגית

  

         )) ))))) ))))) )))))))  )))) ))))) ))))) )))))))  

  ד"עו, יחזקאל סיבק    ד"עו, גלי עציו&

 התובעי� כח באי


