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 רון סוקול, סגן נשיא בפני כבוד השופט
 
 

 המבקש
 

 עדיאל עזרא
 ע"י עו"ד ת' וסרמן

 
 נגד

 
 

 המשיבה
 

 משרד המשפטים -מדינת ישראל
 פרקליטות מחוז חיפהעו"ד ל' רוזנר מע"י 

 
 
 

 פסק דין
 

המבקש, עורך דין במקצועו העוסק בין היתר במקרקעין, ביקש לבחון את רישום זכויותיו  .1

הקנייניות בדירה. לצורך כך, פנה המבקש לאתר האינטרנט של אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד 

המשפטים והזמין את מסמכי הבית המשותף של הדירה המצויה בבעלותו. עבור פעולה זו, גובה האגף 

-לתקנות המקרקעין )אגרות(, התשל"ה 3וזאת מכח סמכותו הקבועה בתקנה ₪,  33של  אגרה בסך

 ( לתוספת(; אגרה זו שולמה על ידי המבקש.  1)ד7)סעיף  1974

 
 הבית המשותף אותם ביקש להזמין תוקנו; וכי מסמכי רישום למבקש התברר כי מסמכי  

מתיק מסמכי הבית המשותף. לצורך צפייה , הנפרד נוסףהבית המשותף מצויים בתיק צו רישום תיקון 

במסמכי התיקון )ולמעשה, לצורך צפייה בכל מסמכי הבית המשותף(, התבקש המבקש לשלם אגרה 

 נוספת.

 

המבקש סבר כי גבייה כפולה זו אינה כדין, וכי מדובר בהפרדה מלאכותית של התיקים  .2

בבקשה לאישור תובענה כייצוגית  30.5.2018שנועדה לגבות מהציבור כספים. על כן, פנה המבקש ביום 

לתוספת השנייה לחוק  11הבקשה הוגשה לפי פרט  מדינת ישראל )משרד המשפטים(. -כנגד המשיבה 

 , המאפשר הגשת תביעה ייצוגית כנגד רשות בגין גבייה שלא כדין.2006 -תובענות ייצוגיות, התשס"ו 

 

ם בתיק, הגישו הצדדים בקשה לאישור לאחר שהוגשו כתבי טענות והתקיימו מספר דיוני .3

מצאתי לנכון שלא לדחות את הסכם הפשרה על הסף,  2.12.2019הסכם פשרה. בהחלטתי מיום 

והוריתי על פרסומו. בבקשה המונחת להכרעה כעת, טוענים הצדדים כי כל התנאים התמלאו 

 ומבקשים לתת להסכם תוקף של פסק דין. 

 

 רקע 

( לתוספת לתקנות המקרקעין )אגרות( מתיר לאגף רישום 1)ד7סעיף בבקשת האישור נטען, כי  .4

עבור עיון וקבלת מסמכי ₪  33( לגבות אגרה בסך של האגףוהסדר מקרקעין במשרד המשפטים )להלן: 
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-תיק בית משותף. לטענת המבקש, המונח "תיק בית משותף" אינו מוגדר בחוק המקרקעין, התשכ"ט

ופיצול מסמכי הבית המשותף לשני תיקים )לתיק רישום ולתיק  או בתקנות שהותקנו מכוחו, 1969

הוא  -המתאפשר רק מן הטעם שבחוק כאמור לא קיימת הגדרה מתאימה  -תיקון, ככל שיש כזה( 

מלאכותי ונועד להביא לגבייה כפולה של אגרה. המבקש הפנה גם להודעת משרד המשפטים מיום 

את מסמכי לעיונם עורכי דין לקבל יכולים מצעותה אשר השיקה את המערכת המקוונת בא 1.5.2016

 33הבית המשותף מבלי להגיע ללשכות רישום המקרקעין, בה צוין כי השירות יהיה כרוך באגרה של 

 ".את כל המסמכים המצויים בתוך תיקי בית משותףויכלול "₪ 

 

)ב( לחוק 145המשיבה הגישה תגובה לבקשת האישור, בה טענה, בתמצית, כי בהתאם לסעיף  .5

המקרקעין, צו המתקן רישום דינו, לכל דבר ועניין, כצו רישום. המשיבה הוסיפה והסבירה, כי כל תיק 

פיסית  -בין אם מדובר בתיק תיקון, רישום או ביטול, מתנהל כתיק נפרד  -רישום בית משותף 

ה נפרדת. למען הסדר ורישומית. על כן, גם העיון בו מופרד ושונה, ומאותו הטעם גם נגבית בגינו אגר

הטוב יוער, כי המשיבה העלתה טענות נוספות, ובהן כי המבקש לא הקדים פנייה מוקדמת )אמיתית( 

 לתביעתו, כי הבקשה הוגשה בחוסר סמכות ועוד. 

 

. לדיון האחרון 30.12.2018 -ו 25.11.2018בתיק נערכו שתי ישיבות מקדמיות, בימים  .6

ה שיאחי, מנהלת תחום ניהול ידע במשיבה, ועו"ד ליטל לוין, העובדת שהתקיים התייצבו גם הגב' עשיר

בהנהלת האגף. עו"ד לוין ציינה, כי לכל תיק ניתן מספר נפרד במערכת, המנוהל באופן עצמאי ונפרד, 

וכי תיקון יכול להתבצע גם שנים לאחר רישום הבית המשותף. מן הטעם הזה יש לבקש עיון בכל אחד 

גבית אגרה בנפרד(. בהקשר זה הובהר, כי לשכת רישום המקרקעין לא מנהלת מהתיקים בנפרד )ונ

תיק אחד לגבי כל בית משותף )בדומה לנסח מקרקעין מרוכז(, אלא יש תיק לכל תיקון ותיקון, וכי 

הלשכה נוהגת להחזיר את אגרת  -בכל מקרה, מקום בו כל שמופיע בשטר התיקון הוא טעות סופר 

 .העיון למי שמבקש אותה

 

בהחלטה שניתנה בדיון האחרון נקבע כי המשיבה תודיע האם היא מבקשת לשמוע ראיות, או  

שמא ניתן להכריע בבקשת האישור על בסיס החומר שהוגש. לאחר מספר בקשות לדחיית המועד 

 להגשת העמדה לצורך ניהול משא ומתן בין הצדדים, הגישו הצדדים בקשה לאישור הסכם הפשרה.

 

קבעתי, כי אין מקום לדחות את הסכם הפשרה המוצע על הסף,  2.12.2019מיום בהחלטתי  .7

, לא הוגשו התנגדויות להסכם 10.2.2020והוריתי על פרסומו. כפי שעולה מהודעת הצדדים מיום 

ובהסכם הפשרה, הסכם הפשרה אושר  1.1.2020הפשרה. כמו כן, כפי שצוין בהודעת הצדדים מיום 

 יקה במשרד המשפטים עובר להגשתו.על ידי מחלקת יעוץ וחק

 

 עיקרי הסכם הפשרה

בבקשה לאשר את הסכם הפשרה נטען, כי המשיבה הציגה למבקש תעודת עובד ציבור ממנה  .8

לה כי בתקופה הרלוונטית )השנתיים שקדמו ליום הגשת בקשת האישור( נגבתה יותר מאגרה אחת וע
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₪.  864,732ת משותף אחד, בסכום כולל של בגין עיון בתיקי בית משותף, בהזמנה אחת לגבי בי

בהתאם לכך, הוגדר כחבר קבוצה כל מי ששילם יותר מאגרה אחת בגין עיון בתיק בית משותף אחד 

 בתקופה הרלוונטית.

 

לגבות יותר מאגרה אחת בגין עיון המשיבה הפסיקה  31.10.2019עוד צוין בבקשה, כי ביום  .9

המשא ומתן שהתקיימו בין הצדדים ולפנים משורת הדין. בתיק בית משותף, וזאת לאור הליכי 

 המשיבה תמשיך לנהוג כך גם בעתיד, כל עוד לא ישונה הדין.

 

מאחר שהמשיבה ₪.  363,000המשיבה תשלם פיצוי בסך של הוסכם כי נוסף על האמור לעיל,  .10

וצה באמצעים אינה מחזיקה בידה את פרטי המשלמים השונים ואין באפשרותה לאתר את חברי הקב

סבירים ולהעביר אליהם את כספי הפיצוי ישירות, הסכימו הצדדים על העברת סכום הפיצוי לקרן 

א לחוק תובענות ייצוגיות. הצדדים ביקשו 27לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בהתאם לסעיף 

 ים משותפים. לייעד את סכום הפיצוי לתחום הקרוב לנושא התובענה, כגון סיוע בניהול סכסוכים בבת

 

ולבא כוחו שכר טרחה בסך של ₪,  23,400הצדדים ביקשו לפסוק למבקש גמול בסך של  .11

 בתוספת מע"מ.₪  80,000

 

 דיון והכרעה

מן הטעמים שיפורטו להלן, הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום לאשר את הבקשה, ולתת להסדר  .12

 הפשרה תוקף של פסק דין.

 

 אישור הסדר הפשרה

ר שעיינתי בהסדר הפשרה שהוגש על ידי הצדדים, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים לאח .13

בדיונים השונים שנערכו לפני, הגעתי לכלל מסקנה כי התובענה שהוגשה עומדת בתנאים לאישור 

תובענה ייצוגית, וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. כן 

שרה מהווה הסדר "ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה", ולפיכך מצאתי כי הסדר הפ

 יש מקום לאשרו. ואפרט.

 

ראשית, אני סבור שהתובענה כפי שהוגשה עומדת בתנאים לאישורה כייצוגית. התובענה  .14

מעוררת שאלה מהותית של עובדה ומשפט המשותפת לכלל החברים הנמנים עם הקבוצה המיוצגת, 

יק התיקון למסמכי הבית המשותף. הפסקת הגבייה עיון בתיינה כמובן בגביית האגרה הנוספת בגין וענ

על ידי המשיבה והסכמתה להתפשר מלמדות כי גם לשיטתה הייתה קיימת אפשרות סבירה שההליך 

יוכרע לטובת חברי הקבוצה. עוד יצוין, כי התנהלות המבקש ובא כוחו לימדה כי קיים יסוד סביר 

יח שעניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב. בכלל זה יצוין, כי המבקש להנ

פנה בפנייה מוקדמת למשיבה בטרם הגשת התביעה, כי הדיון התנהל בצורה נאותה וכך גם הליכי 

 הפשרה.  
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קבוצה. אני מקבל את טענות הצדדים לפיהן לא קיימת דרך מעשית ופשוטה לאתר את חברי ה .15 

בנסיבות אלה, אני סבור כי הסכם הפשרה מהווה את הדרך היעילה וההוגנת להכריע במחלוקת, ויש 

 בו אף כדי להרתיע, גם את המדינה ומוסדותיה, מפני הפרת הדין.

 

נוסף על כך, מקובלת עלי עמדת הצדדים, כי במקרה זה אין צורך במינוי בודק. אני סבור  .16

קרה שבפניי יעכב את בירור התובענה שלא לצורך, וממילא לא יהיה בו כדי שמינוי בודק בנסיבות המ

להשפיע על ההסדר או על תוצאתו הסופית, בשים לב לכך שחברי הקבוצה אינם מפוצים במסגרתו 

 באופן ישיר.

 

 הגדרת הקבוצה 

הקבוצה הוגדרה בהסכם הפשרה כ"כל מי שנגבתה ממנו יותר מאגרה אחת בגין עיון בתיקי  .17

 בית משותף מכל סוג )רישום ו/או תיקון ו/או ביטול( בהזמנה אחת לגבי בית משותף אחד".

 

משלא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה, ואף גורם לא ביקש שלא להיכלל בה, אני מורה על  .18

 הותרת הגדרת הקבוצה על כנה.

 

 גמול ושכר טרחה 

 )ו( לחוק תובענות ייצוגיות קובע:19סעיף  .19

בית המשפט הסדר פשרה, יקבע גמול למבקש או לתובע "אישר 
, ושכר הטרחה לבא 22המייצג, לפי העניין, בהתאן להוראות סעיף 

, ורשאי בית המשפט להתחשב 23כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 
 בהמלצה מוסכמת שהוגשה לו על ידי הצדדים".

 
 

גמול ושכר טרחה מפורטים  השיקולים השונים שעל בית המשפט להתחשב בהם בבואו לפסוק 

לחוק, ונכללים בהם הטרחה שטרחו התובע המייצג ובא כוחו והסיכון שנטלו על  23 -ו 22בסעיפים 

עצמם בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה וההוצאות שהוציאו לשם כך; התועלת שהביאה התובענה 

ית; מורכבות ההליך; האופן הייצוגית לחברי הקבוצה; מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוג

שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך והפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים 

 שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית.

 

רשימת השיקולים המנחים כמפורט לעיל אינה רשימה סגורה וממצה, וניתן להוסיף עליה 

אברהמי נחמיה נ' סלקום בישראל  471/15קרה )ע"א שיקולים בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומ

 ((.11/04/2016) בע"מ

 

בתוספת ₪  80,000במקרה שלפני, עתרו הצדדים לפסוק לב"כ המבקש שכר טרחה בסך של  .20

אני סבור שבנסיבות המקרה הנוכחי, מדובר בסכומים ₪.  23,400מע"מ וגמול לתובע המייצג בסך של 
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הפסקת הגבייה הכפולה, ואף לפיצוי ומניעת התעשרותה של המשיבה ראויים. הסדר הפשרה הביא ל

מהגבייה הכפולה, הגם שהפיצוי נעשה באופן עקיף ולא ישירות לחברי הקבוצה. הישגים אלו ראויים 

לתגמול. אני אף סבור שהסכומים שהתבקשו מאזנים נכונה בין הצורך בהרתעה לבין העובדה כי 

 כספי ציבור הם. -יה המשיבה היא רשות ציבורית, שכספ

 

 סיכום 

לרבות את המלצת הצדדים לפסיקת גמול ושכר לאור כל האמור אני מאשר את הסדר הפשרה  .21

ונותן לו תוקף של פסק דין. סכום הפיצוי שהמשיבה התחייבה לשאת בו ישולם, כאמור בהסדר טרחה 

וק תובענות ייצוגיות. ככל א לח27הפשרה, לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בהתאם לסעיף 

 שהדבר יתאפשר, הקרן תייעד את הפיצוי למטרה בנושא הקרוב לנושא התובענה.

 

( לחוק תובענות ייצוגיות. 4)א()25אני מורה על פרסום ההודעה השנייה בהתאם להוראת סעיף  .22

יום  14המשיבה תישא בעלויות הפרסום. נוסח ההודעה השנייה יובא לאישור בית המשפט בתוך 

 מהיום, ולאחר אישורו ידאגו הצדדים לפרסם את ההודעה בשני עיתונים יומיים, אחד מהם כלכלי.

 

הצדדים ישלחו עותק מפסק הדין, מהסדר הפשרה ומנוסח ההודעה השנייה )לאחר שיאושר(  .23

 למנהל בתי המשפט וליועץ המשפטי לממשלה. 

 

 יום. 15התיק יובא לעיוני בעוד  

 

 , בהעדר הצדדים.2020פברואר  17, כ"ב שבט תש"פניתן היום,  

        

 

 

 

 


