
                     
 

1 

 

 

 

 
                                                                                    לכבוד

 לקוחותינו 
 דואר אלקטרוניב
 

 לכולם, שלום
 

 פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין אגודה קהילתית שרידהנדון: 
  

 
בערעור על פסק דינו של בית )מצורף לנוחותכם( ון ניתן פסק דינו של בית המשפט העלי 2.11.17יום ב

המשפט המחוזי בנצרת בסוגית חובת התשלום עבור שירותים קהילתיים הניתנים לתושבים באגודות 

שיוצגו על ידי  והוועד המקומי קיבוץ שרידהנדון נתבעו אגודת מתיישבי שריד, התיישבות. במקרה ל

בות מן התושבים שאינם חברים בה תשלומים בגין בטענה כי האגודה אינה רשאית לג –משרדנו 

 שירותים שהיא מספקת לכלל התושבים ביישוב.

בית המשפט המחוזי אמנם דחה את עיקר תביעתם של התושבים, אך קבע שתי קביעות שלא ניתן היה 

 להשלים עמן:

לאחר כי הוראות בתקנון האגודה המחייבות את החבר להמשיך ולשלם עבור השירותים גם  האחת,

 בטלות בשל אי חוקיות; –הפסקת חברותו 

 –כי הסעיפים בהסכמי ההצטרפות הקובעים גם הם חובת תשלום ללא קשר לחברות באגודה , השנייה

 נוגדים את תקנת הציבור.בשל היותם בטלים בשל אי חוקיות ו

פרטן( התושבים ערערו על פסק הדין בשל העובדה שלא התקבלו שאר טענותיהם )שאין זה המקום ל

 ואילו האגודה ערערה על שתי הקביעות שפורטו מעלה.

בית המשפט העליון קיבל את שתי הטענות שלעיל ובכך קיבל את עיקר ערעורה של האגודה ודחה את 

לטובת הקיבוץ  ₪אלף  45) כבדותערעור התושבים כולו תוך שהוא מטיל עליהם הוצאות משפט 

 .והאגודה(

( מקבל בית המשפט העליון את התזה המשפטית הבסיסית 31עיף במסגרת פסק הדין )ראו בעיקר ס

העומדת בבסיס הסכמי ההצטרפות שנחתמו במרבית ההרחבות והאגודות הקהילתיות והיא כי מדובר 

בהסכמים שלא רק שאינם נוגדים את תקנת הציבור אלא שהרציונאל שבבסיסם נכון וראוי וכי אדם 

ויב להם כל עוד הוא תושב ביישוב. במיוחד נדחתה הטענה שהצטרף ליישוב על בסיס הסכמים אלה מח

שהועלתה על ידי בית המשפט המחוזי )ביוזמתו( כי מדובר בחוזים לתקופה בלתי קצובה שניתן לבטלם 

היא תקופת מגוריו של  –בהודעה סבירה. נתקבלה טענתנו כי מדובר למעשה בחוזה לתקופה קצובה 

 ו.התושב ביישוב הנפסקת עם יציאתו ממנ

לאישורם של הסכמי ההצטרפות על ידי בית המשפט העליון חשיבות רבה החורגת משאלת התשלומים 

של תושבי האגודות הקהילתיות והיא נוגעת גם להסכמי הצטרפות של חברים לקיבוצים עצמם, בכך 

של שהיא מרמזת )מבלי שנקבעו כמובן כל מסמרות בעניין זה( כי לא ניתן יהא לחמוק בקלות מהוראות 

 הסכמי הצטרפות שעמדו בבסיס הקבלה לחברות בקיבוץ.
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 ה כהןשלמ

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 נעה חשמונאי

 פלג רחמן

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 איתי ציון

 אבידן רם

 יניר שמחה

 יואב שימשי

 מורן קורן

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 מורדתמר 

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 צרנישי נותקין פול

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ
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בשולי הדברים ראוי להדגיש שתי נקודות נוספות שיש בהן כדי לשמש חומר למחשבה ופתרונות משפטיים 

 נדרשים:

ם באגודה בית המשפט העליון מאשר קביעות קודמות כי לא ניתן לקשור בין הבעלות בבית המגורי .א

א ניתן לפגוע בזכויות החבר בבית המגורים שלו במקרה של הפסקת ללבין החברות באגודה. 

ראוי לציין כי  .לא ניתן לחייב את הרוכש בעסקת יד שנייה להתקבל לחברות באגודהוחברות 

מדובר בתיק זה בחברות באגודה קהילתית ולא בקיבוץ כך שאין בכך כדי לקבוע בשלב זה דבר 

 כמי שיוך דירות בקיבוץ.לגבי מגבלות עבירות זכויות במסגרת הס

בית המשפט העליון בחר שלא להכריע  ,בזיקה לבעיה שיוצרת העברת זכויות בעסקת יד שניה .ב

כיוון שאלה לא נדרשו לצורך  –בטענות שהועלו על ידנו בערעור בנושא עשיית עושר ולא במשפט 

 והשאיר סוגיה זו בצריך עיון. –הכרעה בתיק עצמו 

 

ב לעיל ייתכן בהחלט כי נידרש להליכים משפטיים עם תושבים שרכשו את -ם אלאור האמור בסעיפים קטני

בטענה של עשיית עושר ולא  -ביתם בעסקת יד שנייה ואינם מוכנים לשלם עבור השירותים הקבועים 

 12.5עם החבר המעביר המכילים הוראה דומה להוראת סעיף  בהיעדר הסכמים חתומיםוזאת  –במשפט 

הקובע כי התושב נושא בחיובים כלפי האגודה כל עוד הקונה לא נכנס בנעליו  – ידבהסכם המשתכנים בשר

  .לעניין חיובים אלה

כאשר בהסכמי ההצטרפות שנחתמו יש הוראות מפורשות בדבר התניית העברת הזכות בחיוב הרוכש 

ן בתיק ייתכן כי פסיקת בית המשפט העליו – או לשלם את התשלומים כאמור  לחתום על הסכם הצטרפות

זה תסייע לטענה כי יש לכבד את הסכמי ההצטרפות ולקיימם גם במובן הטלת חבות על הרוכש מבלי 

 ל כחבר באגודה.בשיתק

תידרש חשיבה בתחום שיפור הסכמי ההצטרפות ותקנוני האגודה מקום בו אין הוראות מפורשות כאמור 

 פין להתחייבויות הרוכש כלפי האגודה.כך שיטילו חובות על החבר/תושב מעביר הזכות באופן שיביא בעקי

 

 אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה, הערה, הבהרה או הבעת דעה.

        

 

 

        

 בברכה,        

 

 עומר כהן, עו"ד          

 

                  

 
 
 


