
 
 

 
 

 

 2018בינואר  21תאריך: 

             לכבוד

 מנהלי אגודות קהילתיותיו"ר/יו"ר/מנהלי קהילה/

                         

 ,שלום
 

 הרחבת הלכת שריד –סמכות אגודה קהילתית לגבות תשלום ממי שאינו חבר האגודה הנדון: 

 
 כללי

ת אגודה קהילתית לגבות תשלום, בעניין שריד, לגבי סמכוקבע ביהמ"ש העליון הלכה לפני כחודשיים 

ביהמ"ש  –מי שהיה חבר האגודה והפסיק את חברותו בה חבר או מממכוח תקנונה או מכוח הסכם, 

אינו חבר מכוח הסכם או תקנון שממי  הן מחבר והןהעליון קבע אז כי אין מניעה לגבות תשלומים 

 האגודה.

 דין חדש המרחיב את הלכת שריד.-ניתן בימים האחרונים פסקבימים האחרונים 

, ואינו חתום מי שלא היה מעולם חבר האגודההמשפט היא אם -הפעם לפתחו של בית השאלה שעמדה

שהתושב מתגורר  העל הסכם מול האגודה, חב בתשלום לאגודה עבור סל השירותים, בפרט בסיטואצי

 כדייר משנה/שוכר בבית של חברי אגודה אחרים. 

כי יש עילה לגבות תשלום גם ממי  נשאלנו לא אחת ע"י לקוחותינו על סיטואציה כנ"ל והבענו דעתנו

 שאינם חברים ואינם חתומים על הסכם, וזאת מכוח "הסכם מכללא" או מכוח "עשיית עושר"

גם מי שלא היה דעתנו וקבע לראשונה בצורה מפורשת כי -אישר את חוות בימ"ש השלום בקריות, ואכן

כם מכללא" ולחלופין מכוח מעולם חבר האגודה הקהילתית, חייב בתשלום לאגודה, וזאת מכוח "הס

 "עשיית עושר ולא במשפט" ככל שהאגודה הוכיחה שמדובר בשירותים בעלי אופי ציבורי.

 

 :הרחבהב

תושבים ("משפחת ירסקי") שהתגוררו כדיירי מדובר בתביעת האגודה הקהילתית "הררית" נגד זוג 

. תביעה זו הררית ביישוב"משפחת ולנסי") (משנה בדירתם של קרובי משפחתם שהם חברי האגודה 

משפחת ולנסי שגם היא סירבה הייתה תביעת המשך להליך קודם שבו זכתה האגודה בתביעה מול 

 לשלם עבור שירותי האגודה.

 

כי ניתן לגבות תשלום ממי שהיה חבר האגודה והפסיק את חברותו בה אך  כאמורבהלכת שריד נקבע 

 האגודה והן מכוח הסכם ההצטרפות. ממשיך להתגורר ביישוב, וזאת הן מכוח תקנון 

הסוגיה המשפטית הפעם התמקדה בשאלה אם אגודה קהילתית יכולה לתבוע תשלום גם ממי שלא היה 

מעולם חבר האגודה (כך שתקנון האגודה אינו חל עליו) ולא חתם עמה על הסכם כלשהו, ובפרט 

 אגודה אחר. /תושבבנסיבות שהתושב מתגורר בדירה של חבר

 
 

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 פלג רחמן

 נעה חשמונאי

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -אורטל  גל 

 אבידן רם

 יואב שימשי

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 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

 ירון זיגלר

 

 * נוטריון 



 
 

 
 

 
 

 ה החוזיתהעיל

שהתושבים חייבים לשלם לאגודה מכוח דיני החוזים, גם אם אין חוזה חתום מול ביהמ"ש קבע 

האגודה, וזאת לאחר שהובהר להם עם הגעתם ליישוב כי המגורים ביישוב כרוכים בתשלום לאגודה 

"חוזה עבור שירותיה, ולאחר שהתושבים החליטו על אף זאת להמשיך להתגורר ביישוב הרי שנוצר 

 ,מכללא מכוח התנהגות" (כלומר חוזה שאינו בכתב), כך שסירוב הנתבעים לשלם עבור שירותי האגודה

המשפט כי לו סברו -מהווה חוסר תום לב בקיום חוזה. עוד העיר בית ,בעודם מתגוררים ביישוב

הליכים , היה עליהם לנקוט לגבות מהם תשלום חרף דרישות האגודההתושבים כי אין לאגודה סמכות 

 משפטיים מתאימים מידיים נגד האגודה ולא להשתהות שנה וחצי בתקיפת דרישת האגודה.

 

 עילת עשיית עושר ולא במשפט

דין, שירות מאת אחר, חייב שלא מכוח ה ,חוק עשיית עושר ולא במשפט קובע (בין היתר) כי מי שקיבל

מדובר בעיקר במקרים שבהם אין הסכם בין  נהנה.הוא לשלם לנותן השירות את שווי השירות שממנו 

 מקבל השירות לבין נותן השירות.

 נהנוביהמ"ש קבע (למעשה עוד בהליך הקודם בעניין ולנסי) כממצא עובדתי שהתושבים במקרה זה, 

, בעודם נהנו משירותים כדוגמת נוי ושמירה וכןשירותי האגודה כדוגמת פעילויות נוער ביישוב, מ

  .חשבון האגודה-ומשכך הם התעשרו שלא כדין על מתגוררים ביישוב,

ביהמ"ש שם דגש על כך שמדובר בשירותים שאינם ניתנים לפיצול, ולא ניתן לבחון אותם לפי שימוש 

 בפועל ומשולמים באופן אחיד ע"י כלל תושבי היישוב

 

 

 סוף דבר

-גודה וזאת בנוסף לבגין שירותי הא ₪ 23,000ביהמ"ש חייב את התושבים לשלם לאגודה סך של מעל 

 הדין אינו חלוט ויתכן כי יוגש עליו ערעור-עו"ד. יוער כי פסק טבגין הוצאות משפט ושכ" ₪ 10,000

 .לביהמ"ש המחוזי

 

[פורסם בנבו,  אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית נ' ירסקי ואח' -הררית  3464-02-16 (קריות) ת"א(
 )האגודה בתביעה הנ"ל (פרטי המייצגים לא פורסמו).משרדנו לא ייצג את שמובהר  ]).14.1.2018

 

 אנחנו עומדים לרשותכם.

 

 בברכה,    
 
 עורכי דין ומגשרים –שלמה כהן ושות'      
 


