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 ע"י ב"כ עו"ד אורי וינינגר
= 1 

 
 פסק דין

 2 

 3במסגרת פסק דין זה, הנני נדרשת להכריע בשתי תביעות כספיות בין שני אחים )וצד ג'(, ואלו  .1

 4 הן: 

 5 

 6, כנגד אחיו 61.3.16"(, ביום התובע)יכונה בפסק דין זה: " 'כ 'שהגיש מר א תביעה אחת 

 7"( אשר 'עו"ד מ)להלן: " 'מ '"( וכנגד עורך הדין עהנתבע)יכונה בפסק דין זה: " 'כ 'מר אב

 8ייצג את התובע, הנתבע ושתי אחיותיהם בעסקת מכר דירת הוריהם המנוחים. במסגרת 

 9 90,,115ולחוד, לשלם לו סך -, ביחד'תביעה זו עותר התובע לחייב את הנתבע ואת עו"ד מ

 10, אשר לטענתו מגיעים לו בגין חלקו החסר בכספי תמורת דירת ההורים המנוחים ₪

 9,451-11בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל )תמ"ש 

 12יצוין, כי תביעה זו הוגשה במקור לבית המשפט "(. התביעה העיקרית)להלן: "( 13-16

 13 אביב והועברה לפתחו של בית משפט זה. -השלום בתל

 14 

 15, כנגד התובע. במסגרת תביעה זו עותר הנתבע 61.5.16שהגיש הנתבע, ביום  תביעה שנייה 

 16בגין חלקו בדמי שכירות המתקבלים מדוכן  ₪ 05,,,1,לחייב את התובע לשלם לו סך 

 17אשר היו בבעלות ההורים המנוחים ומגיעים לו, כך לטענתו, מכוח  ומחסן בשוק הכרמל

 18הוגשה תביעה זו  4.4.14,היותו יורש על פי דין של המנוחים. בהתאם להחלטתי מיום 

 19 "(. התביעה שכנגד( )להלן: "13-,5-1,,1כתביעה נפרדת )תמ"ש 

 20 
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 1דומה,  - לנוכח העובדה כי התשתית העובדתית והדיונית המונחת ביסוד שתי התביעות .2

 2 תפורטנה להלן תמצית העובדות הצריכות לעניין בהתייחס לשתי התביעות במאוחד. 

 3 

 4 : רקע עובדתי ודיוני כללי

 5 

 6 ז"ל  'כ 'וי 'מ של  ילדיהם  "( הם אחים, הצדדיםהתובע והנתבע )להלן שניהם: " א. .3

 7 "(.ההורים המנוחים" וביחד: "המנוח"; "המנוחה)להלן בהתאמה:  " 

 8 

 9"( וגב' 'גב' ת)להלן: " 'ת 'שתי אחיות נוספות, בנותיהן של המנוחים: גב' רלצדדים  ב.

 10 "(, אשר אינן בעלות דין בהליכים דנן.  'גב' ב)להלן: " 'ב 'ל

 11 

 12בתל אביב )להלן:  --- במהלך חייהם היו המנוחים בעלים של מלוא הזכויות בדירה ברח'  .4

 13 "(.  דירת המנוחים"; "הדירה"

 14 

 15קיימת מחלוקת בנוגע לזכויות נוספות אשר היו בבעלות המנוחים: בעוד  יצוין, כי בין הצדדים .5

 16שעל פי טענת הנתבע, לאב המנוח )ולאחר מכן לאם המנוחה( היו זכויות בדוכן בשוק הכרמל 

 17"(, המחסןבתל אביב )להלן: " ---  "( וכן במחסן ברח'הדוכןבתל אביב )להלן: " ---ברח' הכרמל 

 18טוען התובע כי למנוחים לא היו זכויות קנייניות בדוכן ולמיטב ידיעתו גם לא במחסן. כן 

 19לטענת הנתבע היו בבעלות המנוחה מגרשים וכספים בחשבונות בנק, אשר נטלו שלא כדין על 

 20 ידי התובע, אולם אינם מושא של פסק דין זה.       

 21 

 22 הלך המנוח לעולמו. 4.11.33,ביום  .6

 23 

 24אביב. על פי צו הירושה -ניתן צו ירושה אחר המנוח בבית המשפט המחוזי בתל 16.11.30ביום  .7

 25מהעזבון בחלקים  6/4מעזבון המנוח וכל אחד מארבעת הילדים  1/4אלמנת המנוח יורשת 

 26 לתצהיר התובע(.  ,( )צורף ת/141/30,שווים ביניהם )ת"ע 

 27 

 28"(. מספר ימים לפני 'גב' ש)להלן: "' ש 'נישא התובע לאשתו גב' ש 0.5.09יצוין, כי ביום  .8

 29 ', חתם התובע על מסמך, בו הצהיר כי החל ממועד נישואיו עם גב' ש,6.5.0חתונתו, ביום 

 30מוותר מרצונו על כל זכות שתהיה לו בעתיד בירושת אביו המנוח, למעט הזכות להמשיך ולנהל 

 31לכתב ההגנה של  1( )נספח "מסמך הוויתוראת דוכן המכירות המצוי בבעלותו כיום )להלן: "
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 1הנתבע בתביעה העיקרית(. יצוין, כי הצדדים חלוקים בנוגע לתוקפו ומשמעותו של מסמך זה 

 2 לענייננו, ועל כך בהמשך.

 3 

 4נתגלע סכסוך בינו לבין התובע בין היתר לאור השתלטות התובע  1561לטענת הנתבע, בשנת  .9

 5ה התערערו היחסים בין השניים והיו על הדוכן שהיה בבעלות ההורים המנוחים. החל ממועד ז

 6 תקופות ארוכות של נתק ביניהם. 

 7 

 8 הלכה המנוחה לעולמה. 11.,.0,ביום  .11

 9 

 10צו ירושה חדש אחר המנוח וכן הוצא צו ירושה אחריה  4.9.11לאחר פטירת המנוחה, ניתן ביום  .11

 11הנתבע בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב. על פי צווי ירושה אלו, שניתנו במעמד התובע, 

 12ושתי אחיותיהם בבית הדין הרבני, הוכרזו ארבעת האחים כיורשים על פי דין, בחלקים שווים 

 13 לתצהיר התובע(.  4ת/-ו 6כל אחד( )ר' בהתאמה ת/ 1/4ביניהם, של עזבון המנוחים )

 14 

 15לאחר הוצאת צווי הירושה אחר המנוחים, נרשמו זכויות האחים בדירת המנוחים בחלקים  .12

 16לתצהיר  1לכל אחד( )ר' נסח לשכת רישום מקרקעין צורף כנספח ת/ 1/4שווים ביניהם )

 17 התובע(.  

 18 

 19שנים עד למכירת הדירה, הושכרה דירת המנוחים  5 –בסמוך לאחר פטירת המנוחה ובמשך כ  .13

 20 לצד שלישי תוך שכספי השכירות חולקו בין ארבעת האחים בחלקים שווים ביניהם. 

 21 

 22גובשה הסכמה בין האחים למכירת הדירה. לצורך מכירת הדירה, התקשרו  111,במהלך שנת  .14

 23 , אשר המליצה לאחים על שירותיו.  ', באמצעות האחות גב' במ'האחים עם עו"ד 

 24 

 25ונחתם הסכם מכר )להלן:  ₪מיליון  ,נמכרה דירת המנוחים תמורת סך של  6.0.11,ביום  .15

 26 לתצהיר התובע(. במועד החתימה היו נוכחים כל ארבעת האחים.    9"( )ר' ת/הסכם המכר"

 27 

 28בנאמנות המחאה  'במעמד החתימה על הסכם המכר ובהתאם להוראותיו, קיבל עו"ד מ .16

 29לתצהיר  0על חשבון התשלום הראשון )ר' נספח ת/ ₪ 911,111בנקאית מאת הרוכשים על סך 

 30 מה על שם הנתבע בלבד. התובע(. יצוין, כי המחאה בנקאית זו נרש

 31 

 32או בסמוך לכך העבירו הרוכשים לכל אחד מהאחים את התשלום השני בהתאם  15.6.11ביום  .17

 33 (. ₪ 601,111)סך הכל  ₪ 911,,5להסכם המכר בסך של 

 34 
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 1את התשלום האחרון בהתאם להסכם  מ'ולאחר שהרוכשים העבירו לעו"ד  15.5.11ביום  .18

 2לכל אחד  ₪ 111,111לתובע ולשתי האחיות סך  'מ, העביר עו"ד ₪ 1,161,111המכר בסך 

 3. כמו כן, במועד זה העביר ₪ 611,111(, תוך שהותיר בידיו בנאמנות סך ₪ 661,111)סה"כ 

 4ששולמה על חשבון התשלום הראשון לידי  ₪ 911,111את ההמחאה הבנקאית בסך  מ'עו"ד 

 5 הנתבע. 

 6 

 7באופן הבא:  ₪ 611,111מנות בסך את הסכום שנותר בידיו בנא מ'חילק עו"ד  0.11.11ביום  .19

 8)ר'  ₪ 11,,10,ולנתבע העביר סך של  ₪ 150,911לתובע ולכל אחת מהאחיות העביר סך של 

 9 (. מ'תרשומת בכתב ידו של הנתבע אשר צורפה כנספח ב' לתצהירו של עו"ד 

 10 

 11, ואילו הנתבע קיבל לידיו ₪ 411,111בסופו של יום, קיבל התובע וכל אחת מהאחיות סך  .21

 12 מהתמורה.  ₪ 611,111

 13 

 14, בעקבות שיחה טלפונית ,11.5.1בחלוף שנתיים ממועד החתימה על הסכם המכר, ביום  .21

 15על מנת לאחל לתובע "שנה טובה"(, ביקש  מ'עם התובע )לטענת עו"ד  מ'אקראית שערך עו"ד 

 16כי לא קיבל מהנתבע את מלוא  מ'. בפגישה זו עדכן התובע את עו"ד מ'התובע להיפגש עם עו"ד 

 17סייע  מ'נומינאלי( וביקש ממנו לסייע לו בעניין זה. עו"ד  ₪ 111,111לקו בתמורת הדירה )ח

 18לתובע לערוך מכתב המופנה לנתבע אשר יסביר מדוע לא העביר לידי התובע את מלוא חלקו 

 19 (. ,מסומן כבימ"ש/ ,11.5.1בגין מכירת הדירה )העתק המכתב מיום 

 20 

 21אשר  16.,.3, אשר ערך עבורו מכתב ביום 'מטעמו, ע. טבמענה למכתב זה, פנה הנתבע לעו"ד  .22

 22"( 'מכתב עו"ד ט" )להלן: "התראה לפני נקיטת הליכים משפטייםנשלח לתובע וכותרתו: "

 23(. במכתב זה, טען הנתבע כי במשך שנים רבות קיבל התובע לידיו כספים שלא כדין 1)בימ"ש/

 24בגין השכרת דוכן ומחסן בשוק הכרמל אשר היו שייכים להורים המנוחים ואשר הנתבע היה 

 25זכאי להירשם כבעליהם ביחד עם התובע ושתי אחיותיהם. על פי טענת הנתבע, חובו של התובע 

 26)נומינאלי( בגין השכרת הדוכן וכן סך  $ 66,111,תי אחיותיהם עומד על סך כלפיו וכלפי ש

 27ארה"ב לחודש עבור  $ 1,111)נומינאלי( בגין השכרת המחסן )על פי תחשיב של  $ 144,111

 28ארה"ב לחודש עבור השכרת המחסן(. כן טען הנתבע כי התובע נטל  $ 911 -השכרת דוכן ו

 29ך רכישת מגרשים אולם נמנע מלרשום את המגרשים כספים אשר היו שייכים למנוחה לצור

 30על שם הנתבע והאחיות וכן נמנע מלשתף את האחים בנוגע לכספים שהיו למנוחה בחשבונות 

 31ימים את מלוא המסמכים  61הבנק שלה. משכך, נדרש התובע להמציא לנתבע בתוך 

 32היו על שם הרלוונטיים בגין השכרת הדוכן והמחסן, המגרשים וכלל חשבונות הבנק אשר 

 33המנוחה וכן להעביר לידי הנתבע את חלקו בכלל הכספים בגין השכרת הדוכן והמחסן בסכום 
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 1)נומינאלי( בגין חוב  $ 111,,46ואילך וכן סך  116,לחודש החל מחודש ינואר  $ 091משוער של 

 2העבר. כן לטענת הנתבע, על התובע להשיב לידי הנתבע ושתי אחיותיהם את מלוא הסכום 

 3שכן קיבל סכום זה התקבל לידיו עקב  ₪ 411,111בגין מכירת דירת המנוחים, בסך שקיבל 

 4שגגה ובניגוד למסמך המצוי בידי הנתבע על פיו התובע וויתר על כל הזכויות המוקנות לו 

 5ו.ש.פ.(. לסיום ציין הנתבע  –בדירה עקב התנגדות המנוחה לנישואיו )הכוונה למסמך הוויתור 

 6יא את מלוא המסמכים והסכומים הנקובים במכתבו, יפנה הנתבע כי ככל שהתובע לא ימצ

 7 לבית המשפט לצורך מימוש זכויותיו וזאת בהעדר התראה נוספת.   

 8 

 9הוחלפו  16.,.3לתובע ביום  'לשם השלמת התמונה, יצוין, כי לאחר שליחת מכתבו של עו"ד ט .23

 10, במכתב ששלח ב"כ התובע . כךמ'תכתובות גם בין ב"כ התובע דהיום, עו"ד דניאל, לבין עו"ד 

 11בעניין העברת  מ'( העלה התובע טענות קשות כלפי עו"ד ,)בימ"ש/ 6.4.16,ביום  מ'לעו"ד 

 12לידי הנתבע מבלי לקבל הסכמתו ו/או אישורו של התובע  ₪ 911,111ההמחאה הבנקאית בסך 

 13ועית ברשלנות ובניגוד לאחריותו המקצ מ'לכך. לטענת ב"כ התובע, בהתנהלות זו פעל עו"ד 

 14מכתב תשובה  16.9.16ביום  מ'וגרם לתובע נזקים כספיים. במענה למכתב זה, שלח עו"ד 

 15( בו הכחיש את מלוא הטענות המיוחסות לו בגין אי קבלת אישור ו/או 6מפורט )בימ"ש/

 16הסכמה של התובע לחלוקת הכספים ובפרט בנוגע להעברת ההמחאה הנ"ל אשר לטענתו 

 17מכתבו טענות נוספות כנגד  מ'ל הסכם המכר. כן העלה עו"ד הוצגה ואושרה במעמד החתימה ע

 18 התנהלות התובע אשר יפורטו בהמשך פסק הדין.   

 19 

 20 : ההליכים המשפטיים בבית משפט זה

 21 

 22 16.9.16מיום  מ', כחודשיים לאחר שהתובע קיבל את מכתב התשובה מאת עו"ד 61.3.16ביום  .24

 23כאמור התובע את התביעה דנן לבית וכשנתיים וחצי לאחר החתימה על הסכם המכר, הגיש 

 24 משפט השלום בתל אביב. 

 25 

 26ולחוד, להשיב לו סך -, ביחדמ'במסגרת תביעתו, עתר התובע לחייב את הנתבע ואת עו"ד 

 27)נומינאלי( בגין חלקו הנותר בתמורת הדירה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום  ₪ 111,111

 28נכון למועד  ₪ 90,,115כספים )סה"כ , הוא המועד בו קיבל לידיו הנתבע את ה0.11.11

 29התביעה(, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית ממועד התביעה ועד למועד התשלום 

 30 בפועל. 

 31 

 32אשר לטענתו  ₪ 05,,,1,תביעה כספית מטעמו להשבת סך  61.5.13מנגד, הגיש הנתבע ביום  .25

 33( בדמי השכירות המתקבלים בגין הדוכן והמחסן אשר היו שייכים 1/4מגיעים לו בגין חלקו )
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 1השנים האחרונות )עפ"י ערך  0למנוחים ואשר לטענתו נטלו שלא כדין על ידי התובע במהלך 

 2דולר ארה"ב לחודש עבור  911-לר ארה"ב לחודש עבור השכרת הדוכן ודו 1,111משוער של 

 3השכרת המחסן( כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית ממועד התביעה ועד למועד 

 4 התשלום בפועל. 

 5 

 6הורה כב' השופט א. שליו על העברת שתי התביעות לבית המשפט לענייני  16.,5.1,ביום  .26

 7  משפחה, ואלו נקבעו לדיון בפניי.

 8 

 9התקיימה ישיבת קדם משפט, במסגרתה נעשה ניסיון להביא את הצדדים  4.4.14,ביום  .27

 10להסכמות, אולם הדבר לא צלח. בנסיבות אלו, קבעתי את שתי התביעות להוכחות וניתנו 

 11 הוראות להגשת תצהירי עדות ראשית.  

 12 

 13"(, גרושתו של התובע ומי שחתומה 'גב' ב( )להלן גם: "')לבית ש 'ב 'נחקרו גב' ש 1.4.19,ביום  .28

 14 9.1.13,; ביום מ'נחקר הנתבע ועו"ד  5.11.19וכן התובע; ביום  ,6.5.0על מסמך הוויתור מיום 

 15, אשר הובאה לעדות על ידי התובע באמצעות צו הבאה. יצוין, כי ת'נחקרה אחות הצדדים גב' 

 16ה עבורה על ידי ב"כ על טיוטת תצהיר לא חתומה אשר נערכ ת'במהלך עדותה נחקרה גב' 

 17 התובע, אולם לא הוגשה בסופו של יום בשל אי רצונה לקחת חלק בסכסוך בין האחים. 

 18 

 19עתר התובע בבקשה לצרף את טיוטת התצהיר הנ"ל לתיק בית המשפט. לאחר  13.,.,ביום  .29

 20 כדלקמן:  15.6.13ניתנה החלטתי ביום  – מ'קבלת תגובות הנתבע ועו"ד 

 21 

 22אך ורק במישור  ת'שת טיוטת תצהירה של גב' מאחר שהמבקש עותר להג"

 23הקבילות החפצית של המסמך במאובחן מאמיתות תוכנו ובשים לב לעובדה שהגב' 

 24לפרוט' הדיון מיום  94אישרה את דבר קיומו של המסמך )ר' בעדותה בעמ'  ת'

 25-( ומשקיימת תמימות דעים כי המסמך אינו קביל מבחינה מהותית31, ש' 90.3.30

 26לתשובת המבקש( ומשחרף האיחור בהגשת המסמך  4)ראו גם בסעיף  תוכנית

 27אני  –בין היתר בנוגע למסמך זה  ת'ניתנה הזכות לב"כ המשיבים לחקור את הגב' 

 28מתירה את הגשת המסמך אך ורק בנוגע לעצם קיומו של המסמך, במאובחן 

 29רוט' תיבחן בהתאם לאמור בפ ת'מאמיתות תוכנו, תוך שמובהר כי עדותה של גב' 

 30 בלבד.  90.3.30הדיון מיום 

 31כמו כן, למשיבים קיימת הזכות להעלות כל טענה בנוגע למסמך זה כמו גם בנוגע 

 32 במסגרת הסיכומים והדבר ייבחן במסגרת פסק הדין. ת'לעדותה של גב' 

 33שאלת ההוצאות בגין הגשת המסמך באיחור תיבחן אף היא במסגרת פסק הדין 

 34 ".   הסופי

 35 
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 1 החלטה הנ"ל, ניתנה החלטה על הגשת סיכומים בכתב. בד בבד עם מתן ה .31

 2 

 3 לאחר הגשת סיכומי הצדדים לרבות סיכומי תשובה, ניתן כעת פסק הדין.  .31

 4 

 5 : 31-50-09425התביעה העיקרית נשוא תמ"ש 

 6 

 7הגם שעתירת התובע כנגד הנתבעים היא להשבת סכום כספי אחד, מבוססת תביעתו כלפי כל  .32

 8ה שונות. משכך, נדרש לכל תביעה בנפרד תוך בחינת המתווה אחד מהנתבעים על עילות תביע

 9 הדיוני והמשפטי הנדרש לה. 

 10 

 11 :התביעה כנגד הנתבע

 12 

 13התובע מבסס תביעתו להורות לנתבע להשיב לו את יתרת כספי תמורת דירת המנוחים בסך  .33

 14 )נומינאלי( בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על מכלול הטענות שלהלן: ₪ 111,111

 15 

 16מהזכויות בדירה ולפיכך, בהתאם לזכויות אלו  1/4התובע הוא הבעלים הרשום של  .א

 17. ₪ 911,111מתמורת מכר הדירה, קרי  1/4ועל פי האמור בהסכם המכר, זכאי לקבל 

 18במקרה דנן, אין חולק כי הנתבע קיבל לידיו סכום גבוה מחלקו בדירה על חשבון חלקו 

 19ידי התובע סכום זה כשהוא נושא הפרשי של התובע ועל כן חובה על הנתבע להשיב ל

 20 הצמדה וריבית ממועד קבלת התשלום העודף לידיו ועד למועד השבתו בפועל. 

 21 

 22מכספי תמורת הדירה נסמכת גם על האמור בצווי  1/4זכותו של התובע לקבלת  .ב

 23הירושה של ההורים המנוחים שהוצאו במעמד כל האחים בבית הדין הרבני בהם 

 24 מעיזבון המנוחים.   1/4ל פי דין של הוכרז התובע כיורש ע

 25 

 26טענת ההגנה היחידה של הנתבע היא כי התובע הסתלק לכאורה מחלקו בעיזבון  .ג

 27. אולם, טענה זו לא ,6.5.0ומכספי תמורת הדירה בהתבסס על מסמך הוויתור מיום 

 28, מסמך הוויתור אינו יכול להוות הודעת הסתלקות על פי דין בהתאם ראשיתהוכחה. 

 29שכן אינו מנוסח בתצהיר וממילא  1539 –לחוק הירושה, התשכ"ה  3סעיף להוראות 

 30, מסמך זה עומד בסתירה למסמכים מאוחרים שניתלא הוגש לבית הדין הרבני; 

 31שהוצאו על ידי הצדדים עצמם המעידים על זכויותיו של התובע בדירה, לרבות צווי 

 32ין והסכם המכר; ירושה אחר ההורים, נסח רישום זכויות בלשכת רישום המקרקע
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 1, הנתבע זנח ו/או וויתר על טענתו בגין מסמך הוויתור לפני שנים רבות למרות שלישית

 2שנקרו בדרכו הזדמנויות רבות להעלותה במהלך השנים, ומשכך אין לו אלא להלין על 

 3 עצמו. 

 4 

 5בכל הנוגע לנסיבות עריכת מסמך הוויתור טוען התובע כי הנתבע עצמו אישר כי אין  .ד

 6לו כל ידיעה אישית בנוגע לנסיבות היווצרותו, כך שבפועל אין בפיו כל גרסה עובדתית 

 7בנוגע למסמך זה. במצב דברים זה, הגרסה העובדתית היחידה המצויה בפני בית 

 8תור נערך על רקע אי שביעות רצון האם המשפט היא גרסת התובע לפיה מסמך הווי

 9להפנותו  ש'וחששה של האם כי לאחר נישואיו עשויה גב'  ש'המנוחה מנישואיו לגב' 

 10כנגד משפחתו ובין היתר לדרוש מהם את התשלומים ששילם התובע עבור פינוי 

 11אשר התגוררה בדירת ההורים ב"דיירות מוגנת" ו/או לטעון לזכויות יתר  'משפחת נ

 12ועל  ש'וכח תשלום זה. לפיכך, על מנת לקבל את ברכת האם לנישואיו עם גב' בדירה נ

 13מנת להפיג חשש זה, ניאות התובע לחתום על מסמך בו וויתר על זכויות היתר שיש לו 

 14. לטענת התובע, אין במסמך זה כדי להעיד דבר וחצי ש'בדירה ממועד נישואיו עם גב' 

 15זה  חלקו בכספי תמורת הדירה, אלא לכל  דבר על וויתורו על עזבון המנוחים ובכלל

 16מכספו  'היותר על וויתור זכויותיו העודפות בדירה בגין כספים ששילם למשפחת נ

 17 שלו.  

 18 

 19אשר על כן, מכל הטעמים שפורטו לעיל, שומה על הנתבע להשיב לידי התובע את  .ה

 20הסכום העודף שקיבל מכספי תמורת הדירה על חשבון חלקו של התובע, קרי סך 

 21, 0.11.11)נומינאלי( כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מיום  ₪ 111,111

 22 הוא המועד בו קיבל לידיו את סכום זה ועד מועד התשלום בפועל. 

  23 

 24מנגד, טוען הנתבע כי דין תביעתו של התובע לקבלת הסכום הנטען מכספי תמורת הדירה  .34

 25 להידחות, ואלו נימוקיו;

 26 

 27לתובע אין כל זכות בדירת ההורים המנוחים כל שכן בכספי תמורת הדירה הואיל  .א

 28חתם התובע על מסמך וויתור בו הצהיר באופן מפורש ומרצונו החופשי  ,6.5.0וביום 

 29הוא מוותר על כל זכות שיכול ותהא לו בעתיד בירושת אביו,  ש'כי ממועד נישואיו לגב' 

 30לנהל את דוכן המכירות שאותו הפעיל באותם לרבות כל הרכוש הנותר, למעט הזכות 

 31ימים. לפיכך, חתימתו של התובע על מסמך הוויתור היא בבחינת הודעה על 

 32הסתלקותו מעזבון המנוחים, ומשכך אין לו כל זכות לקבל חלק מכספי תמורת 

 33 הדירה. 
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 1 

 2תביעת התובע אשר מוגשת כיום בניגוד להצהרתו המפורשת במסמך הוויתור מהווה  .ב

 3בחוסר תום לב. יתרה מכך, התובע בחר להעלים מעיני בית המשפט את מסמך תביעה 

 4הוויתור במטרה לקבל לידיו את הסכום התביעה הנתבע על ידיו שלא כדין. לא זו אף 

 5 16.,.3זו, תביעה זו "באה לעולם" רק לאחר שהנתבע פנה לתובע במכתב מיום 

 6נות שונות כנגד התובע בין . במכתב זה, העלה הנתבע טע'באמצעות ב"כ דאז, עו"ד ט

 7היתר בגין העלמת הכנסות המגיעות לנתבע ושתי אחיותיהם בנוגע לדוכן ולמחסן אשר 

 8היו שייכים להורים המנוחים וכן בעניינים כספיים נוספים. במענה למכתב זה, שלח 

 9בו טען לראשונה כי על הנתבע להשיב לתובע  5.4.16ב"כ התובע מכתב תשובה מיום 

 10בגין חלקו בכספי תמורת הדירה. התנהלות זו מלמדת כי אלמלא  ₪ 111,111סך 

 11 הנתבע היה פונה לתובע במכתב דרישה, לא היה מגיש התובע תביעה זו.  

 12 

 13 411,111הגם שלתובע אין כל זכות לקבל חלק מכספי תמורת הדירה, קיבל התובע סך  .ג

 14הצדדים בגין מכירת הדירה וזאת לפנים משורת הדין ובשל רצונן של אחיות  ₪

 15להעביר לתובע חלק מהתמורה. אולם, בשל טעות בחישוב נגרע מחלקו של הנתבע סך 

 16 אשר נמסרו לתובע ביתר ומשכך על התובע להשיבם לידי הנתבע.  ₪ 33,333

 17 

 18בנסיבות אלו, מכל האמור לעיל, אין לתובע כל זכות לקבל חלק מתמורת הדירה  .ד

 19 כך דין תביעתו להידחות.  )ולמעשה עליו להשיב אף סכום שקיבל ביתר(, ומש

 20 

 21 : דיון והכרעה

 22 

 23מהזכויות בדירה רשומות על שם התובע בלשכת רישום  1/4נקודת המוצא לענייננו היא כי  .35

 24הקובע  1535 –לחוק המקרקעין, תשכ"ט  1,9המקרקעין. זכויות אלו נרשמו בהתאם לסעיף 

 25". לא זו אף זו, לתוכנורישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת כי "

 26זכויות התובע בדירה נרשמו מכוח צווי הירושה שהוצאו אחר ההורים המנוחים, אשר ניתנו 

 27במעמד ארבעת האחים בבית הדין הרבני, כאשר בהתאם לצווים אלו הוכרז התובע כיורש על 

 28 מעיזבון המנוחים. 1/4פי דין של 

  29 

 30בדירה ובהתאם להסכם המכר, זכאי היה בנסיבות אלו, מכוח זכויותיו הרשומות של התובע  .36

 31מתמורת הדירה. עם זאת, בענייננו, אין חולק כי מכספי תמורת  ₪ 911,111התובע לקבל סך 

 32מצויה בידי  ₪ 111,111בלבד, ואילו יתרת חלקו בסך  ₪ 411,111הדירה, קיבל התובע סך 
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 1כאורה לתובע הנתבע. משכך, קמה ועולה השאלה האם הנתבע מחזיק בסכום העודף השייך ל

 2 כדין, אם לאו.  

 3 

 4בכתב הגנתו מעלה הנתבע טענה לפיה אין לתובע כל זכות לקבל כל חלק מכספי תמורת הדירה  .37

 5וזאת לאור קיומו של מסמך הוויתור, במסגרתו  ₪ 111,111כל שכן הסכום המוחזק בידיו בסך 

 6יך ולנהל את וויתר התובע באופן מפורש על זכויותיו בעזבון המנוחים למעט זכותו להמש

 7הדוכן אשר היה מצוי בבעלותו באותה העת. טענת הגנה זו של הנתבע היא טענה אשר חותרת 

 8תחת נכונות רישום זכויות הבעלות בלשכת המקרקעין, ומשכך מוטל על הנתבע נטל כבד 

 9 (. 10.,.1,)פורסם במאגרים,  וינברג נ' האפוט' לנכסי נפקדים 903/16,ביותר להוכיחה )ע"א 

 10 

 11ליסטר  ,6/5,,אביב( -להיקף הראיות הנדרש מהנתבע להוכחת טענה זו נפסק בת"א )תל בנוגע .38

 12הלכה היא, כי מי שטוען כנגד הרישום בפנקסים, ( כי: "53.,61.1)פורסם במאגרים,  נ' דגני

 13שומה עליו לבסס טיעוניו על ראיות של ממש, אף מעבר לאותם ראיות לכאורה שמוטל על 

 14". בנסיבות אלו, על הנתבע להביא ראיות ביעה אזרחית רגילהתובע להביא בנסיבות של ת

 15מוצקות בכמות ובאיכות הראויה על מנת לבסס את טענתו בדבר אי זכאותו של התובע לקבלת 

 16 הכספים המוחזקים על ידו אשר לכאורה מגיעים לתובע מכוח זכויותיו הרשומות בנכס.   

 17 

 18 נן יובא להלן כלשונו:מפאת חשיבותו של מסמך הוויתור למחלוקת קא עסקי .39

 19 

 20 9..1.2        לכבוד "

 21 'כ 'ואב 'ר ', ל'כ 'ה"ה מ

 22 ---רחוב 

 23 אביב-תל

 24 הצהרה                                             

 25 מצהיר:  ---בעל ת.ז.  'כ 'אני החתום מטה א

 26 אביב. -תל ---הנני עוזב את ביתי הנ"ל ברחוב  9..2..הואיל שביום 

 27 'מ 'כצד יורש בבית הנ"ל על כל רכושו הממשי, שרשום ע"ש כ הואיל והנני רשום

 28 , אחי ואחיותי. 'כ 'ואב ', ל'אמי, ר

 29הנני להצהיר לה"ה כי מיום עזבי את ביתי הנ"ל, דהיינו יום הנישואין שלי עם הגב' 

 30לא תהיה לי הזכות לרכוש הרשום ע"ש יורשי  9..2..הנערכים ביום  ש' 'ש

 31 ז"ל שנפטר בן שהשאיר או לא השאיר צו ירושה או צוואה.  'כ 'החוקיים של אבי י

 32 לי תהה הזכות להמשיך ולנהל את דוכן המכירות הנמצא בבעלותי כיום. 

 33יתר על כן לא אהיה זכאי לגבי יתר הרכוש הנותר, וזאת ע"י העברת בעלות כללית 

 34גבי או ל ש' 'עם הגב' ש 9..2..וללא שום התנאות בקשר לנישואים הנערכים ביום 

 35כל נישואים שעלולים לבוא בעתיד לגבי כל אישה. הנני מוותר בזאת על הצורך 
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 1 ש' 'במשלוח התראות נוטריוניות וכן מצהיר שקראתי תוכנו של מכתב זה בפני ש

 2 ע"מ שלא תוכל לבוא בעתיד בדרישות כלפי רכושי לשעבר שיצא מרשותי". 

 3 

 4 בכבוד רב,         

 5 'כ 'א            

 6 אביב".-תל            

 7 

 8למקרא טענות הצדדים, עולה כי בעוד שלטענת הנתבע מסמך הוויתור מוכיח באופן מפורש כי  .41

 9, הרי שלטענת התובע אין למסמך זה ש'התובע הסתלק מעזבון המנוחים ממעת נישואיו לגב' 

 10כל נפקות משפטית במישור היחסים בין הצדדים שכן מסמך עומד בסתירה למסמכים 

 11משפטיים מאוחרים שניתנו לאחריו, להתנהגות הנתבע לאורך השנים ואף נערך בנסיבות 

 12 ספציפיות שאין להן כל רלוונטיות לענייננו. 

 13 

 14 טענת דין כי מסקנה לכלל הגעתי, לפני שהובאו והראיות העדויות מכלוללאחר שבחנתי את  .41

 15. להידחות – הוויתור מסמך על בהתבסס המנוחים מעזבון התובע להסתלקות בנוגע הנתבע

 16 הדירה תמורת בכספי חלקו את התובע לידי להשיב הנתבע שעל הרי, זו מקביעה יוצא כפועל

 17 .   זו מסקנתי ביסוד שעומדים הטעמים את להלן אפרט. ידו על כדין שלא מוחזקים אשר

 18 

 19 מתייחס ותכליתו לשונו פי על כי עולה הוויתור מסמך למקרא כי ייאמר הדברים בראשית כבר .42

 20 בעזבון זכויות על התובע לוויתור בנוגע הנתבע שטענות כך, בלבד המנוח האב לעזבון ורק אך

 21 הוויתור לטענת הנוגע בכל, עניין של לגופו גם, זאת עם. להתקבל יכולות אינן המנוחה האם

 22 :ואסביר, להידחות התביעה דין, המנוחה האם לעזבון בנוגע והן המנוח האב לעזבון בנוגע הן

 23 

 24 : הירושה חוק פי על" הסתלקות הודעת" בבחינת אינו הוויתור מסמך

 25 

 26כבר בפתח הדברים אציין כי אין לקבל את טענת הנתבע כי מסמך הוויתור הוא בבחינת  .43

 27 "הודעת הסתלקות" של התובע מעזבון המנוחים על פי הוראות הדין הנוהגות בענייני ירושה.  

 28 

 29 13"( ותקנה חוק הירושה)להלן: " 1539 –לחוק הירושה, התשכ"ה  3כידוע, הוראות סעיף  .44

 30קובעות כי הודעת הסתלקות מירושה חייבת להיעשות  1556 –התשנ"ח לתקנות הירושה, 

 31בכתב, בדרך של תצהיר חתום אשר יוגש לערכאה השיפוטית המתאימה, קרי הרשם לענייני 

 32)ב( לתקנות -)א( ו 13ירושה או בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני )ר' ס"ק 

 33לא ניתנה בדרך הפורמלית הנדרשת על פי הירושה(. כן נקבע בפסיקה כי הודעת הסתלקות ש

 34 (. 045( 1, פ"ד מו )זובידאת נ' זובידאת 064/51החוק אינה בעלת נפקות חוקית )ע"א 
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 1 

 2במקרה דנן, אין חולק כי מסמך הוויתור אינו עומד בדרישות החוק שכן לא נערך בדרך של  .45

 3אף מסמך זה לא תצהיר אלא בדרך של מכתב, תוכן האמור בו לא אומת על ידי עורך דין ו

 4הוגש לבית הדין הרבני אשר נתן את צווי הירושה אחר המנוחים. כן לא ניתן לקבל את טענת 

 5הנתבע כי מדובר בהסתלקות כללית מעזבון המנוחים שכן במסמך הוויתור קיימת התייחסות 

 6 רק לרכוש האב המנוח בלבד.  

 7 

 8ניתן להתייחס אליו כהודעת  בנסיבות אלו, משמסמך הוויתור אינו עונה על דרישת החוק, לא .46

 9 לחוק הירושה.  3הסתלקות על פי סעיף 

 10 

 11 : מסמך הוויתור עומד בניגוד למסמכים משפטיים מאוחרים המסדירים את זכויות הצדדים בירושה

 12 

 13עריכת מסמך הוויתור נערכו מסמכים משפטיים נוספים, וזאת בידיעת  לאחרהלכה למעשה,  .47

 14ערכת היחסים של ארבעת האחים בכל הנוגע לירושת וביוזמת הנתבע עצמו, בהם הוסדרה מ

 15הוריהם המנוחים. מסמכים אלו עומדים בניגוד לתוכנו של מסמך הוויתור לעיל ולטענת 

 16 הנתבע כי לתובע אין כל זכות ו/או חלק בעזבון המנוחים, ואלו הם:  

 17 

 18הוצאו צווי ירושה אחר ההורים המנוחים בבית הדין הרבני במסגרתם הוכרזו  4.9.11ביום  -

 19כל אחד( )ר'  1/4ארבעת האחים כיורשים על פי דין של המנוחים בחלקים שווים ביניהם )

 20 לתצהיר תובע(.  6-4נספחים 

 21 

 22רה נרשמו זכויות ארבעת האחים כבעלים בחלקים שווים בדי 9.9.11,-ו 61.,.13בימים  -

 23 1/4בלשכת רישום המקרקעין, כך שבסופו של יום חלקו של כל אחד מהאחים עמד על 

 24 לתצהיר תובע(.  1מהזכויות בנכס )ר' נספח ת/

 25 

 26נערך הסכם מכר של הדירה עליו חתומים כל ארבעת האחים אשר מוגדרים  6.0.11,ביום  -

 27 כבעלים במשותף של הדירה וזאת בחלקים שווים ביניהם.  

 28 

 29ציין כי אין לקבל את טענת הנתבע כי רישומו של התובע במסמכים אלו היה בהקשר זה, א .48

 30, לא ברור ראשית(. 4, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  6,באופן "פורמלי" בלבד )ר' עדותו בעמ' 

 31, הנטל שניתמה המשמעות של רישום "פורמלי" ונראה כי מדובר בטענה שהועלתה בעלמא. 

 32מלי" מוטל ממילא על הנתבע בלבד, וכפי שיפורט להלן, הנתבע להוכיח כי מדובר ברישום "פור
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 1, טענה זו נסתרת אל מול התנהלות הנתבע לאורך שלישיתלא עמד בנטל זה ולו לכאורה. 

 2השנים אשר תומכת בכך שהרישום במסמכים אלו משקף את המצב המשפטי והעובדתי בפועל 

 3 ועומדת בסתירה לתוכנו של מסמך הוויתור.

  4 

 5מכל הטעמים שפורטו לעיל, משקיימים מסמכים מאוחרים בזמן למסמך הוויתור  אשר על כן, .49

 6אשר תוכנם סותר באופן מפורש את מסמך הוויתור ומשעסקינן במסמכים משפטיים תקפים 

 7)עליהם הנתבע לא חולק( אשר מסדירים את זכויות האחים בירושת ההורים לרבות בדירה 

 8 טענת הנתבע בנוגע לתוקפו של מסמך הוויתור.  נשוא המחלוקת, יש בכל אלו כדי לסתור את

 9 

 10 :וויתור/מניעות/השתק –התנהגות הנתבע לאורך השנים עומדת בניגוד לאמור במסמך הוויתור 

 11 

 12גם אם היה למסמך הוויתור נפקות משפטית כל שהיא, שוכנעתי כי במישור היחסים בין  .51

 13הצדדים, הנתבע עצמו לא ראה במסמך זה כמסמך מחייב ואף פעל בניגוד לאמור בו לאורך 

 14השנים. התנהלות זו של הנתבע מלמדת כי התובע וויתר באופן מפורש על העלאת כל טענה 

 15לאתה כיום מהווה התנהלות חסרת תום לב אשר יוצרת בהסתמך על מסמך זה באופן שהע

 16 השתק ומניעות כלפיו, כמפורט בהרחבה להלן. 

 17 

 18כאשר על פי עדות הנתבע ידע על קיומו כבר בשנת  ,150כאמור, מסמך הוויתור נערך עוד בשנת  .51

 19ואילך )ר'  111,או בסמוך לכך ואף החזיקו ברשותו לאחר פטירת האם המנוחה משנת  1561

 20(. ברם, בניגוד לידיעת הנתבע אודות מסמך הוויתור 0-6, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  60עמ' 

 21קתו בידיו( התנהג הנתבע לאורך השנים באופן המאשר את זכויותיו של התובע )ואף החז

 22 בעזבון המנוחים לרבות בדירה וזאת במספר רב של הזדמנויות, אשר יפורטו להלן: 

 23 

 24הוצאו כאמור צווי ירושה אחר ההורים המנוחים אשר ניתנו בבית  4.9.11ביום  - הראשונה .52

 25מעזבון הוריו המנוחים  1/4והוצהר התובע כיורש של הדין הרבני. במסגרת צווים אלו הוכרז 

 26לפרוט' הדיון מיום  0,והצהרה זו ניתנה במעמד כל האחים לרבות הנתבע עצמו )ר' עמ' 

 27(. למותר לציין, כי במעמד הוצאת צווי הירושה אחר המנוחים 5, ש' 6,עמ'  -,,, ש' 5.11.19

 28או על העדר זכותו לרשת את הנתבע לא העלה כל טענה על הסתלקות התובע מהעזבון ו/

 29ההורים המנוחים אלא להיפך, אישר בחתימתו ובעצם נוכחותו בפני בית הדין הרבני כי לתובע 

 30אישרה  ת'זכויות בעזבון המנוחים ובכלל זה בדירה. בהקשר זה אציין כי גם אחות הצדדים גב' 

 31לקים שווים ביניהם כי בבית הדין הרבני הבינו כל האחים כי הם יורשים את עזבון ההורים בח

 32 (. 9,-4,, ש' 9.1.13,לפרוט' הדיון מיום  5,)ר' עמ' 

 33 
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 1בשתי הזדמנויות שונות נרשמו זכויות ארבעת האחים בחלקים שווים ביניהם בדירה  - השנייה .53

 2לעיל(: הראשונה,  1ת/ -בלשכת רישום המקרקעין )כעולה מנסח לשכת רישום המקרקעין  

 3בסמוך להוצאת צווי הירושה של ההורים המנוחים  9.9.11,; והשנייה, ביום ,6.,.13ביום 

 4לתצהיר התובע(. ודוק, גם במעמד  1בבית הדין הרבני )ר' נסח רישום המקרקעין נספח ת/

 5רישום זכויות הצדדים בדירה בלשכת רישום המקרקעין בשתי הזדמנויות אלו לא העלה 

 6ק מעזבון המנוחים, וזאת חרף הנתבע כל טענה כי לתובע אין כל זכויות בדירה ו/או כי הסתל

 7העובדה כי מסמך הוויתור היה בידיעתו בשני המועדים הנ"ל )ואף בהחזקתו בעת הרישום 

 8 (.   9.9.11,ביום 

 9 

 10במשך לא פחות מעשר שנים חולקו דמי השכירות שהתקבלו בגין הדירה באופן  - השלישית .54

 6-11, ש' 5.11.19הדיון מיום  לפרוט' 69שווה בין כל האחים כפי שאישר הנתבע בעצמו )ר' עמ' 

 12(. כמו כן, הנתבע עצמו הודה כי נושא השכרת הדירה היה מוקד למריבות בינו לבין תובע, ,1

 13לתצהיר(, אולם חרף זאת לא מצא  11לרוב בנושאים כספיים הקשורים בהשכרתה )ר' סעיף 

 14דירה ו/או כי לנכון להעלות כל טענה כי אין לתובע זכויות לקבלת חלקו בדמי השכירות בגין ה

 15אשר טיפלה בהשכרת הדירה  ת'התובע הסתלק מחלקו בדירה. יצוין, כי אף אחות הצדדים גב' 

 16לאחר פטירת האם המנוחה, אישרה כי חילקה את דמי השכירות באופן שווה בין ארבעת 

 17האחים ומעולם לא שמעה כל טענה מאת אחיה בקשר עם הסתלקות התובע מעזבון המנוחים 

 18(. עדות זו מוכיחה כי גרסתו של 1,-10, ש' 9.1.13,לפרוט' הדיון מיום  5,מ' ו/או מהדירה )ע

 19נתבע לפיה, הוא ואחיותיו העלו לא אחת בפני תובע את הטענה בדבר היעדר זכויותיו בעיזבון 

 20 63ובעמ'  5,-3,, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  6,לתצהירו, בעמ'  11ו/או בדירה )ר' בסעיף 

 21 אינה נכונה.   –( ,6-6,וש'  5-16לפרוט', ש' 

 22 

 23אף במועד מכירת הדירה לא העלה הנתבע כל טענה בדבר העדר זכותו של התובע  - הרביעית .55

 24, 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  41)עמ'  מ'לקבל חלק מתמורת הדירה כפי שאישר והעיד עו"ד 

 25( ואף 3-0, ש' 9.1.13,לפרוט' הדיון מיום  61בעדותה )ר' עמ'  ת'( וכפי שגם אישרה גב' 4,-,,ש' 

 26לא לאחר מכן. עוד יודגש בהקשר זה, כי אף הסכם המכר עצמו מעגן את זכותו של תובע 

 6-27, ש' 41בעמ'  מ'לתצהיר התובע וכן עדות עו"ד  9לחלוקה שווה בתמורת הדירה )ר' נספח ת/

 28תחולק אישרה כי היה ברור לכל האחים שתמורת מכירת הדירה  ת'לפרוט'(. יצוין, כי גם גב'  9

 29לפרוט' הדיון מיום  61באופן שווה בין כל האחים )ר' תשובותיה לשאלת בית המשפט בעמ' 

 30 (. 3,-,,, ש' 9.1.13,

 31 

 32( טען 1)בימ"ש/ 16.,.3מיום  'במכתב ששלח הנתבע לתובע באמצעות עו"ד ט - החמישית .56

 33 ,,ף הנתבע כי "לפנים משורת הדין" הסכים לשתף את התובע בתמורת מכירת הדירה )ר' סעי
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 1למכתב(. ברי, כי התנהלות זו של הנתבע ברקע הסכסוך בין האחים מנוגדת להיגיון ולשכל 

 2הישר. יתרה מכך, התנהלות זו אף עומדת בסתירה לאמור בתצהירו ובעדותו של הנתבע כי 

 3לכתב  14מעולם לא הסכים לחלוק עם התובע כספים כלשהם מתמורת מכירת הדירה )ר' סעיף 

 4(. ברי, כי 4,-1,, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  9,תצהירו וכן עדותו בעמ' ל 11התביעה, סעיף 

 5התנהלות זו של הנתבע להעברת כספים מתמורת הדירה לידי התובע עומדת בסתירה לטענתו 

 6 כי התובע הסתלק מחלקו בדירת המנוחים מכוח מסמך הוויתור. 

 7 

 8 : שיהוי בהעלאת טענת הנתבע אודות מסמך הוויתור

 9 

 10וחרף יחסיו העכורים עם תובע  1561נו, חרף ידיעת הנתבע על מסמך הוויתור עוד בשנת בעניינ .57

 11(, לא נקט 3,-6,, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  ,,במהלך השנים כפי שהעיד בעצמו )ר' עמ' 

 12הנתבע בכל פעולה ולא העלה כל טענה כנגד תובע בנוגע להעדר זכויותיו בעזבון ו/או בדירה 

 13שנים לאחר שידע על  66-ראשונה שהעלה טענה זו היתה בחלוף למעלה מולמעשה הפעם ה

 14 שנים לאחר שמסמך זה היה בחזקתו.  ,1 –מסמך הוויתור ולמעלה מ 

 15 

 16ודוק, טענת הנתבע כאילו הוא ואחיותיו טענו לא אחת בפני תובע בדבר היעדר זכויותיו  .58

 17(, הוכחה ,6-6,וש'  5-16, ש' 63 ועמ' 5,-3,, ש' 6,לתצהירו, עמ'  11בעיזבון ו/או בדירה )עמ' 

 18כי מסמך הוויתור לא עלה  ת'כטענה לא נכונה. כך, במסגרת עדותה, אישרה האחות גב' 

 19מעולם, לא בנושא מכירת הדירה ולא בכלל וכי לא ידעה על דבר קיומו של המסמך לפני הגשת 

 20ו )ר' עדותה התביעות הנוכחיות בין הצדדים ואף לא שמעה מעולם כל טענה מאחיה בקשר אלי

 21(. יצוין, כי עדות זו עומדת בסתירה לעדות הנתבע ,-1, ש' 9.1.13,לפרוט' הדיון מיום  61בעמ' 

 22לפיה במפגש שנערך בין האחים עוד בטרם מכירת הדירה עלה כביכול בין הצדדים תוכנו של 

 23 9,מסמך הוויתור והיה ברור לכולם כי לתובע אין זכויות לקבלת חלק מתמורת הדירה )עמ' 

 24(. משעסקינן בעדה אשר נעדרת כל אינטרס בהליך ואף 4,-16, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום 

 25 סירבה ליטול חלק בסכסוך שבין אחיה, מצאתי ליתן לעדותה משקל רב.

 26 

 27המנוחים  יתרה מכך, אין חולק כי העלאת הטענה על ידי הנתבע בנוגע להעדר זכויות בעזבון .59

 28ו/או קבלת חלק מכספי תמורת הדירה מכוח מסמך הוויתור בחלוף עשרות שנים, הסבה 

 29לתובע נזק ראייתי כבד שכן לו הנתבע היה מעלה את טענותיו בנוגע למסמך הוויתור כבר בשנת 

 30, הוא המועד בו נודע לו כביכול על דבר קיומו של המסמך או בכל השנים הרבות שלאחר 1561

 31היה התובע להעיד את אמם המנוחה של הצדדים אודות נסיבות עריכת המסמך מכן, יכול 

 32וכוונת הצדדים בעריכתו. אולם, הנתבע הכמין את טענותיו במשך עשרות שנים במהלך חיי 

 33 המנוח ואף שנים רבות לאחר פטירתה, ומשכך יש לזקוף התנהלות זו לחובתו. 
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 1 

 2הנתבע כי לא פעל כנגד התובע במשך בהקשר זה אציין כי לא מצאתי לקבל את הסברו של  .61

 3לתצהיר תובע(. מעבר  5עשרות שנים ולא תבע אותו משום שלא רצה להסב צער לאם )ר' סעיף 

 4לעובדה כי טענה זו לא הוכחה, הרי שהיא עומדת בסתירה לטענת הנתבע אודות האלימות 

 5בע בביתה המילולית והפיזית של התובע כלפי האם המנוחה ועל הטרור והפחד שהשליט התו

 6של המנוחה ועל המנוחה עצמה. יתרה מכך, הנתבע לא ידע להסביר מדוע לא פעל בפרק הזמן 

 7ביום  'ואילך ועד למועד בו שלח את מכתבו באמצעות עו"ד ט 111,שלאחר פטירת האם בשנת 

 8שנים לפחות. יוזכר, כי הנתבע הגיש את התביעה שכנגד רק לאחר  ,1, קרי במשך 16.,.3

 9ת תביעתו שלו ולא לפני כן ומשכך התנהלות זו מעידה על חולשת גרסתו אודות שתובע הגיש א

 10 תוקפו של מסמך הוויתור והסתמכותו עליו. 

 11 

 12 : נסיבות עריכת מסמך הוויתור

 13 

 14במקרה דנן, אישר הנתבע בעצמו כי אין לו כל ידיעה אישית אודות נסיבות עריכת מסמך  .61

 15(. לפיכך, גרסת התובע אודות 6-,, ש' 5.11.19ום לפרוט' הדיון מי ,6הוויתור )ר' עדותו בעמ' 

 16נסיבות עריכת המסמך היא הגרסה העובדתית היחידה ובהעדר ראיה לסתור יש לקבלה. כפי 

 17( מסמך זה נערך לנוכח אי שביעות רצון האם המנוחה 9-66,שציין התובע בתצהירו )סעיפים 

 18שויה להפנותו כנגד משפחתו ובין ע 'וחששה של האם כי לאחר נישואיו גב' ש ש'מנישואיו לגב' 

 19אשר גרו בדירת המנוחים ב"דיירות  'היתר לדרוש מהם סכומים ששילם עבור פינוי משפ' נ

 20מוגנת" ו/או לטעון לזכויות יתר בדירה בגין תשלום זה. לפיכך, על מנת לקבל את ברכת האם 

 21ו הסכים לוותר על ועל מנת להפיג חשש זה, ניאות התובע לחתום על מסמך ב ש'לנישואיו לגב' 

 22 ש') 'זכויות היתר שיש לו בדירה ממועד נישואיו. יצוין, כי גרסה זו נתמכה בעדותה של גב' ב

 23כי התובע מעולם לא נתבקש ו/או התכוון  'לשעבר(, גרושתו של התובע. כן הצהירה גב' ב

 24ני להסתלק מירושת האב המנוח וכי במשך כל שנות נישואיהם ועד למועד בו התגרשו איש מב

 25המשפחה לא הועלתה כל טענה על ידי מי מבני המשפחה כי אין לתובע זכויות בעזבון המנוח 

 26 לתצהירה שלא נסתר(.  3ו/או בדירה )ר' האמור בסעיף 

 27 

 28מנגד, טענת הנתבע כי התובע וויתר על כל זכויותיו בעיזבון המנוחים תמורת ניהול הדוכן,  .62

 29לית והפיזית של התובע כלפי המנוחה ועל אינה מתיישבת עם גרסתו אודות האלימות המילו

 30לפרוט'  6,הטרור והפחד שהשליט כביכול התובע בבית המנוחה ועל המנוחה עצמה )ר' עמ' 

 31(. כשעומת הנתבע עם חוסר ההיגיון בגרסתו, ענה הנתבע תשובה 11-16, ש' 5.11.19הדיון מיום 

 32(. כן טענת הנתבע ,61-6ש' , 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  61לא עניינית ומתחמקת )ר' עמ' 

 33לוויתור התובע על זכויותיו בעזבון המנוחים כנגד ניהול הדוכן, עומדת בסתירה לדרישתו מאת 
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 63מתוך  10

 1התובע לשתפו בתקבולים המגיעים ממנו גם בעניין זה נשאל הנתבע על ידי בית המשפט 

 2 ותשובתו היתה מפתיעה עת שינה לפתע את גרסתו וטען כי תביעתו לחלוקת התקבולים

 3ואילך עת הדוכן היה מושכר לצד ג' )ר' בעמ'  1561מהדוכן מתייחסת אך לתקופה החלה משנת 

 4 (. 9,, ש' 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  66

 5 

 6אשר על כן, מכל האמור לעיל, עולה כי טענת הנתבע בנוגע לוויתור התובע על זכויותיו בעזבון  .63

 7לעיל, חרף ידיעתו של הנתבע על  המנוחים ובכלל זה בדירה, לא הוכחה ואף נסתרה. כאמור

 8מסמך הוויתור ואף הימצאותו בחזקתו פעל הנתבע לאורך שנים רבות באופן הסותר את 

 9טענתו כי התובע וויתר על חלקו בעזבון המנוחים. יתרה מכן, הנתבע אישר את עובדת היות 

 10לעיל. מעזבון המנוחים במספר הזדמנויות במהלך השנים כמפורט בהרחבה  1/4התובע יורש 

 11בהתנהגותו זו וויתר הנתבע על זכותו להעלות כל טענה מכוח מסמך הוויתור שכן התנהלותו 

 12לאורך השנים יוצרת השתק ומניעות כלפי הסתמכותו על מסמך זה. בנסיבות אלו, אני מורה 

 13)נומינאלי(  ₪ 111,111על קבלת התביעה כלפי הנתבע ומחייבת אותו לשלם לידי תובע סך של 

 14( ועד למועד מ')המועד בו נשלח מכתבו של עו"ד  ,11.5.1שי הצמדה וריבית מיום בצירוף הפר

 15, המועד בו לטענת 0.11.11התשלום בפועל. יובהר, כי לא מצאתי להצמיד את התשלום ליום 

 16התובע קיבל הנתבע לידיו את הכספים שכן כפי שיפורט להלן התובע עצמו אישר כי הסכים 

 17רת הדירה מתוך כוונה כי הכספים יושבו לו בחזרה ולא דרש להעביר לנתבע סכום עודף מתמו

 18השבתם במהלך תקופה זו. בפועל, הפעם הראשונה בה העלה התובע את דרישתו להשבת 

 19, ומשכך יש להצמיד את מ'במסגרת המכתב שכתב עבורו עו"ד  ,11.5.1הכספים היתה ביום 

 20 התשלום למועד זה בלבד.  

 21 

 22 :מ'התביעה כנגד עו"ד 

 23 

 24אשר ייצג את התובע ביחד עם הנתבע ושתי אחיותיהם בעסקת מכר  מ'לטענת התובע, עו"ד  .64

 25דירת המנוחים הפר את חובת האמון ו/או חובת הזהירות כלפיו עת לא העביר לידיו את מלוא 

 26התמורה לה היה זכאי בהתאם להסכם המכר ובמקום זאת העבירה לידי הנתבע, ללא שדיווח 

 27היה טורח  מ'שקיבל את אישור מראש. כן לטענת התובע, ככל שעו"ד על כך לתובע ו/או ללא 

 28או מבקש אישורו  ₪ 911,111להודיע לתובע טרם שהעביר לנתבע את ההמחאה הבנקאית בסך 

 29לכך, לא היה התובע נותן את הסכמתו לכך לפני שיבטיח את קבלת מלוא חלקו בתמורת 

 30רשלנותו ו/או מחדלו ו/או הפרת חובת  לתובע נוכח מ'הדירה. משכך, לאור הנזק שהסב עו"ד 

 31ולחוד עם הנתבע( לפצות את התובע -)ביחד מ'אמון ו/או נאמנות כלפיו, יש לחייב את עו"ד 

 32, הוא המועד בו העביר לידי 0.11.11בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום  ₪ 111,111בסך של 
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 1הגשת התביעה ועד הנתבע את הכספים כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית ממועד 

 2 התשלום בפועל.  

 3 

 4כי אכן ייצג את התובע ביחד עם הנתבע ושתי אחיותיהם בעסקת המכר,  מ'מנגד, טוען עו"ד  .65

 5אולם בפועל הסכם שכר הטרחה לייצוג כל האחים נערך מול הנתבע בלבד. עוד לטענת עו"ד 

 6, מאחר שהיו ארבעה מוכרים בעסקה, הוחלט בהסכמת כל האחים כי הנתבע יהיה נציגם מ'

 7הבלעדי והוא לבדו ינהל את מהלך העסקה מתחילתה ועד סופה, ולראיה במעמד החתימה על 

 8אשר נרשמה לפקודת  ₪ 911,111הסכם המכר, מסרו לו הרוכשים, המחאה בנקאית על סך 

 9של כל המוכרים, לרבות התובע עצמו, לרוכשים ולבא  הנתבע בלבד, וזאת בהוראה טלפונית

 10במעמד חתימת ההסכם כל האחים ראו ואישרו את ההמחאה  מ'כוחם. עוד לטענת עו"ד 

 11לתצהירו( וכי מאחר שלא ניתן היה לרשום  4-6הבנקאית שנרשמה על שם הנתבע )ר' סעיפים 

 12אית בנאמנות הערת אזהרה בסמוך למועד החתימה על ההסכם, הוחזקה ההמחאה הבנק

 13כי אלו בוצעו על פי  מ'. בכל הנוגע לחלוקת התשלומים, טוען עו"ד 15.5.11אצלו עד ליום 

 14 ₪ 911,,5קיבל לידיו התובע סך של  15.6.11הוראותיו של הנתבע כנציג האחים. כך, ביום 

 15הועברו הכספים אשר נותרו בנאמנות כולל  15.5.11ביחד עם המוכרות הנוספות, ואילו ביום 

 16הוראות כיצד  מ'מחאה הבנקאית הנ"ל לידי המוכרים וזאת לאחר שהנתבע נתן לעו"ד הה

 17 ₪ 111,111לחלקם בין המוכרים. המוכרים אישרו כי קיבלו לידיהם המחאות בנקאיות בסך 

 18כל אחד על פי הוראותיו של הנתבע ובאישורם של יתר המוכרים וביניהם התובע; לאחר מכן, 

 19ובאישורם הטלפוני של כל המוכרים העביר לידי עו"ד  מ'ם עו"ד נפגש הנתבע ע 4.11.11ביום 

 20רשימה על פיה ביקש כיצד לחלק את כספי התמורה הנותרים )צורפה כנספח ב' לתצהירו  מ'

 21וקיבל שיק נוסף בסך של  מ'נפגש התובע עם עו"ד  0.11.11(. בהמשך לכך, ביום מ'של עו"ד 

 22, בכל אותן פעמים לא העלה התובע כל מ'ו"ד יחד עם המוכרות האחרות. לטענת ע ₪ 159,911

 23טרוניה כלפיו בנוגע לכספים ואופן חלוקתם כל שכן בנוגע להמחאה הבנקאית שנמסרה במועד 

 24, התובע המתין לא פחות מ'החתימה אשר נרשמה על שם הנתבע. יתר על כן, לטענת עו"ד 

 25בעות מסכסוך הכספי משנתיים וחצי להעלאת טענות כנגדו וברי כי עסקינן בטענות אשר נו

 26 ,11.5.1, גם בפגישה שנערכה ביום מ'שבין האחים אשר אין הוא צד לו. כן לטענת עו"ד 

 27כשנתיים לאחר סיום העסקה אישר התובע את הסכמתו שניתנה במועד חתימת ההסכם כי 

 28הכספים הועברו לנתבע ואף הביע שביעות רצון מהעסקה ולא העלה כל טרוניה נגדו. במעמד 

 29לייצגו בדרישה לקבלת הכספים מאת הנתבע, אולם הלה  מ', ביקש התובע מעו"ד פגישה זו

 30הודיענו כי אינו יכול לסייע לו מאחר שכל האחים היו לקוחותיו. עם זאת, לפנים משורת הדין 

 31ועל מנת לנסות לסייע לצדדים לסיים את הסכסוך ביניהם, ערך עבור התובע מכתב המופנה 

 32העביר יתרת הכספים לידי התובע. בתום הפגישה, כך לטענת לנתבע אשר יסביר מדוע טרם 

 33. 116,, נפרדו השניים כידידים ולא נוצר בינו לבין התובע כל קשר עד לחודש מאי מ'עו"ד 

 34מלבד הטיפול בהסכם המכר, ביצע עבור האחים שירותים משפטיים  מ'בנוסף, לטענת עו"ד 
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 1נוספים הקשורים לעסקה בגינם לא נטל שכר טרחה כלשהו ואף במהלכם לא נשמעה כל טענה 

 2מצד מי מהאחים בנוגע למתן השירות המשפטי ו/או בנוגע לעסקת המכר ואף לא בנוגע ליתר 

 3כי יש לדחות את התביעה לגופה  מ'עבורם. בנסיבות אלו, טוען עו"ד  מ'הפעולות שביצע עו"ד 

 4 ע בהוצאות משפט נכבדות בשל חוסר תום ליבו בהגשת התביעה נגדו. ואף לחייב את התוב

 5 

 6 :דיון והכרעה

 7 

 8 3לא צורף על ידי התובע כצד להליך בהתאם לסעיף  מ'כבר בראשית הדברים ייאמר כי עו"ד  .66

 9. אמנם, התביעה הוגשה במקור לבית 1559 -( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה 1)

 10אולם משהועברה התביעה לבית משפט זה חלים עליה הוראות המשפט השלום בתל אביב, 

 11הדין המיוחדות החלות בבית המשפט לענייני המשפחה ושומה היה על התובע לעתור לצירופו 

 12בבקשה כדין כצד נוסף להליך. עם זאת, מאחר שבענייננו ההליך הגיע לסיומו  מ'של עו"ד 

 13יעילות הדיון, יש להכריע בתביעה ומאחר שמי מהצדדים לא העלה טענה זו ומשיקולים של 

 14 לגופה.    מ'כנגד עו"ד 

 15 

 16את חובת  מ'היא בשאלה, האם הפר עו"ד  מ'בנסיבות ענייננו, המחלוקת בין התובע לבין עו"ד  .67

 17האמון ו/או הזהירות ו/או התרשל כלפיו עת לא העביר או דאג להעביר לידי התובע את מלוא 

 18תרת חלקו של התובע בתמורת מכר הדירה בסך חלקו בתמורת מכר הדירה, אלא העביר את י

 19לידי נתבע. בטענתו זו מכוון התובע בעיקר להעברת ההמחאה הבנקאית בסך  ₪ 111,111

 20אשר שימשה כתשלום הראשון בגין מכירת הדירה ואשר נרשמה על שם הנתבע  ₪ 911,111

 21זכויותיו  בלבד, וזאת לטענתו מבלי לקבל את אישורו ו/או הסכמתו ואף מבלי להבטיח את

 22 לקבלת חלקו בגין תשלום זה. 

 23 

 24אשר  1531 –לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א  94נקודת המוצא לדיוננו היא הוראת סעיף  .68

 25במילוי תפקידו יפעל עורך הדין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות ויעזור לבית קובעת כך: "

 26". כידוע, על עורך הדין מוטלת החובה לפעול כלפי לקוחו בכל בעל המשפט לעשות משפט

 27מקצוע מיומן נאמן וזהיר. אולם, מעורך דין, מעצם הגדרת תפקידו, דורש המחוקק סטנדרט 

 28איתמר מתתיהו נ' שטיל  59/,431התנהגות גבוה יותר בכל אחד מהיבטים אלו )ר' למשל: ע"א 

 29מונח "נאמנות" או "אמונה" ו"מסירות" פירש בית ((. את ה1550) 035( 4, פ"ד נא )יהודית

 30 חריצות פירושה" מסירות"ו, ויושר אמת פירושה" אמונה""המשפט העליון באופן הבא: 

 31 אביב-תל הדין עורכי לשכת של המחוזי הועד' נ פלוני 0/06 א"על" )ואדיקות דבקות, ושקידה

 32 על המוטלת הנאמנות חובת ביסוד המונח המיוחד הטעם על(. 366-,36, 305( 1) ח"כ ד"פ, יפו

 33 מבוסס ללקוחו דין עורך שבין היחס: "באומרו, ל"ז חשין' ז' ש הנשיא מ"מ עמד הדין עורך

 34 כי הדין עורך על סומך והוא, המקצוע בענייני הדיוט לרוב הוא הלקוח. מצרים בלי אמון על
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 1 ר"יו' נ פלוני ד"עו 5/99 מ"עמ" )ויכולתו כשרונו כמיטב זכויותיו על יגן וכי באמונה לו יילקח

 2 ומשמש לקוח המייצג דין עורך כי נקבע כן(. 1061' בעמ, 10,1 ד"פ, המשפטית המועצה וחברי

 3 עליו המוטלות החובות על בנוסף לב ותום שליחות, נאמנות בחובות חייב כספיו על כנאמן

 4 ((.  4.1.15, במאגרים פורסם) מימרן משה ד"עו' נ פלונית 11644/10 א"ע) דין כעורך

 5 

 6במקרה דנן, בשים לב להוראות הדין והפסיקה הדווקניות החלות על עורך דין כמפורט לעיל  .69

 7ובפרט על עורך דין המחזיק כספים בנאמנות כבענייננו ולאחר בחינה של מכלול העדויות 

 8 נסמכת זו מסקנתי. להידחות 'מ ד"עו כנגד התביעה דיןאני סבורה כי  –והראיות שהונחו לפני 

 9 . שלהלן הטעמים מכלול על

 10 

 11לא היה מודע לסכסוך הכספי הטעון והמורכב בין הצדדים כפי  מ'אין חולק כי עו"ד , ראשית .71

 12שנחשף לפני במלוא עוצמתו ומשכך פעל בתום לב בכל הנוגע לחלוקת כספי תמורת הדירה. 

 13היחסים דבר וחצי דבר אודות מערכת  מ'יתר על כן, התובע עצמו הודה כי לא גילה לעו"ד 

 14מצג על קיומם של יחסים תקינים ואף  מ'העכורה בין הצדדים אלא להיפך הציג כלפי עו"ד 

 15(. ,,, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  ,,יחסי אמון בין הצדדים )ר' עדותו של התובע בעמ' 

 16, לנוכח המצג מ'בנסיבות אלו, בשים לב לכך שהסכסוך בין הצדדים לא היה בידיעתו של עו"ד 

 17אודות קיומם של יחסי אמון בין האחים ומשאני סבורה כי לתובע  מ'התובע כלפי עו"ד  שהציג

 18קיימת תרומה משמעותית בנוגע למצב אליו נקלע כמפורט להלן, יש לבחון את טענות התובע 

 19 בזהירות רבה.  מ'כלפי התנהלות עו"ד 

 20 

 21: כי קובע"( השליחות חוק: "להלן) 1539 – ה"תשכ, השליחות לחוק( א) 1 סעיף, שנית .71

 22 כלפי משפטית פעולה שולח של במקומו או בשמו לעשות שלוח של כוחו יפוי היא שליחות"

 23 או שבכתב בהרשאה מוקנית השליחות: "השליחות לחוק( א) 6 סעיף פי על". שלישי צד

 24 ידי על או, השלישי לצד השולח מאת עליה בהודעה או, לשלוח השולח מאת, פה-שבעל

 25 חלוקת נושא על אמון היה הנתבע כי חולק אין, בענייננו". מהם אחד כלפי השולח התנהגות

 26 על. בהתנהגות והן פה בעל הן אחיו ידי על לנתבע ניתנה זו הרשאה כאשר האחים בין הכספים

 27 בקשת פי על וזאת הכספים את לחלק כיצד בפועל הוראות 'מ ד"לעו הנתבע נתן, זו הרשאה פי

 28 .  כלשונן אלו הוראות ביצע 'מ ד"עו ואילו, ובהסכמתם אחיו

 29 

 30 :  כדלקמן, הכספים חלוקת על אחראי הנתבע היות את מפורש באופן התובע אישר בעדותו

 31 

 32 ?הכספים על הממונה הוא ב'א הזמן כל לאורך כי נכון .ש"

 33 (. 4' ש, 1.4.19, מיום הדיון' לפרוט 4,' עמ" )נכון .ת
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 1 

 2 :  וכן

 3 ש"ח? 29,055של חודש אחרי ההסכם אתה מקבל שיק בנקאי  ש."

 4, אני לא זוכר מתי. הוא הגיע אלי 'אני קיבלתי את כל התשלומים דרך אב ת.

 5 לחנות ונתן לי. 

 6בהמחאה בנקאית לפקודתך  ₪ 29,055התשלום הראשון שקיבלת היה  ש.

 7 נכון?

 8 אם זה רשום אז כן.  ת.

 9 הביא לך ליד? 'אב ש.

 10 כן.  ת.

 11בהמחאה בנקאית נוספת.  ₪ 335,555אח"כ, חודש נוסף עובר אתה מקבל  ש.

 12 מי מביא לך אותם?

 13 . 'אב ת.

 14 'בהמחאה בנקאית שאב ₪ 055,.32ואחרי חודשיים נוספים אתה מקבל  ש.

 15 מביא לך?

 16 כן.  ת.

 17 . אתה לא בודק מה קורה הלאה?₪ 455,555עד כאן  ש.

 18 אני יודע שחסר לי כסף.  ת.

 19 באותו שלב שאתה יודע שחסר לך כסף למי אתה פונה? ש.

 20לפרוט' הדיון מיום  6," )עמ' יתן לי שיקים 'ונה, מחכה שאבלא פ ת.

 21 (. 6,-11, ש' 1.4.19, 
 22 

 23 כך. התמורה כספי חלוקת על כאחראי האחים כל ידי על מונה כי אישר הנתבע גם כי, יצוין

 24 : עדותו מתוך

 25 

 26 וכלה ההסכם דרך עובר מ"המו ניהול כל לאורך שבעצם הצהיר 'מ ד"עו . ש"

 27 של מטעמים לנהל כולם האחים ידי על מונית בעצם אתה, בתשלומים

 28 ?נוחות

 29 . נכון .ת

 30 ?מקום שהוא באיזה זה את שכתבתם או פה בעל היה המינוי .ש

 0-31' ש, 5.11.19 מיום הדיון' לפרוט 65' עמ" )כולם לטובת היה הזה המינוי .ת

11 .) 32 

 33 

 34 וחלוקתם הכספים ניהול על אמון היה הנתבע כי העידה 'ת' גב הצדדים אחות גם, בנוסף

 35 : וכלשונה

 36 
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 1 הדירה של הזה הנושא כל על אמון שהיה שמי איתי מסכימה את כלומר .ש"

 2 שלך שהאחים ש"לבימ שאמרת מה זה כי שלך האחים בעצם זה והכספים

 3 ?ד"העו עם בקשר היו

 4 . זה עם התעסקו הם .ת  

 5 הסכום את לקבל רוצה שאת ד"לעו שיגיד 'מאב שביקשת אחת פעם הייתה .ש

 6 055,..3 של שני ושיק ₪ 95,555 של אחד שיק: שיקים בשני 055,.32 של

₪? 7 

 8 . שלי לחלק בנוגע קטן מסויים סכום וביקשתי אישית כספית בעיה לי היה .ת

 9 שני וקיבלת הבקשה את מילא 'מו 'מל להעביר 'לאב אמרת הזה המידע את .ש

 10 ?שיקים

 11' עמ -,,' ש, 9.1.13, מיום הדיון' לפרוט 66' עמ" )חלקי רק היה זה אבל, כן .ת

 12 (.4' ש, 65

  13 
 14 נערכה אשר( לתצהירו' ב נספח) 4.11.11 מיום 'מ ד"עו שצירף בתרשומת נתמך, לעיל האמור כל

 15 לידי שהועבר האחרון התשלום במסגרת כי ברור באופן עולה ממנה הנתבע של ידו בכתב

 16 פי על. הנותרים התמורה כספי חלוקת לאופן בנוגע רשימה נערכה הדירה מכירת בגין האחים

 17' גב האחות של חלקה כאשר) ₪ 150,911 סך יקבלו האחיות ושתי התובע כי נכתב זו רשימה

 18 בעקבות זאת ואף ₪ 1,111,-ו ₪ 100,911 בסך: שונות המחאות לשתי לבקשתה פוצל 'ת

 19 זו תרשומת, ודוק. ₪ 11,,10, סך יקבל הנתבע ואילו(, 'מ ד"לעו הועברה אשר לנתבע בקשתה

 20' ר) לידיו 'מ ד"עו מידי המסמכים כל קבלת חרף התביעה לכתב התובע ידי על צורפה לא אשר

 21 כי ברור באופן מלמדת( 4/ש"בימ – 6.4.16, מיום 'מ ד"לעו התובע למכתב 5 בסעיף דרישתו

 22 התשלומים חלוקת לאופן בנוגע הוראות 'מ ד"לעו ליתן האחים מטעם מורשה היה הנתבע

 23, אלו בנסיבות. לעיל בעדותו התובע אישר שגם כפי, בידיו שהיו האחרונים הכספים לרבות

 24 לאופן בנוגע האחים ארבעת של כשלוח הנתבע למינוי התובע וביניהם הצדדים הסכמת לנוכח

 25 בניגוד 'מ ד"עו התנהלות כנגד טענה להעלות כיום ניתן לא, הדירה תמורת כספי חלוקת

 26 .  זו להרשאה

  27 

 28מתייחסות לעצם העברת  מ', בענייננו, מרבית טענותיו של התובע כלפי התנהלות עו"ד שלישית .72

 29אשר שימשה כתשלום הראשון בגין מכירת הדירה לידי  ₪ 911,111ההמחאה הבנקאית בסך 

 30לתצהיר התובע(.  0-6וכן סעיפים  6.4.16,מיום  מ'למכתב התובע לעו"ד  4-9הנתבע )ר' סעיפים 

 31ת התובע לפיה לא ידע דבר אודות קיומה של המחאה זו ובפרט רישומה כבר עתה ייאמר כי עדו

 32על שם הנתבע, נסתרה בחקירתו עת התברר כי התובע ידע שהנתבע קיבל לידיו תשלום זה ואף 

 33 ". כך מתוך עדותו:הסכים לעזור לו" וכי "היה זקוק לכסףנתן הסבר לכך כי הנתבע "

 34 

 35חתימת ההסכם ישולמו חצי כשקראת את ההסכם ראית שכתוב שבמעמד  ש. "

 36 מיליון?
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 1זקוק לכסף, אז הוא ייקח וישתמש חודש,  'אני ידעתי, כולנו ידענו שאב ת.

 2" חודשיים, חצי שנה מבחינתי זה היה בסדר, הייתי מוכן לעזור כי זה אחי

 3 (.5,-0,, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  ,,)עמ' 
 4 

 5שכן מעידים  מ'ודוק, דברים אלו של התובע משמיטים את הקרקע מתחת לטענותיו כלפי עו"ד 

 6לידי הנתבע. כשנשאל התובע על ידי בית  ₪ 911,111כי התובע ידע על העברת ההמחאה בסך 

 7 המשפט על כך, נתן תשובה לא עניינית ואף מתחמקת:

 8 

 9יקח יותר  אם אתה למעשה אומר שלכאורה לא היה אכפת לך שאחיך ש."

 10 ?מ'אז מה הטענות שלך לעו"ד  –כספים בשלב המידי בתנאי שהוא יחזיר 

 11 שכל אחד יקבל את חלקו.  מ'אנחנו סמכנו על עו"ד  ת.

 12אבל אם הייתה הסכמה שלכם או איזה שהוא מצג שמי שכרגע מנהל את  ש.

 13ואתה אומר שלא היה אכפת לך שהוא יקבל במידי יותר  'הכספים הוא אב

 14 ?מ'ובתנאי שהוא יחזיר אז  מה הטענות שלכם לעו"ד 

 15לא אחרי שבועיים אלא אחרי תקופה ארוכה שלא קיבלתי את  מ'באתי ל ת.

 16הכסף, הוא היה צריך להיות אחראי. עכשיו הוא שואל אותי אם הייתי נותן 

 17לי. אם הוא היה שואל אותי באותו לאחי את הכסף אז נתתי את התשובה ש

 18, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  9," )עמ' זמן אולי התשובה הייתה אחרת

 19 (.3, ש' 3,עמ' -6,
  20 

 21כנשאל התובע מדוע לא ציין עובדה זו בתצהירו, אישר פעם נוספת את ידיעתו. כך מתוך 

 22 עדותו:

 23 

 24לא מצאת  –זקוק לכסף ולא אכפת לך שהוא ישתמש בכסף  'כל הנושא שאב ש. "

 25 לנכון לתאר את זה בתצהירך?

 26 (.,61-6לפרוט', ש'  ,," )שם, בעמ' בפועל ככה התנהגתי ת.

 27 

 28  וכן במענה לשאלת בית המשפט: 

  29 

 30 מדוע לא ציינת את זה בתצהיר? ש."  

 31לפרוט',  6," )שם, בעמ' יש עו"ד ואת הסיבות שלו למה הוא כתב או לא כתב ת.  

 32   (.4-,ש'   

 33 
 34כנלמד, התובע אשר ביקש להכמין פרטים מהותיים המצויים בלב ליבה של המחלוקת בינו 

 35ואף אישר בעדותו באופן מפורש כי הסכים שהנתבע יטול את התשלום הראשון  מ'לבין עו"ד 

 36לעזור לו, אינו יכול לידיו, וזאת משום שלדבריו היה זקוק לכסף והאחים רצו  ₪ 911,111בסך 

 37 בהעברת תשלום זה לידי הנתבע.  מ'להעלות כיום טענה כלפי עו"ד 

 38 
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 1, טענות התובע אודות אי ידיעתו אודות אופן חלוקת התשלומים, מתי יתקבלו וכיצד רביעית .73

 2יתחלקו הן טענות מיתממות אשר מנוגדת להיגיון ולשכל הישר ויש בהן כדי להעיד על חוסר 

 3. כך, למשל, כשנשאל התובע מ'ע בכל הנוגע להעלאת טענותיו כלפי עו"ד תום ליבו של התוב

 4 אודות אופן חלוקת התשלומים ענה: 

 5 ידעת את המחיר? ש."

 6 שני מליון.  –כן, אמרו לי  ת.

 7 והסכמת? ש.

 8 כן.  ת.

 9 דיברו איתך על אופן תשלומים? ש.

 10 לא.  ת.

 11 לא אמרו לך כלום על תשלומים? ש.

 12 אני יודע שעוה"ד מנהל את העניין ואני יכול לישון בשקט.  ת.

 13אתה אדם שההיסטוריה שלו מלמדת שאתה מכיר עניינים. שאתה חותם  ש.

 14על מכירת נכס שאתה לכאורה חלק ממנו, אתה לא מתעניין לדעת כמה כסף 

 15אתה אמור לקבל עכשיו, מה התהליכים של התשלומים. אתה רק בא 

 16 לחתום בעיניים עצומות?

 17 עד המעמד הזה סמכתי על האחים שלי.  ת.

 18 קראת את ההסכם? –בעת החתימה על ההסכם  ש.

 19באותו יום היינו לחוצים, היה אירוע משפחתי, בת אחותי עמדה להתחתן,  ת.

 20 אז הגענו וחתמתי. 

 21 מתי לראשונה קראת את ההסכם? ש.

 22 (. 3,-11, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  ,," )עמ' אולי אחר כך לא זוכר ת.
 23 

 24ודוק, עדות זו של התובע עומדת בסתירה להיותו איש עסקים ממולח אשר בקיא בעריכת 

 25עסקאות. כן עדות זו עומדת בסתירה למערכת היחסים העכורה בינו לבין הנתבע כפי שהעיד 

 26הנתבע עצמו, ומשכך אין כל היגיון כי דווקא במסגרת עסקה זו בחר לסמוך על אחיו "בעיניים 

 27ריו ולא להביע כל התעניינות בנוגע לפרטים המהותיים של העסקה. יצוין, כי גם עצומות" לדב

 28אם אקבל את עדות התובע לפיה לא היה כביכול מעורה בפרטי העסקה, הרי שאין לו אלא 

 29 מ'להלין על עצמו וברי כי אין בהתנהלות בלתי סבירה זו כדי להטיל דופי בהתנהלות עו"ד 

 30 ו לו על ידי הנתבע כמורשה של האחים.      אשר פעל בהתאם להוראות שניתנ

 31 
 32, לא ניתן שלא לתמוה אודות התנהגות התובע אשר חרף העובדה כי לטענתו לא קיבל חמישית .74

 33"בזמן אמת" על מנת לברר מדוע לא  מ'את מלוא כספי התמורה לא התריע ולא פנה לעו"ד 

 34קיבל את חלקו. התנהגות תמוהה זו מתחזקת עת הוכח כי גם לאחר מועד החתימה על הסכם 

 35שירותים משפטיים נוספים לטובת האחים וחרף זאת לא פנה הנתבע  מ'המכר ביצע עו"ד 

 36 ולא בירר עמו אודות חלקו החסר בתמורת הדירה. כך מתוך עדותו:  מ'לעו"ד 

 37 
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 63מתוך  9,

 1האם בזמן הזה אתה יודע שבטאבו לא מוזנים ת.ז. שלכם ולכן היית צריך  ש."

 2 כדי לחתום על מסמכים נוספים שיזינו את ת.ז? מ'להגיע למשרד של עו"ד 

 3 נכון.  ת.

 4 מילה על נושא הפרשים? מ'ובאותו זמן אתה לא שואל את  ש.

 5 (. 6 , ש'4,עמ' -61, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  6,)עמ'  לא שאלתי ת.
 6 

 7כי חלוקת כספי  מ'התנהלות בעייתית זו של התובע נזקפת לחובתו ומחזקת את טענת עו"ד 

 8תמורת הדירה בוצעה באישורם ובהסכמתם של כל האחים, שאם לא כן, היה מצופה מהתובע 

 9 על מנת לברר עימו "בזמן אמת" מדוע לא קיבל את מלוא חלקו בכספים אלו.    מ'לפנות לעו"ד 

  10 

 11 מ', גם ממועד סיום העסקה וחלוקת הכספים ועד למועד בו נערכה הפגישה בין עו"ד שישית .75

 12, לא שאל ולא מ'לא העלה התובע כל טענה אודות התנהלות עו"ד  ,11.5.1לבין התובע ביום 

 13הלין על אופן חלוקת הכספים. כשנשאל התובע מדוע לאורך כל התקופה הארוכה לא העלה 

 14 ם התחמק ממתן תשובה: כל טענה אודות הכספים החסרי

 15 

 16"א מה שאתה אומר, יום בהיר אחד, אחרי שנתיים וחצי מאז שנסגרה  ש."

 17 "?₪ 355,555 –עסקת המכר אתה אומר "אני רוצה ללכת לעו"ד בשביל ה 

 18 לא הגיע הזמן?  ת.

 19 ?'אולי בגלל שקיבלת מכתב מאב ש.

 20 (.  19-15, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  4," )עמ' לא ת.

 21 

 22בשיהוי ניכר. ממועד  מ', לכל האמור לעיל יש להוסיף כי התביעה הוגשה כנגד עו"ד שביעית .76

 23חלפו כמעט כשנתיים  מ'סיום העסקה וחלוקת הכספים ועד הפניה הראשונה של התובע לעו"ד 

 24עם התובע על מנת  מ'ימים ואף פגישה זו נערכה בעקבות שיחה טלפונית אקראית שיזם עו"ד 

 25שמח" )כך, לטענתו, שלא נסתרה(. גם לאחר פגישה זו השתהה התובע לברכו בברכת "חג 

 26. ברי, כי מדובר בשיהוי בלתי סביר ובפרט מ'למעלה מחצי שנה עת הגיש תביעתו כנגד עו"ד 

 27על ידי מי שמלין כלפי עו"ד שלא ביצע את תפקידו כראוי. כשנשאל התובע על כך נאלץ להודות 

 28ת ההמחאה הבנקאית לידי הנתבע גובשו לאחר ששכר עו"ד בגין העבר מ'כי טענותיו כלפי עו"ד 

 29 מטעמו. כך מתוך עדותו: 

 30 

 31, כספים שמתקבלים שלושה חודשים אחרי 9535יש הסכם שנערך בשנת  ש."

 32 מ'שנים אתה מתקשר ל 1זה, שלוש שנים לא קורה כלום, ופתאום אחרי 

 33 ואתה אומר לו שאתה רוצה להיפגש אתו?

 34 משהו כזה.  ת.

 35 ?33אתה מספר את מה שאתה מצהיר בסעיף מאיפה  ש.

 36 מהחוזה.  ת.
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 1לתצהירך. זה לחלוטין שונה ממה שאמרת עכשיו כי  33מפנה אותך לסעיף  ש.

 2 . ₪ 055,555 –שנים נודע לך על ה  1אתה אמרת שרק אחרי 

 3 תצהיר זה תמונת מצב שעו"ד עושה בדיעבד על מה שהיה. ת.

 4 זה תמונת מצב של עו"ד או שלך? ש.

 5גם את החוזה לא קראתי אני סומך על עוה"ד שיעשה את העבודה  אני ת.

 6 .כראוי

 7 את התצהיר שהגשת לבית המשפט קראת? .ש

 8 כן.  ת.

 9את  מ'העביר עו"ד  32/4/9535אתה כותב "באותו יום  33אז בסעיף  ש.

 10 ההמחאה הבנקאית".

 11 עוה"ד כתב את זה על פי תחקיר שהוא עשה.  ת.

 12 אלא על פי תחקיר של עוה"ד שלך?זה לא מידיעתך  33עיף ס אז ש.

 13בתאריך שחתמנו פה עוה"ד עשה תמונת מצב ופירט את הדברים. אז לפי  ת.

 14 (. 9,-6, ש' 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  9," )עמ' זה חתמתי

 15 

 16. כנלמד, מ'הגשת התביעה כנגד עו"ד  לעיתוי, בענייננו, לא ניתן שלא לתמוה בנוגע שמינית .77

 17הוגשה כארבעה חודשים לאחר שהתובע קיבל את מכתבו של הנתבע  מ'התביעה כנגד עו"ד 

 18אודות ההתחשבנות הכספית ביניהם, אשר בעקבותיו שלח  16.,.3מיום  'באמצעות עו"ד ט

 19בגין העברת  מ'( בו העלה טענות קשות כלפי עו"ד 6.4.16,מכתב מטעמו )מיום  מ'התובע לעו"ד 

 20מבלי לקבל לכאורה את אישורו. התנהלות  לידי הנתבע  ₪ 911,111ההמחאה הבנקאית בסך 

 21זו של התובע אשר "ישב בחיבוק ידיים" במשך תקופה ארוכה של שנתיים ימים ממועד סיום 

 22ולפתע "התעורר" בעקבות  מ'חלוקת כספי תמורת הדירה ולא העלה כל טרוניה כנגד עו"ד 

 23ת על התנהלות , מלמדמ'מכתבו של הנתבע אליו והחליט להפנות אצבע מאשימה כלפי עו"ד 

 24נקלע לסכסוך לא לו. התנהלות תמוהה זו נזקפת  מ'תמוהה שיש בה כדי להעלות חשד כי עו"ד 

 25לחובת התובע ביתר שאת לנוכח עדותו כמפורט לעיל כי ידע "בזמן אמת" אודות העברת 

 26 ההמחאה הבנקאית לידי הנתבע וזאת בניגוד לטענותיו כיום.  

 27 

 28 בין הכספי הסכסוך על ידע לא 'מ ד"עו כי משהוכח כי אציין, הצורך מן למעלה ,ולבסוף .78

 29 את לתובע להשיב מיאן אשר הנתבע של התנהגותו את לצפות היה יכול שלא הרי הצדדים

 30' גב הצדדים אחות כי, לציין למותר. הוויתור מסמך על הסתמכות תוך הדירה בתמורת חלקו

 31' גב אחותה גם ידיעתה למיטב וכי הדירה בתמורת חלקה מלוא את קיבלה כי העידה 'ת

 32' לפרוט 66' בעמ עדותה' ר) 'מ ד"עו נגד תביעה הגיש התובע כי ידעה לא כלל וכי בורנשטיין

 33 הוא כי העיד עצמו התובע גם(. 19-15' ש', לפרוט 41' בעמ וכן ,6-1' ש, 9.1.13, מיום הדיון

 34 להבין יכול אינו ואף הדירה בתמורת חלקו העברת לאי הנתבע מהתנהגות ונדהם מתבייש

 35בכך יש ללמד כי התנהגות (. 10' ש, 1.4.19, מיום הדיון' לפרוט 3,' בעמ עדותו' ר) זו התנהגות

 36הנתבע לאי העברת חלקו של התובע בכספי תמורת הדירה מהווה התנהגות בלתי צפויה אשר 
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 63מתוך  0,

 1בחר להתנהג בניגוד להסכמות בין האחים וניצל את העובדה כי מצויים בידיו כספים של 

 2ע על מנת להתחשבן עמו בנוגע לסכסוך מהעבר. לענייננו, התנהלות זו של הנתבע מחזקת התוב

 3כי חלוקת הכספים כפי שבוצעה בפועל היתה מוסכמת ומקובלת על כל  מ'את טענת עו"ד 

 4האחים "בזמן אמת" וכי הנתבע הפר הסכמה זו באופן חד צדדי ומפתיע, ומשכך אין לתובע 

 5 כל עילת תביעה כנגדו.  

 6 

 7סיכומו של דבר, לאחר בחינת מכלול הראיות מהן עולה כי הנתבע הוא שניהל את נושא מכירת  .79

 8וזאת בהסכמת האחים כולם, כי הנתבע הורה לעו"ד  מ'הדירה ואת חלוקת הכספים מול עו"ד 

 9ביצע הוראות אלו כלשונן,  מ'על אופן חלוקת הכספים על פי הוראות כל האחים וכי עו"ד  מ'

 10ובע עצמו כי הסכים לכך שהנתבע יטול לעצמו בשלב הראשון כספים ביתר לנוכח הודאת הת

 11לידי הנתבע "בזמן אמת", בשים לב  ₪ 911,111ואף ידע על העברת ההמחאה הבנקאית בסך 

 12להתנהלות התובע אשר העדיף כביכול להרחיק את עצמו מהעסקה, לא התריע ב"זמן אמת" 

 13ת שונות שנקרו בדרכו לאחר החתימה על הסכם ואף לא לאחר מכן חרף הזדמנויו מ'כלפי עו"ד 

 14המכר, לנוכח השיהוי הניכר בהגשת התביעה בחלוף כשנתיים וחצי ימים לאחר ביצוע העסקה 

 15וסיום חלוקת הכספים ובשים לב לסמיכות הזמנים מעוררת התמיהה בין "התעוררות" 

 16נקלע  מ'י עו"ד ומששוכנעתי כ מ'הסכסוך הכספי בין האחים לבין הגשת התביעה כנגד עו"ד 

 17נהג שלא כדין בכל הנוגע לחלוקת כספי התמורה  מ'לא מצאתי כי עו"ד -לסכסוך לא לו 

 18 ושוכנעתי כי חלוקה זו היתה בידיעתו ובהסכמתו המלאה של התובע. 

 19 

 20 להידחות.  מ'אשר על כן, מכל האמור לעיל, אני מורה כי דין עתירתו של התובע כנגד עו"ד  .81

 21 

 22 : 30-59-3992ש התביעה שכנגד נשוא תמ"

 23 

 24בגין חלקו בדמי השכירות בדוכן  ₪ 05,,,1,לטענת הנתבע, יש לחייב את התובע להשיב לו סך  .81

 25 ובמחסן שהיו שייכים להורים המנוחים, ואלו טעמיו:

 26 

 27אביהם המנוח של הצדדים היה בעלים של זכות ו/או רישיון רוכלות בדוכן בשוק  .א

 28עיריית תל אביב. בנוסף, בצמוד לאותו בתל אביב שניתן לו על ידי  ---הכרמל ברח' 

 29, תל אביב. לאחר פטירת האב, הועברו ---דוכן היה בבעלות המנוח מחסן ברח' 

 30זכויותיו של האב לידי האם, אולם בפועל התובע השתלט על הדוכן תוך ניצול מעמדו 

 31כאח הבכור של המשפחה, ניהל אותו ונטל לידיו במהלך השנים את דמי השכירות 

 32 מהדוכן מבלי לשתף את האם המנוחה ואת האחים בכספים אלו. המתקבלים 

 33 
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 1בנוסף לכך, התובע מכר את המחסן שהיה בבעלות המנוח וקנה מחסן אחר תחתיו  .ב

 2 תל אביב על שמו ובבעלותו.  ---ברח' 

 3 

 4זכויות האב המנוח )ולאחר מכן המנוחה( בדוכן ובמחסן מוכחים ממכתב שכתבה  .ג

 5בו מבקשת להעביר את רישיון הרוכלות  6.9.30מיום האם המנוחה לעיריית תל אביב 

 6בו  1501על שם בעלה המנוח על שמה; ממסמך "דין וחשבון על הכנסה" בשנת המס 

 7לבין יורשי  'מ 'בין מר ש 1530מצוינת בעלות המנוחה בדוכן; ומטיוטת הסכם משנת 

 8תצהיר ל 6)ר' נספח  'המנוח ביניהם התובע בנוגע לפירוק שותפות בדוכן עם מר מ

 9 הנתבע(.

 10 

 11מאחר שהנתבע כמו גם אחיותיו היו זכאים להירשם כבעלים בחלקים שווים בדוכן  .ד

 12ובמחסן שבחזקת התובע הן מכוח צו הירושה שניתן אחר האב המנוח והן מכוח צו 

 13הירושה שניתן אחר האם המנוחה, נדרש התובע להעביר לידי הנתבע ואחיותיו את 

 14 הפעלת הדוכן והמחסן לאורך השנים. חלקם בדמי שכירות המתקבלים בגין 

 15 

 16בה העביר התובע לנתבע את חלקו בדמי השכירות  1561בפועל, למעט פעם אחת בשנת  .ה

 17המתקבלים בגין הדוכן, לא חלק התובע עם אחיו ו/או אחיותיו את הכנסותיו מהדוכן 

 18 ו/או מהמחסן ולא העביר כל סכום בגין נטילת נכסים אלו לידיו. 

 19 

 20אשר לטענתו מגיעים  ₪ 05,,,1,לחייב את התובע להעביר לנתבע סך בנסיבות אלו, יש  .ו

 21השנים  0( בדמי השכירות המתקבלים בגין הדוכן והמחסן במהלך 1/4לו בגין חלקו )

 22 911-דולר ארה"ב לחודש עבור השכרת הדוכן ו 1,111האחרונות )עפ"י ערך משוער של 

 23ושא הפרשי הצמדה דולר ארה"ב  לחודש עבור השכרת המחסן( כאשר סכום זה נ

 24 וריבית ממועד התביעה ועד למועד התשלום בפועל. 

 25 

 26 מנגד, טוען התובע כי דין התביעה להידחות, ואלו נימוקיו:  .82

 27 

 28מאחר שעל פי גרסת הנתבע עצמו, התובע השתלט על הדוכן מיד לאחר פטירת האב  .א

 29ולא חילק את פירותיו לנתבע ו/או לאחיות ו/או לאם המנוחה  1533המנוח בשנת 

 30והסתיר מהם כל מידע ביחס להכנסות אלו, הרי שמדובר בתביעה שהתיישנה לפני 

 31שנים ממועד  ,1-נוח וכשנים ממועד פטירת המ 40שנים רבות שכן הוגשה בחלוף 

 32 פטירת המנוחה.  
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 1 

 2גם לגופה של תביעה, הנתבע לא הוכיח באמצעות מרשם תקף כלשהו כי בבעלות האב  .ב

 3המנוח ו/או בבעלות האם המנוחה היו זכויות בדוכן ו/או במחסן. למעשה, כל טענותיו 

 4 ---של הנתבע מתבססות על כך שלתובע עצמו יש דוכן בשוק הכרמל ומחסן ברח' 

 5בתל אביב הנטען כי היה שייך להורים  ---"א וזאת במובחן מהמחסן ברח' בת

 6 המנוחים. 

 7 

 8שנים בלבד, כך שאינו יכול להעיד  16מעבר לכך, במועד פטירת האב היה הנתבע כבן  .ג

 9 מידיעה אישית אודות זכויותיו של המנוח בנכסים אלו ואין ליתן כל משקל לעדותו. 

 10 

 11שצורפו לכתב התביעה כדי להעיד על זכויות המנוחים לגופו של עניין, אין במסמכים  .ד

 12אינו מוכיח  6.9.30בנכסים הנטענים. כך, למשל, מכתבה של האם לעיריית ת"א מיום 

 13כל זכות קניינית בדוכן שכן מדובר בבקשה להעברת רישיון רוכלות בלבד. כמו כן, 

 14מס ואף לא הוגש מעולם לרשויות ה 1501מסמך דין וחשבון על הכנסה בשנת המס 

 15הנתבע אישר כי אמו לא ידעה קרוא וכתוב, כך שהדו"ח הנטען בשמה אינו בעל ערך 

 16אינה חתומה ואינה מתייחסת לזכויות  1530ראייתי. בנוסף, טיוטת ההסכם משנת 

 17 . 'בעלות בדוכן הנטען אלא לחלוקת סחורה ופירוק שותפות עם מר מ

  18 

 19ויותיו בדוכן ובמחסן אינן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, טענות הנתבע בנוגע לזכ .ה

 20 1533מתיישבות עם התנהגותו לאורך השנים שכן ממועד פטירת האב המנוח בשנת 

 21לא העלה הנתבע כל טענה כלפי התובע  111,וכן לאחר פטירת האם המנוחה בשנת 

 22בנוגע לזכויותיו הנטענות בדוכן ובמחסן. הפעם הראשונה בה הועלו טענות אלו היתה 

 23ואף זאת במסגרת התביעה שכנגד שהוגשה על ידי הנתבע רק  במסגרת ההליכים דנן

 24 לאחר שהתובע הגיש את תביעתו. 

 25 

 26הנתבע לא הוכיח את הסכומים אותם תבע בגין שכירות הדוכן והמחסן ולמעשה  .ו

 27מדובר בטענות כספיות שבעלמא. הנתבע לא ציין כל סכום בתצהירו ואף לא פירט על 

 28רף כל ראיה להוכחתם. יתרה מכך, הנתבע מה מבוססים הסכומים הנתבעים ו/או צי

 29לא הביא עדים אשר יוכיחו את הסכומים המתקבלים מהשכרת הדוכן ו/או המחסן. 

 30 בנסיבות אלו, מדובר בתביעה שאין לה על מה לסמוך ועל כן יש להורות על דחייתה. 

 31 

 32 
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 1 : דיון והכרעה

 2 

 3כן המנוחה( בדוכן ובמחסן כאמור, על מנת להוכיח את תביעתו בנוגע לזכויות המנוח )ולאחר מ .83

 4מסתמך הנתבע על שלושה מסמכים, ואלו הם: מכתב של האם המנוחה לעיריית תל אביב 

 5 . 1530וטיוטת הסכם לא חתומה משנת  1501; דין וחשבון על הכנסה בשנת המס 6.9.30מיום 

 6 

 7אלא מאי? עיון במסמכים אלו מלמד כי אין בהם כדי להועיל לנתבע הן משום שעילת התביעה  .84

 8 מכוח מסמכים אלו התיישנה והן לגופו של עניין, והכל כמפורט להלן.  

 9 

 10 : התיישנות עילת התביעה

 11 

 12 קובעים כדלקמן:  1596 –לחוק ההתיישנות, תשי"ח  9-3סעיפים  .85

 13 

 14התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה )להלן: "תקופת  . 0"

 15 ההתיישנות"( היא: 

 16 

 17 שבע שנים. –בשאינו מקרקעין  ( 3)

 18חמש עשרה שנה ואם נרשמו בספרי האחוזה לאחר  –במקרקעין  ( 9)

 19סידור זכות קנין לפי פקודת הקרקעות )סידור זכות הקנין( עשרים 

 20 וחמש שנה. 

 21 

 22 ". ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התובענהתקופת  . 0
 23 

 24בענייננו, בניגוד לחובתו לא הוכיח התובע את טיב הזכויות בדוכן ובמחסן. עם זאת, הנתבע 

 25עצמו מודה כי בכל הנוגע לדוכן מדובר בזכות רישיון לרוכלות שניתנה לאב המנוח על ידי 

 26טורית בלבד. כמו כן, בכל הנוגע למחסן, עיריית תל אביב, כך שנראה כי מדובר בזכות אובליג

 27הנתבע מודה כי מדובר בנכס שנמכר ונרכש נכס אחר תחתיו, כך שלכל היותר מדובר בזכות 

 28תביעה כספית ולא קניינית. בנסיבות אלו, עילת התביעה בגין הזכויות בשני הנכסים עומדת 

 29 שנים בלבד.   0על 

 30 

 31ישנת כל עוד הנאמן אינו כופר בכך שהוא הלכה פסוקה היא כי תביעתו של נהנה אינה מתי .86

 32יפים לעניין זה הדברים מחזיק בנכסי הנאמנות כנאמן או אינו מפר את חובת הנאמנות. 

 33 : 60,, בעמ' 61,( 9) , פ"ד נואחמד ענבטאוי נ' דר )דרויש( רינה 3513/11ע"א שנקבעו ב

 34 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206906/00&Pvol=נו
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 1לקיומם של יחסי נאמנות השפעה מכרעת על שאלת ההתיישנות. הלכה מושרשת "

 2היא כי תביעתו של נהנה אינה מתיישנת כל עוד הנאמן אינו כופר בכך שהוא מחזיק 

 3בנכסי הנאמנות כנאמן ואינו מפר את חובת הנאמנות ... נמצא, כי עילת התביעה נגד 

 4הוא כופר במעמדו כנאמן או מן הרגע שבו הוא מפר את הנאמן נוצרת מן הרגע שבו 

 5חובתו כנאמן. נמצא כי מרוץ ההתיישנות מתחיל ממועד הכפירה או ההפרה, 

 6 ."... חוק ההתיישנותל 8-ו .בכפיפות להוראות סעיפים 
 7 

 8 59/,,66 הלכה זו יפים דבריה של כב' השופטת דורנר בע"א אשר לרציונל העומד ביסודה של .87

 9 כדלקמן:  9,1( 4) , פ"ד ניצחק גמזו נ' עו"ד דניאל גושן

 10 

 11אמת המידה לזהירות הסבירה הנדרשת לעניין גילוי העובדות המהוות את עילת "

 12התביעה נקבעת על יסוד הכלל שבאין מידע סותר רשאי הנהנה להניח כי הנאמן 

 13ממלא את חובתו ... ושנית, תקופת ההתיישנות של תביעה להחזרת הנכס מתחילה 

 14גדת, שכן הנאמן מחזיק רק בתום יחסי הנאמנות. החזקת נאמן בנכס אינה החזקה נו

 15בנכס כנאמנו של הנהנה ואין הוא יכול להישמע בטענת התיישנות, שהיא למעשה, 

 16ג' ר' רייס ואח' נ' עיזבון המנוחה חנה אברמן ע"י  14/88טענה לבעלות. ראו ע"א 

 17עיזבון המנוחה רבקה ליברמן ז"ל ע"י  .435/8; ע"א 980-.98יורשיה ז"ל ואח' בעמ' 

 18. ואולם, כלל זה אינו ישים כאשר הנאמן 04.-00.' יונגר, בעמ' יורשיה ואח' נ' ל

 19כופר בהחזקתו את הנכס כנאמנו של הנהנה או מפר את חובתו כנאמן. במקרים 

 20כאלה נולדת עילת התביעה מרגע הכפירה או הפרת החובה, ובכפיפות להוראות 

 21 מתחילה תקופת ההתיישנות באותו מועד.  8-ו .סעיפים 

... 22 

 23ונאמן קיימת הנחה שהנהנה סומך על הנאמן כי יקיים את חובותיו, ביחסי נהנה 

 24אולם הנחה זו ניתנת לסתירה. בהיוודע לנהנה העובדות המהוות את עילת התביעה, 

 25מן הראוי להחיל על תביעה זו את דיני ההתיישנות הכלליים, ולא לאפשר לנהנה 

 26 ".  לעכב את הגשת התביעה עד אין קץ

 27 

 28הנהנה על הנאמן כי ינהל את נכסיו בנאמנות ואין החזקתו של הנאמן כנלמד, ככלל, סומך  .88

 29בנכס משום חזקה נוגדת. ממילא, במסגרת יחסי הנאמנות, אין לצפות מהנהנה כי יחשוד 

 30בנאמן שהלה אינו מקיים את חובותיו ועל כן כל עוד לא יודע הנהנה על הפרת חובת הנאמנות, 

 31 ההתיישנות.או הכפירה בנאמנות, יושהה מרוץ תקופת 

 32 

 33"התאמות" אלה בדיני ההתיישנות, הנובעות מקיומם של יחסי נאמנות בין הצדדים, אינן אלא  .89

 34מקרים פרטיים של הכללים המעוגנים בחוק ההתיישנות. יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט 

 35תלמוד תורה בית יהודה קרית אתא ע"ש יהודה גפן זצ"ל נ' עיריית  0,61/11עמית בע"א 

 36 ( כדלקמן: ,10.11.1)פורסם במאגרים,  אתא קרית

 37 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/127_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%203322/95&Pvol=נ
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 1הכלל לפיו יש למנות את תקופת ההתיישנות רק מהמועד בו הנאמן הפר או כפר "

 2לחוק בסיטואציה של נאמנות.  0בנאמנות, אינו אלא קונקרטיזציה של סעיף 

 3במהותו, הכלל האמור אינו אלא פרשנות המונח "ביום בו נולדה עילת התובענה" 

 4לחוק, באופן ההולם נסיבות של יחסי נאמנות. לאמור: עילת  0בסעיף הקבוע 

 5 התובענה נולדת כאשר הנאמן מפר את חובתו או כופר בנאמנותו.

 6 

 7הכלל לפיו באין מידע סותר רשאי הנהנה להניח כי הנאמן ממלא אחר חובתו באופן 

 8 אינו אלא מקרה פרטני של כלל הגילוי –המעכב את מירוץ תקופת ההתיישנות 

 9לחוק ההתיישנות. כלל זה קובע כי כאשר "נעלמו מן  8המאוחר הקבוע בסעיף 

 10התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף 

 11בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו 

 12נהנה,  –חסים של נאמן נודעו לתובע עובדות אלה". בהתקיים בין הצדדים מערכת י

 13אזי בהעדר מידע על הפרת חובת הנאמנות, אין לבוא לנהנה בטרוניה על כך שלא 

 14נקט בצעדים אשר היו מונעים את "היעלמות העובדות" מעיניו, או במילים אחרות: 

 15 .לא הרי "זהירות סבירה" של נהנה כ"זהירות סבירה" של תובע מן הישוב

 16 

 17מנות, משתנה שיווי המשקל "הקלאסי" בין התובע ומזווית אחרת: בהינתן יחסי נא

 18לנתבע, ותרשים הזרימה של כללי ההתיישנות "מתהפך". ברגיל, נקודת המוצא 

 19לחוק( אלא  0היא שתקופת ההתיישנות תחל להימנות מיום לידת התובענה )סעיף 

 20לחוק(. אך במסגרת של יחסי  8אם נעלמו מהתובע העובדות הרלוונטיות )סעיף 

 21קודת המוצא היא עיכוב תקופת ההתיישנות כל עוד אין בידי הנהנה מידע נאמנות, נ

 22לחוק(, ורק בהינתן מידע כאמור תבוא  8המצביע על הפרת החובה מצד הנאמן )סעיף 

 23לחוק(. בכך מוסט  0לעולם עילת התובענה ויחל מרוץ תקופת ההתיישנות )סעיף 

 24ל חשבון יכולתו של הנהנה, ע-מרכז הכובד לטובת הגנה על האינטרס של התובע

 25 הנאמן לחסות תחת כנפיה של טענת ההתיישנות. -הנתבע

 26 

 27סיכומו של דבר: כאשר בתביעת נהנה נגד נאמן עסקינן, נקודת המוצא היא כי באין 

 28מידע הסותר את ההנחה כי הנאמן פועל לטובת הנהנה, הנהנה אוחז בידו במעין 

 29אלא שאין מדובר בפטור "פטור" המונע מתביעתו להיכנס אל עולם ההתיישנות. 

 30מוחלט, כי אם בפטור על תנאי: בהינתן מידע סותר כאמור, יישלל תוקפו של הפטור, 

 31לחוק, עת תיבחן  0אז ימצא עצמו התובע ניצב לפני שער הכניסה של סעיף -או

 32השאלה אימתי נולדה עילת התובענה והאם חלף פרק הזמן להתיישנות הקבוע 

 33   לפסק הדין(.  19-13" )פסקאות לחוק 0בסעיף 
 34 

 35יצוין, כי כשמדובר בתביעת נהנה נגד נאמן, אין די בכך שהנאמן יכפור בחובת הנאמנות או  .91

 36יפר אותה כדי להתחיל את מרוץ ההתיישנות אלא נדרש גם כי הנאמן יביא לידיעתו של הנהנה 

 37 , פ"דשושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן 1995/55את עובדת הכפירה או ההפרה האמורה )ע"א 

 38 (. 45( 9נד )

 39 
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 1החל התובע  1533בענייננו, על פי טענת הנתבע בתצהירו, מיד לאחר פטירת האב המנוח בשנת  .91

 2להפעיל ולנהל את הדוכן תוך שהשתלט עליו לחלוטין, לא חילק את פירותיו של הדוכן לנתבע 

 3ו/או לאחיות ו/או לאם המנוחה והסתיר מהם את כל המידע ביחס עם הכנסות הדוכן והמחסן 

 4לתצהיר הנתבע(. בנסיבות אלו, לגרסת הנתבע עצמו החל ממועד  13-ו 19, 14, 5, 3)ר' סעיפים 

 5)בו גובשו זכויות האם והאחים בירושת האב( החל התובע לכפור  1533פטירת המנוח בשנת 

 6בחובתו להחזיק בדוכן כנאמן עבור האם והאחים ולהעלים כספים ומידע מהם, כך שבמועד 

 7ות את תקופת ההתיישנות. בענייננו, בשים לב לכך שהתביעה הוגשה זה יש להתחיל ולמנ

 8 שנים ממועד זה, אזי מדובר בתביעה שהתיישנה לפני שנים רבות.   45בחלוף 

 9 

 10בהקשר זה אציין כי גם אם אקבל את גרסת הנתבע אשר הועלתה לראשונה בחקירתו כי יש  .92

 11לא זוכר חודש הושכר  3285משנת ולדבריו: " 1561למנות את תקופת ההתיישנות משנת 

 12הדוכן, אז היה הסכם ביני לבין אחי אלי שנתחלק בשכ"ד של הדוכן. אחרי החודש הראשון 

 13, 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  6," )עמ' קיבלתי את חלקי בשכירות ואחרי זה הפסקתי לקבל

 14העביר שנים מהמועד בו לטענתו חדל ל 69(, גם אז מדובר בתביעה שהוגשה בחלוף 11114-,1ש' 

 15 לידיו את דמי השכירות, ומשכך מדובר בתביעה שהתיישנה. 

 16 

 17כך גם לגבי הזכויות במחסן, גם אם הנתבע לא הוכיח את המועד בו נמכר המחסן ונרכש מחסן  .93

 18חדש תחתיו, ברי כי אף לשיטתו מדובר באירועים שהתרחשו לפני שנים רבות ולבטח למעלה 

 19 שנים ממועד הגשת התביעה, כך שקיימת התיישנות עילת התביעה בנוגע לרכיב זה.  0 –מ 

 20 

 21 : זכויותיו הנטענות בדוכן ובמחסןהנתבע לא הוכיח את 

 22 

 23 אף לגופו של עניין, הנתבע לא הוכיח את זכויותיו הנטענות בדוכן ובמחסן.  .94

 24 

 25בכל הנוגע למחסן, הנתבע עצמו העיד כי התובע מכר את המחסן שהיה בקרבת הדוכן  -

 26וקנה מחסן אחר תחתיו. למותר לציין כי הנתבע לא המציא כל ראיה אשר יוצרת זיקה 

 27בין המחסן שהיה כביכול בבעלות המנוח לבין המחסן שנרכש לטענתו על ידי  כל שהיא

 28 התובע, ולמעשה מדובר בטענה בעלמא שאינה נתמכת בכל ראיה.  

 29 

 30בכל הנוגע לדוכן, מצאתי כי אין במסמכים שהגיש הנתבע כדי להעיד על זכויות המנוחים  -

 31 בנכסים אלו, ואפרט:  

 32 
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  1מעיד על זכות קניינית בדוכן שכן מדובר  אינו 6.9.30מכתב האם המנוחה מיום 

 2על בקשה שהגישה האם להעברת רישיון רוכלות בלבד. להווי ידוע כי רישיון 

 3רוכלות בדוכן אינו מהווה אישור כלשהו לזכויות קנייניות בדוכן ממש כשם 

 4שרישיון עסק שמנפיקה עיריית תל אביב לעסקים הפועלים בתחומה אינו מהווה 

 5 יות קנייניות של בעל העסק בנכס בו מפעיל את עסקו. אישור כלשהו לזכו

 6 

  7אינו מעיד על זכויות קנייניות  1501אף מסמך דין וחשבון על הכנסה בשנת המס 

 8, שנית, מדובר מסמך שכלל לא ידוע אם אכן הוגש לרשויות המס. ראשיתבדוכן. 

 9הנתבע עצמו העיד כי האם המנוחה לא ידעה קרוא וכתוב, כך שלא ברור על ידי 

 10 6.9.30, מסמך זה סותר את מכתבה של האם מיום שלישיתמי נערך המסמך. 

 11 לעיל כי מדובר ברישיון רוכלות בדוכן בלבד, במובחן מזכויות קנייניות בו. 

 12 

  13ניות בדוכן. מדובר  אינה מעידה על זכויות קניי 1530גם טיוטת ההסכם משנת 

 14בטיוטת הסכם לא חתומה אשר ממילא אין בה כדי ליצור זכויות יש מאין. מעבר 

 15שנים וכלל לא ידע  16היה כבן  1530לכך, כפי שהודה הנתבע בחקירתו, בשנת 

 16, 5.11.19לפרוט' הדיון מיום  61ולא היה מעורב בנסיבות טיוטת ההסכם )ר' עמ' 

 17ידיעה אישית אודותיו. מנגד, טען התובע כי מעולם (, כך שאין לנתבע כל 0,-1,ש' 

 18, 1.4.19,לפרוט' הדיון מיום  10לא ראה טיוטת הסכם זו ואף לא חתם עליה )עמ' 

 19(. בנסיבות אלו, משרב הנסתר על הגלוי בנוגע למסמך זה ומשמסמך זה ,9-1ש' 

 20מדבר על פירוק שותפות וחלוקת סחורות ולא על זכויות קנייניות לא ניתן 

 21 תמך עליו.  להס

 22 

 23לכל האמור לעיל, יש להוסיף כי טענות הנתבע כיום אינן מתיישבות עם התנהלותו לאורך  .95

 24 111,, ואילו האם המנוחה נפטרה עוד בשנת 1533השנים. כזכור האב המנוח נפטר עוד בשנת 

 25כאשר במשך כל השנים הנ"ל, הנתבע לא העלה כל טענה כלפי התובע בנוגע לזכויותיו בדוכן 

 26ן. הלכה למעשה, טענות אלו הועלו לראשונה על ידי הנתבע רק במסגרת מכתבו של ובמחס

 27שלח לנתבע מכתב בשם התובע בנוגע להשבת חלקו של  מ'לעיל וזאת לאחר שעו"ד  'עו"ד ט

 28התובע בכספי תמורת הדירה. התנהגות הנתבע אשר כבש את טענותיו במשך שנים רבות תוך 

 29חר פרוץ הסכסוך הכספי בין האחים, אינה מתיישבת שלפתע "נזכר" להעלותן לראשונה לא

 30עם התנהלות סבירה של אדם אשר טוען לזכויות בנכסים השייכים לו.  כן יש לציין כי אחיות 

 31הצדדים מעולם לא העלו כל טענה כנגד התובע ביחס עם הזכויות הנטענות בדוכן ובמחסן אשר 

 32 חליש את מהימנות גרסתו של הנתבע. לטענת הנתבע בעלות ערך כלכלי רב ואף בכך יש כדי לה

 33 

 34 
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 1 :הנתבע לא הוכיח את הסכומים אותם תבע עבור שכירות הדוכן והמחסן

 2 

 3יתר על כן, לא זו בלבד שהנתבע לא הוכיח את זכויותיו הנטענות בדוכן ובמחסן, אלא שאף לא  .96

 4הוכיח את הסכומים אותם תבע בגין שכירות נכסים אלו במסגרת תביעתו, ומשכך מדובר 

 5 בתביעה כספית שלא הוכחה. 

 6 

 7לא זו בלבד שהנתבע לא הוכיח את הסכומים אותם תבע עבור שכירות הדוכן והמחסן, אלא  .97

 8שאף לא ניסה להוכיחם באמצעות עדים ו/או ראיות ולא הציג גרסה עובדתית כלשהי ביחס 

 9לסכומים אלו. כן הנתבע לא עתר למינוי מומחה מטעם בית המשפט לצורך הוכחת הסכומים 

 10ך, התובע כלל לא נחקר אודות הכספים ו/או הסכומים המפורטים בתביעתו. יתרה מכ

 11המתקבלים בגין הדוכן והמחסן, כך שמדובר בעתירה כספית בעלמא ללא כל ביסוס עובדתי, 

 12 ומשכך יש לדחותה. 

 13 

 14סיכומו של דבר, מדובר בתביעה כספית שהתיישנה. אף לגופם של דברים, דין התביעה  .98

 15בדוכן ובמחסן כיורש של המנוחים וכן לא הוכיח  להידחות שכן הנתבע לא הוכיח את זכויותיו

 16את הרכיבים הכספיים של תביעתו. יתרה מכך, התנהלות הנתבע לאורך השנים עומדת בניגוד 

 17 לטענתו כיום אודות זכויותיו בנכסים אלו ויש בכך כדי ליצור השתק ומניעות כלפיו. 

 18 

 19 נגד.  אשר על כן, מכל הטעמים לעיל, אני מורה על דחיית התביעה שכ .99

 20 

 21 : דבר – סוף

 22 

 23 : כדלקמן מורה אני, לעיל המקובץ לסיכום .111

 24 

 25. בלבד הנתבע כלפי חלקי באופן מתקבלת – (16-13-9,451 ש"תמ) הכספית התביעה .א

 26 ,11.5.1 מיום וריבית הצמדה הפרשי בצירוף ₪ 111,111 של סך לתובע ישלם הנתבע

 27 . הדין לפסק 36 בסעיף כמפורט

  28 

 29 .  נדחית – (5,,1-,13-1 ש"תמ) שכנגד התביעה .ב

 30 

 31 לב בשים – לנתבע התובע בין היחסים למישור הנוגע בכל: ההוצאות פסיקת לעניין .ג

 32 ותוך נדחתה שכנגד התביעה ואילו, התקבלה הנתבע כלפי העיקרית שהתביעה לכך
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 1 טיוטת לצירוף בנוגע 13.,., מיום בהחלטתי לאמור בהתאם התובע התנהלות שקלול

 2 לשלם הנתבע את מחייבת אני – ההליכים להימשכות שגרם דבר, באיחור התצהיר

 3 שאם מהיום ימים 61 בתוך וזאת ₪ 9,111, בסך ההליכים שני בגין הוצאות לתובע

 4 התשלום מועד ועד החיוב ממועד כדין וריבית הצמדה הפרשי התשלום יישא כן לא

 5 אני התביעה דחיית לנוכח – 'מ ד"עו כנגד התובע של לתביעה הנוגע בכל. בפועל

 6 מהיום ימים 61 בתוך זאת ואף ₪ 9,111, של סך 'מ ד"לעו לשלם התובע את מחייבת

 7 .  לעיל כמפורט

 8 

 9 .  מזהים פרטים בהשמטת לפרסם ניתן .ד

 10 

 11 . הצדדים כ"לב הדין פסק תמציא המזכירות .111

 12 

 13 . ייסגרו - 5,,1-,13-1 ש"ותמ 16-13-9,451 ש"תמ .112

 14 

 15 בהעדר הצדדים. ,113,נובמבר  6,ניתן היום,  כ"ז חשוון תשע"ז, 

 16 

 17 


