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 פסק דין
 1 

 2 מבוא

 3 עם הוריּה 1936ארצה בשנת  , עלתה1923"( ילידת המנוחה" –ז"ל )להלן . ו. אמם המנוחה של הצדדים, גב' י .1

 4ר ; מ1947, ילידת .נ .הבכורה גב' י, ונולדו להם שלושה ילדים: הבת .. בארץ הכירה את בעלה המנוח דואחיּה

 5 נפטר האב המנוח. 1973. בשנת 1957ת , יליד.ג .; וגב' מ1951, יליד .ו .א

 6ניתן צו ירושה אחר המנוחה,  19.1.14, ולא הותירה אחריה צוואה. ביום XX.2013המנוחה הלכה לעולמה ביום  .2

 7 (.47173-11-13, ת"ע 47256-11-13מעזבונה )ת"ע  1/3מכוחו יורש כל אחד מילדיה 

 8שנים קודם לפתיחת ההליכים, עם פטירתו של האב  40סיפור המעשה השוכן בלב הסכסוך החל לפני יותר מ  .3

 9. בלב המחלוקת מצויים מספר נכסי מקרקעין אשר הצדדים טוענים לסירוגין לבעלותם 1973המנוח בשנת 

 10שהם מהווים חלק מעזבון המנוחה בנכסים אלה, או לחילופין להיותם משותפים לצדדים או לחלק מהם, או 

 11ם המנוחה. התובענות ההדדיות הציפו עוד מחלוקות ודינם חלוקה בין הצדדים בהתאם לצו הירושה אחר הא  

 12כספיות בהקשר לנכסים אלה ולהוצאות שהיו כרוכות ברכישתם, החזקתם או השבחתם, ואף בהקשר 

 13 להוצאות שקשורות בסיוע למנוחה ולטיפול בה.

 14נמצא שהמנוחה אינה מסוגלת לדאוג לענייניה או להביע דעתה  2005מונה יצוין שבשנת לשם השלמת הת .4

 15 (.29.5.2005של המנוחה )ר' צו מיום  ורכושּה בהקשר זה, ושלושת האחים מונו לאפוטרופוסים על גופּה

 16נסיבות המקרה מורכבות ביותר וסיפור המעשה נפרש על פני מספר עשורים כאמור. אף ריבוי הנכסים  .5

 17והנסיבות הכרוכות בכל נכס ונכס, והן המחלוקת העובדתית החריפה בין הצדדים, הופכים את ההכרעה 
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 1ו מעולם לבלתי אפשרית. יתירה מכך, בהקשר לחלק מהנכסים אין, א –למשימה מאתגרת, ובמספר סוגיות 

 2לא היתה, הלימה בין רישום הזכויות לבין זהות המחזיק בפועל בנכס. יתירה אף מכך, לאורך השנים התקיים 

 3דין ודברים בין הצדדים, שהניב מספר הסכמים לכאורה בהקשר לנכסים וחיובים כספיים כאלה ואחרים, 

 4ך שההסכמים לא קוימו אך אינם חלוקים על כ –והצדדים אף חלוקים על משמעותם ומשקלם של אלה 

 5 מעולם.

 6 

 7  הצדדים יע" להלן התביעות שהוגשו .6

 8ת "(, אשר שנים ארוכות לאחר לידהתובעת" –)להלן  האחות הבכורהו זראשונה היתה  -58883-06-15תמ"ש 

 9"( תובענה האחים הנתבעיםו "" אהאחות" ו"האח" –הנתבעים )להלן  המחלוקת, הגישה נגד שני אחיּה

 10בו התגוררה המנוחה, והרשום על שם שלושת האחים  ,עירב 5 הרדוףברח'  המצוילפירוק שיתוף בנכס 

 11  .שונו למניעת זיהוי הצדדים[שלהלן ]שמות הרחובות והערים  בחלקים שווים

 12לאחר הגשת התביעה לפירוק שיתוף, הגישו האח והאחות תובענה רכושית בעקבות ו -38860-11-16תלה"מ 

 13 .וכספית נגד התובעת

 14הנתבעים אחים השכנגד נגד -, תביעהובעלהעת בעקבות תביעת הנתבעים, הגישו התוב -4251-04-17 תלה"מ

 15 .שמהותה תשלום והשבת כספים בזיקה לנכסים ובזיקות אחרות לנסיבות המקרה

 16 

 17 נפתח בהכרת הנכסים מושא ההליכים דנן, ואלה הם: .7

 18שומה על שמה של המנוחה ר – XXחלקה  XXXXX, ידועה כגוש עיר סמוכהב 15 רבההחנות ברחוב הע .א

 19 (."החנות" –)להלן 

 20חלקים ב. הדירה רשומה Xחלקה -תת XXXחלקה  XXXXX, ידועה כגוש עירב 6 הרדוף הדירה ברחוב .ב

 21 (. "6 רדוףהדירת " –שווים, על שם המנוחה ואשתו של האח )להלן 

 22לי שהנכס נרשם מבדירות,  3. הבית כולל XXחלקה  XXXXX, ידוע כגוש עירב 5 רדוףההבית ברחוב  .ג

 23ומבלי שנערכה פרצלציה על החלקה. הנכס רשום בפנקס רישום המקרקעין על שם כבית משותף 

 24 (."5 רדוףההבית ב" –יורשי אביהם המנוח וכיורשי המנוחה )להלן כ –שלושת האחים בחלקים שווים 

 25(. דירה זו "הדס דירת"  -)להלן  Xחלקה -תת XXחלקה  XXXXX, ידועה כגוש עירב הדסדירה ברחוב  .ד

 26 ולצדדים טענות הדדיות בהקשרה. 1987נמכרה בשנת 

 27מכר בשנת נ(. הנכס "רקיס"הנכס בנ –)להלן  XXחלקה  XXXXX, ידוע כגוש עירבנרקיס הנכס ברחוב  .ה

 28 ולצדדים טענות הדדיות בהקשרו. 2010

 29בנכס זה, בדירה/ מהזכויות 1/3(. למנוחה היה נתון "דרים"דירת ה –)להלן  עירב דריםדירה ברחוב ה .ו

 30 , ולצדדים טענות הדדיות בהקשרה.2013שנמכרה בשנת 

 31 

 32 

 33 
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 1 מתודולוגיה ומתווה ההכרעה

 2בק בית המשפט בתיאור עשורים, יד 4-לשם צליחת תיאור המסכת העובדתית המתפרשת על פני יותר מ  .8

 3זמן" אל העבר והעתיד לשם הבנת כרונולוגי של ההתרחשות, אף שלא יהיה מנוס מעת לעת "לזנק ב

 4המחלוקת. לצד תיאור הנכסים והנסיבות שאפפו את רכישתם או מכירתם, נעמוד על תמצית טענות הצדדים 

 5בהקשר לנכסים אלה במישור הרכושי. בתוך כך, נעמוד על ההסכמים הנטענים שנחתמו בין הצדדים. לאחר 

 6ישור הרכושי ובמשקל ההסכמים. בתום הכרעה זו, סקירה זו יפנה בית המשפט להכריע בטענות הצדדים במ

 7 הצדדים.       שלועל בסיסה, יפנה בית המשפט להכריע בעתירות הכספיות 

 8 

 9 פירוט הנכסים, ההסכמים וטענות הצדדים

 10 הדסהדירה ברחוב 

 11, עירב הדס)הדודים של שלושת האחים שלפניי( מגרש ברח'  ירשו המנוחה ושלושת אחיּה 1985בשנת  .9

 12שתי דירות לכל אחד. המנוחה התכוונה  עם קבלן בעסקת קומבינציה, אשר הניבה למנוחה ולאחיּהוהתקשרו 

 13להעניק שתי דירות אלה לאח ולאחות. עם סיום בניית אחת הדירות, המנוחה העניקה אותה במתנה לאח. 

 14העניק לה  , בה, ולשם מגוריּההאחות$ לשם בניית המטבח ועוד. אך לרגל חתונת  4,000לדבריו השקיע בה 

 15(. אין מחלוקת לגבי בעלות האחות 7נ/את הדירה )האח היה רווק אותה עת, ר' תצהיר בעלה של האחות, סומן 

 16 , הקבלן נקלע לקשיים.השניהעל דירה זו ואין לה נגיעה לענייננו. בטרם הושלמה בניית הדירה 

 17לטענת האחים )בכתב ההגנה המתוקן(, האח מימן מכיסו את השלמת בניית שלד הדירה ואת החלק היחסי  .10

 $18. )לכתב התביעה צורף  21,000בעלות פיתוח השטחים הציבוריים, חיבור לחשמל וכו', בעלות כוללת של 

 19יית הדירה, אישור ועד הבית על תשלום חלקו של האח עבור חיבור הבניין לחשמל(. לאחר שהושלמה בנ

 20האח טוען שהוסכם בין הצדדים שעלות הבניה תושב לו על ידי בחודש. ₪  1,500השכיר אותה האח עבור 

 21 . התובעת והאחות בחלקים שווים ממכירת נכסים אחרים

 22, בקשה התובעת מהאח את הדירה, על מנת למכור אותה ולהשתמש בכספי 1987אין מחלוקת שבשנת  .11

 23 40,000. האח הסכים לכך, והדירה נמכרה תמורת עיר אחרתת עם בעלה בהתמורה לרכישת דירתה המשותפ

 $24. לטענת האח, התובעת התחייבה להשיב לו את שווי הדירה שנתן לה, במספר הזדמנויות שונות, אך מעולם 

 25ת בעלּו , וכן את חלקּה$1987 לפי ערכם בשנת  40,000לפיכך על התובעת להשיב לו סך של לא עשתה כן. 

 26 .$( 21,000ת הדירה )שליש מתוך השלמת בני

 27על פי פנקס רישום המקרקעין, לאחר רישום הבניין כבית משותף )וטרם מכירת הדירה לטובת התובעת(,  .12

 28מן הזכויות בדירה, ויתר הזכויות בדירה רשומות ע"ש שאר אחי המנוחה  1/3נרשמה המנוחה כבעלת 

 29"משקף את המצב הרישומי ישום הזכויות, )הדודים של שלושת האחים(. לטענת התובעת בכתב ההגנה, ר

 30 . לתאריך ההיסטורי של הנכס"

 31התובעת מודה שהסכימה עם האח שיקבל לידיו תמורת ההלוואה בדמות תמורת מכר הדירה, שווי של הדירה  .13

 32כחדשה, וזאת מתוך התמורה של נכס אחר מ"נכסי המשפחה" לכשיימכר. לדבריה עוד התחייבות זו  בהדס

 33וסירב למכרה מסיבותיו שלו  נרקיסין הצדדים, בעוד לשיטתה החזיק האח את הדירה בנקובה בהסכמים ב

 34 )וכך לשיטתה מנע ממנה להשיב לו את סכום ההלוואה, על דרך הקיזוז(.
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 1, וכן $1987 לפי ערכם בשנת  40,000האח עותר לחייב את התובעת להשיב לו סך של  -הסעדים הנתבעים .14

 2 . $( 21,000ה שלימים מכר לטובתה )שליש מתוך את חלקּה בעלות השלמת בנית הדיר

 3 

 4  נרקיסהנכס ברחוב 

 5"היו אמורים לעבור , ואלה לדבריה "מרכיב מהותי בנכסי המשפחה"( 4ת/נכס זה מכונה על ידי התובעת ) .15

 6. הנכס כלל לדבריה מגרש ושתי דירות, ונרשם ע"ש האח לאחר פטירת ההורים, לצדדים בחלקים שווים"

 7. הנכס היה שייך להורים המנוחים, עליו נבנה הבית הראשון של המשפחה, במס רכוש" "רק לצורך הקלות

 8שהקים האב המנוח. לאחר פטירת האב, ובהתאם לצו הירושה  XXXXXXובסמוך לבית נבנה בית החרושת 

 9"משיקולי מס . לדבריה, 1/8מהנכס, וכל אחד מהאחים  5/8שניתן אחריו, המנוחה היתה זכאית לרשת 

 10האח  2010. התובעת מוסיפה שבשנת הועבר הנכס בהסכמת האחים על שמו של האח 1977בשנת  רכוש",

 11בשתי (, באמצעות עסקת קומבינציה במסגרתה זכה האח 3ת/מכר את הנכס בעורמה וללא ידיעתם )ר' עוד 

 12 .'ובכסף מזומן. על מכירת הנכס נודע לה באקראי במסגרת הליך גישור אצל עו"ד י דירות

 13בעת עותרת התוואינו עותר לסעד בהקשר זה.  2010בשנת  נרקיסהאח מכר את הנכס ב -בעיםהסעדים הנת .16

 ₪14,  300,000. בנוסף עותרת לחייב את האח לשלם לידיה רקיסמשווי הנכס בנ 1/3לקבוע שהיא זכאית ל 

 15מדמי השכירות ששולמו לאח עבור  1/3, סכום המהווה, לשיטתה, 2005בתוספת הפרשי הצמדה משנת 

 16 . רקיסבנהנכס 

 17 

 18 1985ההסכם הנטען משנת 

 19( 11ת/(. הצדדים להסכם )סומן "1985הסכם " –)להלן  1985זו העת לעמוד על הסכם נטען זה, שנחתם בשנת  .17

 20המנוחה לכאורה הם "משפחות" הצדדים שלפניי. קרי, התובעת ובעלה, האחות ובעלה, והאח. כמו כן, 

 21 . חתומה על ההסכם אף היא

 22, נעשה לצורך עשיית ]המנוחה["הסכם זה בנושא נכסי המקרקעין של משפ' צוין ש( 1בפתח ההסכם )ס'  .18

 23 .ובני זוגם, בהווה ובעתיד ]...[" ]המנוחה[סדר ולמען מנוע מריבות והשגת 'שלום בית' בין בני משפחת 

 24, ]המנוחה["מצהירים כל הצדדים שיש בכוונתם לחלק את נכסי המקרקעין של משפחת ( 3בהמשך )ס' 

 25 .ארוך, שווה בשווה, ולשום צד לא תהיה עדיפות או זכויות יתר על פני הצדדים האחרים"בטווח ה

 26בהתייחס לשלושה  "עד כה התבצע רישום/העברת חלק מהנכסים כדלקמן:"( מצוין ש4בחלק הבא )ס'  .19

 27 נכסים:

 28האח ואשתו ודירה שניה לאחות. נעיר שתיאור זה  "הועברה לרשות": צוין שדירה אחת דסדירת ה .א

 29לאח כביכול )בטרם נמכרה  "הועברה"את המצב הרישומי הידוע לבית המשפט. הדירה ש אינו הולם

 30 1/3, כשלמנוחה היו נתונות על שם המנוחה ואחיּה 1985לטובת התובעת( היתה רשומה במועד הסכם 

 31 מן הזכויות בדירה. אין סימוכין לביצוע העברת זכויות בפועל לרשות האח ואשתו.

 32"בצעד פורמלי לצורך הקלות במס נרשמו על שם האח  XXXXXXXXוין שהבית ומבנה : צרקיסהנכס בנ .ב

 33 .רכוש"
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 1קבלת דירה בנכס -"כפיצוי על אי( הועבר לתובעת 1/3של המנוחה ) : צוין שחלקּהדריםהנכס ברחוב ה .ג

 2. נעיר שנכס זה אינו חלק מההתדיינות בהליך זה, ואין בידיעת בית המשפט האם אכן "דסשברחוב ה

 3הועברו לשם האח(, ומי היו, או  רקיסהעברת זכויות ע"ש התובעת )כשם שהזכויות הנכס בנ בוצעה

 4של המנוחה  נותרו, בעלי הזכויות הרשומים האחרים לצד המנוחה. יחד עם זאת, אין חולק שחלקּה

 5 .1/3, היה דריםבדירה ברח' ה

 6 

 7, "3הצהרת הכוונות שבס'  "בכדי לממש אתבחלק הבא להסכם, מנויות הפעולות המוסכמות על הצדדים  .20

 8 ., בטווח הארוך, שווה בשווה"]המנוחה["לחלק את נכסי המקרקעין של משפחת  קרי

 9)שהועבר כנטען  דריםברח' ה( 1/3לגבי החלק של התובעת ) "תתקבל בעתיד"ראשית, כל תמורה ש .א

 10ברורה . נעיר שלא "שתהיה מעבר לדירה אחת, תהיה משותפת לכל הצדדים"מהמנוחה לתובעת(, 

 11בנכס זה, "חלקה של המנוחה" הזיקה בין הוראה זו לבין ההצהרה לפיה התובעת ובעלה זכו רק ב

 12 באופן המלמד אף הוא שהמנוחה לא החזיקה במלוא הזכויות בנכס זה.

 13"יועבר חזרה על שם כל הצדדים כפי שהיה , בהיותו משותף כביכול כמוצהר, רקיסנשנית, הנכס ב .ב

 14. נעיר שחרף האמור בהסכם, ככל הידוע לבית המשפט נכס ידרוש זאת"בעבר, ברגע שאחד הצדדים 

 15 לצד המנוחה, אלא לכל היותר נרשמו שלושת האחים "על שם כל הצדדים"היה רשום בעבר  לאזה 

 16 שם כיורשים כאמור.או לחילופין היו זכאים להיר –כיורשי אביהם המנוח 

 17"ולא יועבר נכס כלשהו לרשות המנוחה,  הצדדים מוסיפים שכל יתר הנכסים יישארו רשומים על שם .ג

 18היה חייב "מימוש אחד הנכסים או חלקם י –, ובהמשך אחד הצדדים ללא הסכמת כל הצדדים"

 19 .להתקבל על דעת רוב הצדדים"

 20 

 $21 עבור שיפוץ  3,000מתוך  2/3: הצדדים מסכימים שהתובעת והאחות תשבנה יחדיו לאח התחשבנות כספית .21

 22 4,000; בנוסף חבה האחות לאח "מתוך הכנסה השוטפת של הנכסים השונים", וזאת, רקיסנשערך בנכס ב

 23"בעת מימוש אחד לפני שמסר אותה לאחות. גם חוב זה יושב לאח  דסהב$ עבור העבודות שביצע בדירה 

 24 .הנכסים המשותפים"

 25ות, לא נקבו בהסכם מועדים לביצוע הוראותיו האופרטיבילמען השלמת התמונה יצוין כבר כעת שהצדדים  .22

 26אין בהסכם הוראות כלשהן לשם הבטחת הזכויות וחיובי הצדדים לכאורה, בדמות סנקציות או הוראות 

 27 אחרות הנוגעות להפרות, או בדמות חתימת הצדדים על ייפויי כוח בלתי חוזרים, רישום הערות אזהרה וכד'.

 28על ידי מי מהצדדים. אין עוד מחלוקת, שלאחר  לא קויםלבסוף יצוין, שאין מחלוקת בין הצדדים שהסכם זה  .23

 29 טל.ב – 1985שנים חתמו הצדדים על הסכם נוסף, בו הסכימו שהסכם  12 –כ 

 30 

 31 5 הרדוףהבית ברחוב 

 32לאחר פטירת האב  הם המנוחה בגּפהיה בעבר בית בודד בנוי על עמודים, בו התגוררה הא   5 רדוףהבית בה .24

 33מנוחה מתוקף ירושת הוריה, והבית הבנוי היה רשום על שם . הקרקע עליה בנוי הבית הועברה להמנוח
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 33מתוך  6

 1המנוחה והמנוח בחלקים שווים. לאחר פטירת המנוח, ניתן צו ירושה אחר המנוח אשר נרשם בפנקס רישום 

 2 . 1/8 –האחים שלושת מהזכויות בבית, וכל אחד מ 5/8, מתוקפו החזיקה המנוחה ב 1974המקרקעין בשנת 

 3ו בני המשפחה לשמאי מקרקעין לשם שומת הבית, אשר העריך שוויו נכון לעת פנ 2002אין חולק שבשנת  .25

 4האח הגדיל את הבית בהסכמת  2002עוד, שבשנת  לתביעת האחים(. אין חולק יג'$ )נס'  230,000-ההיא ב 

 5המנוחה, התובעת והאחות: סגר את קומת העמודים והפכה לקומת קרקע, וכן בנה דירה נוספת על גבי הבית 

 6עם סיום הבניה, עברו האח ומשפחתו להתגורר באחת הדירות  2003וה קומה שלישית לבית(. בשנת )המהו

 7 )בה מתגוררים עד היום(, בעוד את האחרת השכיר, והמנוחה נותרה להתגורר בקומה השניה.

 8בנכס בחלקים שווים  נרשם גם חלקּה 2014לאחר פטירת המנוחה, מתוקף צו הירושה שניתן אחריה, בשנת  .26

 9שם כל האחים, ובאופן שכיום רשומים כל שלושת האחים כבעלים שווי זכויות על כל הנכס מתוקף ירושה על 

 10 .מבלי שהנכס נרשם כבית משותף או עבר חלוקה )פרצלציה( המבחינה בין היחידות השונות –

 11ית לטענת האחים הנתבעים, עבודות הבניה היו פרי הסכמה בין כל האחים, לפיה האח יתגורר בסמוך לב .27

 12המנוחה, על מנת לסייע בידה ולסעוד אותה. האח מוסיף שבעת ההיא התגוררה המנוחה לבדה בבית. היא 

 13נפלה מספר פעמים וסבלה משבר בירך ובפעם אחרת משבר בכתף. גם גל פריצות שהתרחש בסביבה אותה 

 14ל המנוחה נחלשו. העת לא תרם לביטחונה האישי. ומעל לכל אלה, לתחושת ילדיה, יכולותיה הקוגניטיביות ש

 15נסיבות אלה הביאו אפוא להסכמה בין הצדדים, לרבות הסכמת התובעת, שהאח יתקע יתד, ירחיב את הבית 

 16 מנוחה.לויתגורר בסמוך 

 17יממן את עבודות הבניה וכי קומת הקרקע והקומה השלישית תירשמנה  ואהאח מוסיף, שבתוך כך הוסכם שה .28

 18על שמו. עוד לטענת האחים הנתבעים, הוסכם שהאח יממן מכיסו את מלוא עבודות הבניה, וכך היה. לטענתו 

 19אחים מוסיפים בתביעתם שכל הצדדים )כיורשי האב המנוח(, ה₪.  451,000-עלות הבניה הסתכמה בסך כ 

 20חתמו על תכניות הבניה ועל הבקשות לקבלת היתר בניה. האחים מוסיפים שגם האחות לרבות המנוחה, 

 21-התגוררה סמוך לבית המנוחה, בעוד התובעת התגוררה בגוש דן, ולא לקחה חלק בסיוע למנוחה בחיי היום

 22 יום.

 23שטח מה 1/8 –מדירתה של המנוחה בלבד )בקומה ב'(, ו  1/3לטענת האחים, לתובעת כיורשת מוקנים אפוא  .29

 24 עליו בנוי הבניין, כיורשת של אביה המנוח.

 25נכס זה משקף נאמנה את מצבת הזכויות בנכס. התובעת כופרת בטענה בשרישום הזכויות טוענת התובעת  .30

 26היה משום הצורך לסייע לה ולהתגורר בסמוך , אח להתגורר בסמוך למנוחההשהתכלית שבבנייה ובמעבר 

 27 של האח.לה, ולשיטתה נעשה הדבר משום בצע כסף 

 28נוחה בהתאמה( שהמ 10נ/ -ו  13נ/( מטעימים בתצהיריהם )סומנו לה""הּכ, להלן .ו .)גב' מ אשתוהאח ו .31

 29לאחר פטירת המנוח, ₪.  3,000ומקצבת מל"ל בשיעור כ ₪,  4,000השתכרה מעבודה כמורה שכר זעום בסך 

 30, המים והארנונה. האח גם היו אלה האח ואשתו שתמכו בה כלכלית, ובין היתר שילמו את חשבונות החשמל

 31הוא שילם לעו"ד, התייצב לדיון והגיע לפשרה עם  –טיפל בתביעת העירייה נגד המנוחה בגין חוב ארנונה 

 32לה )אשת האח( שלאחר שהמנוחה שברה את הכתף, היא (. עוד מטעימה הּכ10נ/לא' העירייה )ר' נס' 

 33 חודשים. 3 –לה למשך כ התקשתה לתפקד ולכן התגוררה בדירת האח והּכ
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 1יום ובמשך השנים שהתגוררו בסמוך -( בתיאור הסיוע למנוחה בחיי היום10נ/לה האריכה בתצהירה )הּכ .32

 2 (.10, נ/64-42אליה )ס' 

 3משוויו הכולל. האח טוען  1/3תובעת עותרת לפירוק השיתוף בנכס באופן שזכאית ל ה -הסעדים הנתבעים .33

 4המנוחה, טרם השבחתו, מתוקף היותה יורשת של  של המקורימהבית  1/3שהתובעת זכאית לחלק בשיעור 

 5משטח  1/8. בנוסף זכאית התובעת לטענתו ל 2002יקבע בהתאם לשמאות שנערכה בשנת  המנוחה. שווי חלקּה

 6 1/3בשיעור  המגרש עליו בנוי הנכס מתוקף היותה יורשת של האב המנוח. כמו כן, על התובעת לשלם חלקּה

 7 נכס.מעלויות הבניה שהביאו להשבחת ה

 8 

 9 1997משנת הנטען ההסכם 

 10 לפני)ובני זוגם  ( נערך בין שלושת האחים"1997"הסכם  –, להלן 8ת/)סומן  31.10.1997מיום  גם הסכם זה .34

 11, לאחריה נמנים הנכס "הצדדים שותפים בנכסים הבאים", ונפתח בהצהרה לפיה (5 רדוףהרחבת הנכס בה

 12)שנרשם כאמור על שם האח(; ואותו חלק  נרקיס)בית מגורי המנוחה שהורחב כאמור(; הנכס ב 5 רדוףהב

 13"הועבר", כביכול, על שם התובעת(. על פניו  1985)אשר לפי הסכם  הדרים( בדירה ברח' 1/3של המנוחה )

 14 . 5 רדוףבה המנוחה בית ןההסכם נולד מתוך רצונו של האח לבנות ולהרחיב את הבית בו שכ

 15; והתובעת "לחלק ביניהם את כל הנכסים באופן שווה"דים מוסיפים ומצהירים שהואיל ובעבר הסכימו הצד .35

 16"נכס מתוך הנכסים המשותפים $ והתחייבה להשיב לאח  40,000ששוויה היה  הדסקבלה את דירת האח ב

 17 –לה ולרשום את הנכס על שמו ושם הּכ 5 רדוף; והואיל והאח מעוניין לבנות בהבשווי הדירה שקיבלו"

 18 התקשרו הצדדים בהסכם.

 19ולרישום הזכויות  5 רדוףעל פניו, מן העבר האחד, הסכימו הצדדים לבנייה המבוקשת על ידי האח בבית בה .36

 20, לאחר שיושבח בהשקעה משותפת, יועבר מידי נרקיסבכל הנכס על שמו; ומן העבר השני הוסכם שהנכס ב

 21 הדרים)שהעביר האח לתובעת( ירשם על שם האח בדירת ה הדסוהאחות, ושווי של דירה בהאח לידי התובעת 

 22 )שחלק ממנה רשום על שם המנוחה, וחלק זה "הועבר" כנטען על שם התובעת(.

 23, ובנוסף כיורשת לצד כל 5 רדוףרשומה כבעלת מחצית הזכויות בהה –יצוין שבמועד הסכם זה, המנוחה  .37

 24עלת זכויות בויחד עם זאת היא אינה חלק מהסכם זה אשר נוגע לנכסים שהיא . עודנה בין החיים –האחים 

 25 לכאורה. הדריםויתכן שב 5 רדוףלמצער הדירה בה –בהם 

 26. יוער שגם הסכם זה אינו כולל "מבטל הסכמים קודמים בין הצדדים"ההסכם מסתיים בהכרזה שהוא  .38

 27"על בסיס הנ"ל יכין עו"ד רובין חוזה ש ביטחונות כלשהם לביצוע החיובים. כמו כן, צוין בשלהי ההסכם

 28. עו"ד רובין [נרקיס]הכוונה לנכס במפורט בין הצדדים ויזמין שמאי לביצוע הערכה בתום השבחת הנכס 

 29 .יטפל במימוש בפועל של ההסכם בכל שלביו"

 30. אף אין חולק שהצהרה זו לא הבשילה לכדי מעשה, ולא נערך חוזה מפורט על ידי עו"ד רובין או מאן דהוא .39

 31 .לא קוים 1997אין מחלוקת בין הצדדים, שגם הסכם 

 32 

 33 

 34 
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 1  ערבההחנות ברחוב ה

 2ונרשמה על שם המנוחה )למען הדיוק, הקניית הבעלות במקרקעין הרלוונטיים  1988החנות נרכשה בשנת  .40

 3ם המנוחה "רשומות" באמצעות רישום הערת אזהרה(. יצוין שמאז רכישת החנות אינה מוסדרת, וזכויות הא  

 4(. לטענת האחים הגיס"" –, שוכן בה עסק מסחרי משותף לאח ולבעלה של האחות )להלן 1988בשנת 

 5בעל האחות(, רישום הזכויות על שם המנוחה נעשה  –הנתבעים, הם שמימנו את רכישת הנכס )יחד עם הגיס 

 6לבד, ונסיבות רכישתה על ידי האח, האחות והגיס ידועות לתובעת היטב. לטענת האחים הם משיקולי מס ב

 7העתק המחאה המשוכה ע"ש מחזיקים בחנות עד היום והיא משמשת את בית העסק שבבעלותם. האח צירף 

 8לתביעת האחים(, ויתרתה שולמה באמצעות נטילת  ב', שהיוותה חלק מהתמורה )נס' העסק לטובת המוכרת

 9עבור הטיפול בעסקה, שבוצע אף  עו"ד פנחס וולרכנתה. עוד צירפו האחים קבלה עבור תשלום שכ"ט למש

 10 , וכמו כן הוגש תצהירו של עו"ד וולר כתמיכה בטענות האחים. מחשבון העסקהוא 

 11ם אפוט' כלפי הא  כהאח מציין עוד, שהתובעת היא שערכה את דו"חות האפוטרופוס בעקבות מינוי האחים  .41

 12את החנות  לא ציינהשל המנוחה, התובעת  ובאף אחד מדו"חות אלה, העומדים בין השאר על רכושּה המנוחה,

 13 כרכוש של המנוחה. 

 14, כנכסים של המנוחה, הואיל 6 רדוףשלא הזכירה נכס זה, וכן את הדירה ברח' ה בכתב ההגנה טענה התובעת .42

 15מהלך הניסיון להגיע להסכמה לא רק בא –ולא ידעה ששני הנכסים האמורים רשומים על שם המנוחה 

 16 .(3ת/)ר' תצהיר  2005בעקבות ההסכם משנת 

 17(, לא בכדי נרשמה החנות ע"ש המנוחה, הואיל והיא שמימנה את 1ת/לטענת התובעת בתצהירה )סומן  .43

 18רכישתה. עוד מזכירה התובעת את תביעת העירייה נגד כל הצדדים כיורשי המנוחה, בגין חובות ארנונה. 

 19תביעת העירייה, האחים לא התגוננו בטענה שאין לתובעת חלק בחנות. לטענתה ברור  לטענתה, במסגרת

 20לאחים שהחנות היתה של המנוחה, והיא יורשת שליש ממנה. זו גם היתה עמדת העירייה בגינה תבעה את 

 21ל אף ע –האחים, כיורשי המנוחה. היא עומדת על כך שהיא והאחות מעולם לא הסתלקו מחלקן בחנות 

 22 שבבקשה לצו ירושה, ציין האח שהשתיים הסתלקו מחלקן בחנות.העובדה 

 23מהחנות מתוקף היותה יורשת של  1/3בכתב ההגנה טוענת התובעת, שהיא זכאית ל  -הסעדים הנתבעים .44

 24בתביעתה לא עתרה לסעד בהקשר זה. האחים עותרים לקבוע שהחנות אינה חלק מעזבון  ךהמנוחה, א

 25 .יה "הנכונים"ולהתיר רישומה על שם בעלהמנוחה, 

 26 

 27  6 רדוףהדירה ברח' ה

 28צויה הבניין בו מ .בחלקים שווים -שתו של האח א -לה על שם המנוחה ועל שם הּכהזכויות בנכס רשומות  .45

 29 , אך לא הושלם מכיוון שהקבלן נקלע לקשיים.1984הדירה נבנה בשנת 

 30בבניין, שאכן ניתנו  דירות 2-ל (, בעל הקרקע ביקש ממנו לסיים את בניית השלד, בתמורה 13נ/לטענת האח ) .46

 31( 10נ/) לה מציינת בתצהירּהלו ונרשמו ע"ש המנוחה ואשת האח בחלקים שווים, וזאת משיקולי מיסוי )הּכ

 32ת אחת הדירות האח מכר א 1998שהאח היה עצמאי וביקש להימנע מלדווח על נכס זה לרשויות המס(. בשנת 

 33שהמנוחה או  לה הוסיפה בתצהירּה. הּכ2003עד לשנת  (, ובדירה השניה מושא התביעה התגוררY חלקה-)תת

 34. כמו כן מעולם לא קבלו חלק Y חלקה-התובעת לא קבלו חלק בתמורת המכר של הדירה הראשונה בתת
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 33מתוך  9

 1. עוד מציינת שגם בדו"ח האפוטרופוס X חלקה-מדמי השכירות ששולמו עבור הדירה מושא הסכסוך בתת

 2 .לא ציינה התובעת דירה זו כרכוש המנוחה

 3(, בו מצהירה המנוחה 11נ/)סומן  22.8.1984ביום  המנוחההאח צירף לתביעתו מסמך עליו חתמה לכאורה  .47

 4"אני לא נתתי כל כסף שהוא, לא של שתי דירות, ויחד עם זאת  "רכשנו שלד", לתּהשהיא, בשיתוף עם ּכ

 5הנני מחזיקה בנאמנות את . ]האח[לרכישת השלד ולא להשלמת הדירות הללו. הכסף כולו ניתן על ידי בני 

 6(. האחים 8נ/, 5נ/) הדירה בבית הנ"ל שנרכשה כאמור בעבור בני וכלתי ודירה זו שייכת להם למעשה"

 7" בשתי דירות אלה, על אף שמחצית הזכויות בהן תוהים כיצד זה התובעת מעולם לא דרשה את "חלקּה

 8מורה או חלק מהתמורה עבור הדירה נרשמו ע"ש המנוחה. כמו כן, המנוחה או התובעת לא קיבלו את הת

 9כאמור. גם הכנסות שנבעו מהשכרת שתי הדירות מעולם לא חולקו למנוחה  1998הראשונה שנמכרה בשנת 

 10 לה.או לתובעת, ולאיש זולת האח והּכ

 11האח מציין עוד, שבניגוד לנכסים שהיו שייכים למנוחה, לא נרשמה הערת אזהרה בדבר האפוטרופסות על  .48

 12על החנות(. גם במסגרת הדין ודברים בין הצדדים, בהליכי הגישור ובמסגרת ההסכמים השונים דירה זו )ולא 

 13 אחים הנתבעיםבהם התקשרו הצדדים, התובעת מעולם לא ייחסה לעצמה דירה זו או את החנות. לטענת ה

 14 אפוא, דירה זו והחנות אינן חלק מהעזבון.

 15(, אותו נספח 1ת/מצב לאשורו. לטענת התובעת )התובעת טוענת בכתב ההגנה שהרישום משקף נכונה את ה .49

 16( 8נ/, 5נ/מטעם התובעים )הצהרת המנוחה דלעיל לפיה לא שילמה תמורה עבור הדירה השייכת לאח, ה' 

 17ולא ברור כיצד רישום מחצית הנתבעים מורכב משני מסמכים בשני כתבי יד שונים. אין ממש בטענת האחים 

 18ה במס. אם היה שיקול מס, כל הנכס היה אמור להירשם ע"ש הזכויות ע"ש אשתו של האח הביא להקל

 19. כך הואיל ורצתה "תרמה את חלקה בכסף בהשלמת הדירה ורשמה את המחצית על שמה"המנוחה, שגם 

 20ולא רק האח הנתבע. בכתב ההגנה טענה התובעת שלא  "שלעתיד לבוא ייהנו כל ילדיה מהשקעה זאת"

 21של המנוחה, הואיל ולא ידעה ששני הנכסים האמורים רשומים על  הזכירה נכס זה, וכן את החנות, כנכסים

 22 שם המנוחה.

 23"כל הצדדים התובעת מוסיפה שהאח קיבל את דמי השכירות עבור דירה זו, כמו בנכסים אחרים, כאשר  .50

 24 .מנכסי ההורים, על פרותיהם" 1/3ידעו שבבוא היום נתחשבן ביננו, וכל אחד מהאחים יקבל 

 25. גם נכס זה אם שיקר לדברי התובעת בבקשה לצו ירושה כאילו הסתלקה מחלקּה גם בקשר לנכס זה, האח

 26 כן הוא חלק מעזבון המנוחה. 

 27ולהתיר את רישום  אינה חלק מן העזבון 6 רדוףהאחים עותרים לקבוע שהדירה בה -הסעדים הנתבעים .51

 28הזכויות על שם "בעלי הנכס הנכונים". התובעת טענה בהגנתה שהדירה היא מ"נכסי ההורים" כאמור, 

 29 אך לא עתרה לסעד בעניינה. 

 30 

 31 2005משנת הנטען ההסכם 

 32ונחתם לכאורה על ידי הצדדים ביום  29.7.2005מסמך זה מכונה על ידי התובעת "הסכם", והוא נערך ביום  .52

 33יד, קריא באופן חלקי בלבד, -(. המסמך כולו כתוב בכתב"2005"הסכם  –, להלן 1נ/ו 10ת/סומן ) 3.8.2005
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 33מתוך  10

 1והעמוד השלישי והאחרון הנושא את חתימות הצדדים, הוא באופן ברור פלט ממכשיר פקסימיליה. נזכיר 

 2 שגם במועד עריכת מסמך זה, המנוחה היתה בין החיים.

 3"מסמך זה מפרט את עקרונות , ופותח בהצהרה לפיה תפות""עקרונות פירוק השוהמסמך נושא כותרת  .53

 4לאחר הסכמת הצדדים על עקרונותיו, יוכן על בסיסו הסכם מפורט ההסכם לפירוק שיתוף בין הצדדים. 

 5 . "ומחייב אצל עו"ד רובין

 6ל שם התובעת ע –ך נטען גם במסמך זה כ –, הרשומה הדריםהדירה ב 1/3מסמך זה מתייחס לנכסים הבאים:  .54

 7על שם המנוחה  –כך נטען במסמך  –, הרשום 5 רדוףההרשום על שם האח; והנכס ב נרקיסעלה; הנכס בוב

 8 כ"א(. 12.5%( וע"ש שלושת האחים )62.5%)

 9 ככל שהבנתו של בית המשפט משגת, הגיעו הצדדים להסכמות הבאות:  .55

 10י אלמוני; עו"ד לרוכש פלונ הדריםדירת ה 1/3פירוק השותפות לפי הסכמות הצדדים, מותנה במכירת  .א

 11מדובר. במידה ופלוני אלמוני יסכים  1/3רובין ימליץ על שני שמאים מוסכמים שיעריכו את שווי אותו 

 12; 1/3 –, במקביל למכר ה 2005במחיר השמאות, יחל עו"ד רובין לטפל בהסכם  1/3אותו את לרכוש 

 13על כל הדירות והתוספות שבנה האח,  5 רדוף; שמאות לנכס בהנרקיסכמו כן תיערך שמאות לנכס ב

 14)שאת  הדסדירה בהשהן כולן, לרבות הדירה בקומה הראשונה, יהיו שייכות לאח; ושמאות לשווי 

 15 שוויה אמורים התובעת ובעלה להשיב לכאורה לידי האח(.

 16 כמו כן, על בסיס הערכות השמאי, יציע עו"ד רובין הצעה לחלוקת הנכסים לפי העקרונות הבאים: .ב

 17נועדו לאח ואשתו, והצדדים יחתמו על ייפוי כוח בלתי חוזר להעביר  5 הרדוףויות בנכס בהזכ .1

 18 ", קרי, לאחר פטירתם;150זכויותיהם )כיורשים של האב( בנכס לידי האח כאמור "אחרי 

 19"זכות סירוב ראשונה להעביר את הנכס אליו במסגרת  יוצא למכירה ולאח תהא נרקיסהנכס ב .2

 20 10,000בתוספת  הדסהחלוקה על פי הערכת השווי שנקבעה; האח זכאי לקבל שווי דירה ברח' 

 21 ; $, שהוא שיעור ההשבחה המוסכם על הצדדים"

 22; המיסים שיגבו בעקבות הדריםבדירת ה 1/3הסכם בין הצדדים ייחתם במקביל להסכם מכר ה  .3

 23 .נרקיסו הדריםדירת ה 1/3ירוק", ימומנו באמצעות התמורה ממכירת "תהליך הפ

 24 שייחתם אצל עו"ד רובין."הסכם מפורט ומחייב" לבסוף צוין שעל בסיס מסמך זה יערך  .ג

 25" בלשון ההסכם, הסכם מפורט ומחייבאם כן מעולם לא קוים, ואף לא הפך ברבות הימים ל" 2005גם הסכם  .56

 26 , לא נחתמו ייפויי כוח בלתי חוזרים, ולא ניתנו בטחונות למימושו.לא נקבעו מועדים לקיום ההוראות

 27 

 28 סיכום ביניים

 29עינינו הרואות, שפרטי הסכסוך והרקע שהביאונו עד הלום אינם קלים להבנה, ואף מבית המשפט נדרשו  .57

 30השנים בהן מיאנו הצדדים להסדיר את זכויותיהם, כפי שהם  40מאמצים בכדי להיכנס לעובי הקורה. במשך 

 31שפה  –יניהם רואים אותן, גיבשו הצדדים "שפה" ומושגים שמצאו את מקומם אף בתכתובת ובהסכמים ב

 32ומושגים שהיו ונותרו חסרי בסיס בעולם המציאות, כל שכן במישור המשפטי. בהמשך הדברים נראה 

 33מבלי לבסס רעיונות אלה על דין  "העברה", או "קיזוז", "נכסי משפחה"שהצדדים אימצו רעיונות כגון 
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 33מתוך  11

 1ין מעולם המציאות החוקית, הצדדים שכנו ופעלו בעולם המנותק לחלוט  .ביטוי חוקילהם כלשהו ומבלי לתת 

 2לכאורה ביקשו להעניק האחד לשני זכויות, או לוותר על זכויות, מתוך תפיסה של "שותפות" כביכול ולעיתים 

 3 מבלי שהזכות הקונקרטית נתונה בידיהם או היתה בידיהם אי פעם. 

 4המחלוקת, כל שכן נדגיש עוד שתיאור המחלוקת בו הארכנו לעיל, אינו מהווה בשום אופן תיאור ממצה של  .58

 5של מלוא ההתרחשויות שנולדו במשך ארבעה עשורים. בפני בית המשפט הונחו מכתבים ומכתבי תשובה 

 6פה, בשלל -המכילים מלוא הטנא פרטים ופרטי פרטים בגין התחשבנויות עבר, התחייבויות בכתב או בעל

 7מעבר  –דנן. ויתירה מכך  נושאים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית ולא כולם מצויים בתוך גדרי ההליך

 8סוך, רובץ הרובד האישי המשמש חומר בעירה לסכסוך המשפחתי, רכושי של הסכ-כספי-לרובד החומרי

 9בית המשפט יתקשה לקבוע ממצאים עובדתיים בהקשר לכוונות ורצונות מעצם טיבו. פועל יוצא מכך, הוא ש

 10שהובילו את מי מהצדדים להתחייב  של הצדדים שנולדו והתפתחו בעבר הרחוק; ממצאים לגבי המניעים

 11לכאורה כך או אחרת; ממצאים בנוגע לתום ליבם של הצדדים או גמירת דעתם בהקשר להתחייבות כזו או 

 12אחרת; או ממצאים בהקשר לשיהוי הניכר בו נקטו הצדדים שעותרים כעת, עשרות שנים לאחר לידת 

 13 . העילות המרכזיות, לסעדים מבית המשפט

 14ם פירוט הנכסים הנוגעים לסכסוך ובו הארכנו לעיל, אינו שלם וממצה. במהלך בירור נוסיף ונציין שג .59

 15עוד ארבעה נכסי מקרקעין לכל ה לקיומם לכאורה של פ-התובענות נחשף בית המשפט לסימוכין בכתב ובעל

 16. (בעיר", וקרקע חקלאית קפת", נכס "ררם", נכס "כגן)נכס "הד שלא מצאו מקומם בהליכים דנן הפחות

 17עובדה זו מדגישה סכמה בין הצדדים. ה-ענות הצדדים עלה עוד שגם לגבי נכסים אלה שוררת לכאורה אימט

 18 בפניי בית המשפט.שהצדדים בחרו להניח ת התמונה העובדתית את חלקיּו

 19עמודים  שניובענה לאקונית המחזיקה ת –ויתירה מכך. נזכיר שההליכים דנן נפתחו בתביעתה של התובעת  .60

 20. אמנם התובעת ציינה בשולי תביעתה בלבד 5 רדוףבדירת הבד, ומתייחסת לפירוק השיתוף סעיפים בל 11-ו 

 21שקיימים חילוקי דעות רבים בינה לבין האחים הנוגעים לרכוש, ואף הסכמים שנערכו אך לא קוימו. אך 

 22ף הסכסוך ועומקו, או את מאידך גיסא לא היה בתיאור הדברים על מנת להקיף, אף לא בדוחק, את היק

 23מורכבותו נוכח חלוף הזמן וריבוי הנכסים שבמחלוקת. למותר לציין שהתובעת לא פירטה דבר לגבי 

 24ההסכמים הנטענים ולא צירפה אותם לתביעתה. בית המשפט נחשף להיקף הסכסוך רק לאחר הגשת כתב 

 25ים לפנות לבית המשפט לקבלת במילים אחרות, קיים ספק לגבי המוטיבציה של הצדדההגנה מצד האחים. 

 26. לראיה ספק לגבי רצונם להביא לשינוי המצב הקיים עשרות בשניםקיים צווים שיפוטיים, ולמעשה, 

 27שנמנעו מלעשות כן בסמוך לאירועים, ומשך שנים ארוכות. למעשה הצדדים הוסיפו לקיים "משא ומתן" גם 

 28ענה שמוכן למחול על זכות פלונית הנתונה לו תוך כדי ההליכים דנן, כאשר מעת לעת נשמע מי מהצדדים בט

 29 כביכול לשם "שלום בית" או כנגד "זכות" אחרת. 

 30הנתבעים לא נטעה אם נאמר שהנסיבות המשפטיות והפיכתם לבעלי דין נתבעים, הם שהניעו את האחים  .61

 31להגיש את תביעתם, ואת התובעת להגיש תביעתה שכנגד, ואת שני הצדדים להעלות מן האוב שלל 

 32ת התמונה עליה עמדנו לעיל מצטרפת לקביעה שהצדדים כולם בררו חייבויות הדדיות לכאורה. חלקיּוהת

 33היטב אילו חלקים של הסכסוך להציף לשם הכרעה משפטית, ואילו חלקים יש להותיר במחשכים. הצדדים 

 34הסכמים נחו על זרי הדפנה משך שנים ארוכות, וכל אחד מהם עשה לביתו. אין מחלוקת בין הצדדים שה
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 33מתוך  12

 1עליהם חתמו מעולם לא קוימו, ומי מהם לא עתר מעולם לאכיפתם. יהא אשר יהא המניע להגשת תביעת 

 2 לרבות לתובעת –התובעת שהביאה לפתיחת ההליכים ההדדיים, לכל הצדדים היה נוח עם המצב הקיים 

 3מן הנכסים שלא היה לה עניין באכיפת ההסכמים, בחובות הכספיים כלפיה לטענתה, או בנכס כלשהו 

 4 בלבד. 5 רדוףהמנוחה בה בבית אמּהכיורשת  שבמחלוקת, אלא בחלקּה

 5 

 6 על תוקף ההסכמים

 7טרם יפנה בית המשפט להכרעה בטענות הקונקרטיות ובהקשר לנכסים שבמחלוקת, ראוי להקדים  .62

 8 ולהתייחס לתוקפם של ההסכמים שנתחמו בין הצדדים. אמנם מי מהצדדים אינו מבקש לאכוף או "להחיות"

 9הסכמים אלה, באין מחלוקת בין הצדדים שאלה נותרו כאות מתה. ויחד עם זאת, חלק מהצדדים מתייחסים 

 10 להסכמים כמקורות לחובות נטענים או כמקור לזכויות.

 11מלוא חומר הראיות בפניי בית המשפט, אפשר  כעת עם תום שמיעת הצדדים באופן בלתי אמצעי ובפרוש   .63

 12 כמים יכול להוות מקור לחיובים או זכויות.לקבוע בביטחון שאף לא אחד מההס

 13, ההסכמים אינם יכולים להוות מקור לבריאת זכויות שלא ניתנו בידי פלוני לכתחילה. כך למשל ראשית .64

 14)ב((, אינה 5)ס' "הוא רכושם המשותף של כל הצדדים"  נרקיסלפיה הנכס ב 1985הצהרת הצדדים בהסכם 

 15בעולם המציאות להכרזה זו, בהינתן שנכון למועד עריכת מקנה כשלעצמה תוקף חוקי או תוקף כלשהו 

 16 קניינו הבלעדי של האח, והוא בעל הזכויות הרשום הבלעדי.הוא בבחינת  נרקיסוחתימת ההסכם, הנכס ב

 17הדרושים לשם ת גמירת דעת הצדדים והמסוימּו, כל ההסכמים סובלים מקשיים של ממש במישור שנית .65

 18לא נקבעו מועדים לביצוע ההסכם,  1985בדוחק את העובדה שבהסכם  גיבוש והשתכללות חוזה. ניתן לקבל

 19"בעת מימוש אחד )ב(( או 5)ס'  ע שאחד הצדדים ידרוש זאת""ברג -למעט ציון מעורפל של זמן עתיד 

 20 )ו((.5)ז((; או לחילופין ללא ציון נקודת זמן כלל )ס' 5)ס' הנכסים המשותפים" 

 21הראשון לא קוים, לא ניתן לקבל את העובדה שגם בהסכם אך משעה שהצדדים אינם חולקים שההסכם  .66

 22הצדדים אינם עומדים על מסגרת שנים תמימות,  12במשך  1985יום הסכם ק-, שנחתם לאחר אי1997משנת 

 23זמן כלשהי לקיום החיובים מכוחו, ובאותה נשימה ההסכם אינו מעמיד כל תמריץ או סנקציה לקיום 

 24. הוא יום ההסכם חרף העובדה שהצדדים כביכול נכוו ברותחיןק-ל איהחיובים, וכלל אינו צופה אפשרות ש

 25שנים תמימות,  8במשך  1997, שאף הוא פרי הפרה הדדית ונמשכת של ההסכם משנת 2005הדין בנוגע להסכם 

 26 לכל הפחות. –ולוקה באותם פגמים 

 27נפקדו מן ההסכמים ש ,גם אם היה נדרש בית המשפט על ידי מי מהצדדים לפעול להשלמת המועדים לביצוע .67

 28)והצדדים כאמור לא עתרו לאכיפת ההסכמים(, ספק אם ניתן היה לעשות כן נוכח המצג ההדדי שנמשך שנים 

 29-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"גל 41סעיף  ארוכות לפיו ההסכמים נזנחו לחלוטין על ידי הצדדים כולם. גם

 30ביר לאחר ס"זמן  יקוים, על מועד קיומו""לא הוסכם "( קובע שחוזה אשר חוק החוזים" –)להלן  1973

 31 שנים ממועד 10בחלוף . אך דומה שגם השימוש בהוראה זו אינו עומד לרשות בית המשפט כריתת החוזה"

 32ועד למועד הגשת התביעה מצד התובעת )שלא עתרה לאכיפת ההסכם כלל(,  2005ההסכם האחרון בשנת 

 33 .1997שנים לאחר הסכם  18או  1985שנה לאחר הסכם  30ומקל וחומר שלא 
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 33מתוך  13

 1יתירה מכך, העדר ההוראות הרלוונטיות בדבר מועדי הביצוע, כל שכן לאחר הפרת ההסכם הראשון משנת  .68

 2שאיש מהם לא קיים או עתר לאכיפתם.  משליכה על גמירת דעתם של הצדדים להתקשר בהסכמים, 1985

 3דניאל פרידמן של גמירת דעת, )ר'  יומהק-מידת פירוטו של חוזה יכולה להוות אינדיקציה לקיומה, או אי

 4מועדים לביצוע החיובים העדר (. בענייננו, 325ע' , 2018-, "נבו", מהדורה שניה, התשע"ח"חוזים" –ונילי כהן 

 5ההדדיים, כמו גם תמריצים לקיום וסנקציות בגין הפרות צפויות ואף העדר בטחונות מינימליים להבטיח 

 6בך מרכזי, אם לא המרכזי שבהם. נפקדותו של נדבך זה מכל דמהווים נ –את החיובים לפי ההסכמים 

 7ההסכמים מעמיד בספק רב את גמירת דעת הצדדים להתקשר בהם, ומכרסם בהנחה שהצדדים הסתמכו 

 8 327לעיל, ע'  פרידמן/כהןלראיה מעולם לא קוימו )ר' ש –עליהם או ציפו לקיום החיובים מתוקף ההסכמים 

 9 והסימוכין המנויים שם(. 

 10שר זה נזכיר עוד את העובדה שמי מהצדדים לא עיגן או ביקש לעגן בהסכם ומכוחו את הזכויות הנתונות בהק .69

 11בדבר זכויות  הערות אזהרהלו, או עתידות להיות נתונות לו בזיקה לנכס כלשהו. הצדדים לא רשמו 

 12ם לשם הבטחת מתאימי ייפויי כוחבמקרקעין או קיומו של חוב בזיקה למקרקעין. הצדדים אף לא הפקידו 

 13ת ההתחייבויות ההדדיות. בעובדה זו יש לפגום הן בגמירת הדעת שאפשר לייחס לצדדים, והן במסוימּו

 14 הנדרשת בנסיבות בהן הסכמות הצדדים הופרו הדדית פעם אחר פעם ועל פני עשורים.

 15אשר הדברים מתיישבים עוד עם עמדות וטענות הצדדים כפי שעלו בעדותם. למרבה ההפתעה, התובעת,  .70

 16היתה זו שהביאה את הסכסוך בפני בית המשפט, הרחיקה עצמה בחקירתה מן ההסכמים באופן מובהק 

 17ההסכמים ויחסי  תוכןומעורר תמיהה. יתירה מכך, התובעת אף העמידה עצמה כמי שאין לה כל ידיעה לגבי 

 18ימש המוציא ( היתה, שהבעל, הוא שש"הבעל" –וגרסת בעלה )להלן  הכוחות שהביאו לחתימתם. גרסתּה

 19והמביא והשושבין של הסכמים אלה, שהוא בעל ההבנה הדרושה על מנת לנסחם ובעל המומחיות הכלכלית 

 20 לכך. כך העיד הבעל )של התובעת(:

 21]התובעת[ בכל הנושאים הכלכליים לא מתעסקת. היא אומנית, אשת רוח, אני מתעסק והתעסקתי 

 22ניהלתי איתם את המגעים, העסקים הכלכליים וגם במגעים שהיו לי עם החברים עם השותפים, אני 

 23]...[ היא לא ערכה את הסכמים, אני ערכתי, היא ידעה באופן עקרוני על מה ההסכמים מדברים, 

 24וכשהיא חתמה על ההסכמים היא ידעה בדיוק מה היא חותמת, היא לא ידעה את הפרטים אבל 

 25 (.5, ש' 3, ע' 31.1.18) באופן מהותי היא ידעה

 26 תובעת:וכך העידה ה

 27לא, חד משמעית. ההשכלה שלי תואר ראשון, ספרות, לשון, מדעי הרוח. בעלי עם תואר שני  ת.

 28 ]...[ אני מסוגלת לכתוב?במנהל עסקים, הוא איש עסקים, 

 29 מה רשום בהסכמים האלה? את יודעת? ש.

 30זה . ישבתי ועשיתי שיעורי בית, הכנתי דף כמו מבחן בהיסטוריה עם כל התאריכים, ממש לא ת.

 31לא הייתי במה שכתוב שם,  הייתי מודעת בערךחתיכת פרויקט. בזמן שנערכו ההסכמים 

 32כי בעלי אמר א הייתי מעורבת, חתמתי על ההסכמים ל –]...[ עניתי חד משמעית  מעורבת בכלל

 33, ש' 14[ )ע' א"מך להלן, כ –]הדגשות אינן במקור , ישבנו וראינו שהכל היה מאוד הגיוני לחתום

4.) 34 
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 1. אין לי נגיעה, בעלי אני לא יודעת, אני נשבעתאמרתי חד משמעית בנושא הכספי, עם כל הכבוד 

 2טיפל בהכל ואני לא מעורה. חד משמעית, זאת המומחיות שלו, הוא שולט בזה. אבל מאוד 

 3 (.22, ש' 16)ע'  תמכתי ועזרתי

 4 

 5ולא ראו בהם כלי שיביא  מעדויות הצדדים עולה עוד שלא זו בלבד שהצדדים לא תלו תקווה בהסכמים .71

 6לפעולה, אלא שכל אחד מהצדדים גיבש את התפיסה שהצד האחר הפר את ההסכם, ומכאן שאין חובה, צורך 

 7 :כך העיד האחאו תועלת לקיימו. 

 8 כן. שום דבר לא קוים על ידה.  ת.

 9 היו עוד הסכמים? ש.

 10 היו עוד, אני לא זוכר כמה. ת. 

 11 היו עוד הסכמים כתובים? ש.

 12ה שהצגתם, זה מה שאני זוכר, אני לא שמרתי אותם, כל הזמן הם באו ברעיונות חדשים, כל מ ת.

 13 (.19, 1, ש' 37)ע'  עוד חוזה, כדי לשפר את מצבם, כל הזמן לקבע. למרות שידעה שיש לה חוב

 14 ובהמשך:

 15לא קוים. אם היה מקוים  1. כתוב סעיף ]האח[לא נרשם על שם  רדוף. ה1תסתכל מה כתוב בסעיף 

 16לא  רקיסהיה משפט היום, לא היית תובע אותי. כתוב ששווי של דירה יירשם, לא נרשם. את נלא 

 17מכרתי, הוא נמצא ברשותי. הם רוצים לחלק, תחזיר את הכל. אני מוכן להחזיר גם היום, בתנאי 

 18 רדוףהיה מגיע לי, הם מכרו. ה הדרים. ה3ואת סעיף  1שיקיימו את כל הדברים שכתובים, את סעיף 

 19 (.29, ש' 37)ע'  לי כי אתה תובע אותי. אתה רוצה שרק אני יקיים והתובעת לא תקיים?לא ש

 20 

 21; 1, ש' 29; ע' 23, ש' 28, שהצדדים כולם עשו לביתם בהתעלם מההסכמים )ע' לההּכבאותה רוח העידו אף  .72

 22, 25, ע' 15.2.18)בעל האחות ושותפו של האח בעסק( )תמליל  הגיס(; וכך ראה את הדברים גם 15, ש' 29ע' 

 23 (.12, ש' 27; ע' 38, ש' 26; ע' 29ש' 

 24)של התובעת( בדעה שהפרות ההסכמים מצד האח, הן שהביאו להימנעות התובעת לפעול הבעל מנגד, אחז  .73

 25 (.11, ש' 9; ע' 6, ש' 7; ע' 1, ש' 4לפי ההסכמים )ע' 

 26בלשון ההסכמים, לפיה  –בהקשר זה יש לתת את הדעת להנחת היסוד שהוטמעה בהסכמים, וליתר דיוק  .74

 27הסכמות הצדדים נובעות מתוך בסיס של "שותפות" במקרקעין אשר מעולם לא ניתן לה ביטוי חוקי מאז ועד 

 28ני משפחה או שמא (. גם ההנחה לפיה מעצם היות הצדדים ב7, ש' 8; ע' 11, ש' 5היום )ר' עדות הבעל, ע' 

 29יורשים של הוריהם, יש לייחס שיתוף לכל נכס ונכס בהתעלם ממצבו הרישומי, היא נעדרת בסיס חוקי, 

 30והצדדים לא הצביעו על בסיס שכזה. ניכר שבמידה שהצדדים היו באמת ובתמים מבקשים לקחת על עצמם 

 31וקים לעו"ד מיומן לשם כך, ואכן וא, הם היו זקה-חיובים על בסיס הביטחון שהצד האחר יקיים את חיוביו

 32שאכן  2005ובהסכם  1997חסרונו של בעל מקצוע משפטי בולט למקרא ההסכמים. הצדדים אף ציינו בהסכם 

 33 . העובדה שמעולם לא עשו כן, אומרת דרשני.    "חוזה מפורט"ייפנו לעו"ד רובין לשם עריכת 
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 33מתוך  15

 1ות או להוריד. מי מהצדדים לא טען מהי אין כדי להעל 1985גם בחתימתה של המנוחה על הסכם , שנית .75

 2לשיטתו נפקות חתימתה של המנוחה על הסכם זה, אך זו כשלעצמה אינה יכולה להצמיח זכויות בידי פלוני. 

 3. העובדה 1977בשנת  – 1985נרשם על שמו הבלעדי של האח זמן רב טרם עריכת הסכם  נרקיסהנכס ב

 4למעשה וכביכול "משותף", אין כדי לשנות ממעמדו של  הוא נרקיסשהמנוחה חתומה על הסכם לפיו הנכס ב

 5הנכס. חתימת המנוחה אינה מהווה מעשה מתנה, או תצהיר מתנה, וממילא "מקבלי" המתנה כביכול לא 

 6חתמו על עסקת מתנה. אם לחילופין חתימת המנוחה נועדה להוות מעין מתנה להקניה ל"שותפים" לאחר 

 7 .1965-חוק הירושה, תשכ"הל )ב(8סעיף וקף לכתה לעולמה, הרי שמתנה זו בטלה מת

 8הסכימו  1997(. בהסכם 7)ס'  1997בוטל על ידי הצדדים בהסכם  1985, וכאמור לעיל, הסכם שלישית .76

 9בין הצדדים ויזמין שמאי לביצוע ההערכה  חוזה מפורט"על בסיס הנ"ל, יכין עו"ד רובין הצדדים לכאורה, ש

 10הסכימו  2005. בהסכם ימוש בפועל של ההסכם בכל שלביו"בתום השבחת הנכס. עו"ד רובין יטפל במ

 11 .שיחתם אצל עו"ד רובין" הסכם מפורט ומחייב"הצדדים לכאורה שיערך 

 12 2005-ו  1997יש בהצהרות האמרות על מנת ללמד, על משקל קל וחומר, שהצדדים ראו למצער בהסכמים  .77

 13יע את הצדדים באופן הדדי לפעולה, משום הסכמים בלתי מחייבים שטרם התגבשו לכדי הסכם מחייב שינ

 14 "עקרונות פירוק השותפות"כ 2005(. לא בכדי הוכתר הסכם 332 , ע'פרידמן/כהן)"הסכם מקדמי" בבחינת 

 15ולא כ"הסכם". שעה שהצדדים טרחו וציינו שעל מנת לגבש את ההסכם יש לשבת פעם נוספת סביב "שולחן 

 16, פרידמן/כהןאינה הולמת מתן תוקף להסכמים )עיינו עגול" לשם חתימה רשמית על ההסכם אומרת דרשני ו

 17 (. 341-335ע' 

 18, כפי הנראה מתוך אותה הנחה לפיה עוסקים ההסכמים ברכוש "משותף", מצאו עצמם גם הבעל, רביעית .78

 19צדדים להסכם. הקשיים עליהם עמדנו לעיל חלים מקל וחומר על היותם של אלה צדדים  לההגיס והּכ

 20מבלי לקבוע שהעובדה ששלושת האחים הם יורשים  –שעה שהם אינם יורשים על פי דין של המנוחה  ,להסכם

 21 על פי דין נותנת להסכמים תוקף. מי מן הצדדים לא העמיד טיעון שיהווה מענה לתמיהה זו.

 22, יש לתת משקל גם לעובדה, שלא זו בלבד שהצדדים לא פעלו לאכיפת זכויותיהם הנטענות מתוקף חמישית .79

 23. במשך עשורים בהם אף בעולם החיצוני להסכמיםההסכמים, אלא שנמנעו מלהגן על זכויותיהם הנטענות 

 24התרחשו שינויים בחלק מן הנכסים, איש מהצדדים לא פעל ופנה לערכאות לשם קבלת צווים מתאימים 

 25 לסיכול הפעולות או תיקונן, או לשם הכרה בזכויותיו.

 26ית המשפט היה נדרש להכריע בשאלת תוקפם של ההסכמים או בסעד פועל יוצא מהדברים הוא, שבמידה וב .80

 27 בין אם מפאת -לאכיפתם, מתבקש היה לקבוע שההסכמים נעדרי תוקף או שלא השתכללו כדי חוזה מחייב 

 28העדר גמירת דעת של הצדדים והעדר כוונתם להתקשר ולכונן יחסים משפטיים הדדיים; בין אם מפאת 

 29ם מפאת היות לשורשה של גמירת הדעת ואף עומד בכוחות עצמו; בין א ת היורד כאמורמסוימּו-העדר

 30שהצדדים הסכימו במפורש ומכללא שאינם מחייבים אותם כשלעצמם  "הסכמים מקדמיים"ההסכמים 

 31; ובין אם משום ההפרות ההדדיות של ההסכמים והעובדה "מפורט ומחייב"מבלי שהצדדים חתמו על הסכם 

 32 לפיהם, או לחילופין עתר לאכיפתם.שמי מהצדדים מעולם לא פעל 

 33בהקשר להליך דנן עולה המסקנה לפיה מי מהצדדים אינו יכול להסתמך ולהתבסס על ההסכמים כמקור  .81

 34 .לזכות העומדת לו, או כמקור לחיוב העומד על זולתו כלפיו
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 1 , המסקנה המתבקשת ממלוא נסיבות העניין ועמדות הצדדים, היא שהצדדים לא ראו בהסכמיםלסיכום .82

 2. בית המשפט להרגעת הרוחותככלי לסילוק המחלוקות שקמו ועלו ביניהם במהלך השנים, כי אם דרך 

 3משוכנע כאמור שלמי מהצדדים לא היו ציפיות שחתימה על ההסכמים תביא לשינוי כלשהו בעולם המציאות. 

 4ת הדדיות, נראה שאחת לכמה שנים התגברו הרוחות וסערה התחוללה בין הצדדים הניצים, שכללה האשמו

 5המוצא היחיד להרגעת דק, עד שהגיעו הצדדים להסכמה הדדית לפיה צ-תחושות של עושק, עלבון ואי

 6הרוחות היא העלאת הדברים על הכתב, על ידי הצדדים עצמם, באופן ובנוסח הכלליים ביותר עמם יכלו כל 

 7. הצדדים אף שות לביתוהצדדים להסכים, מבלי שלקחו על עצמם חיובים אופרטיביים, ולשוב איש איש לע

 8הסכם נתלו במושג ה"קיזוז" כאילן גבוה וככלי שיביא מזור ויכול לדחות את פתרון המחלוקות עד אין קץ. 

 9נועד לשים  2005ם לכן. הסכם שנים קוד 12 - 1985שם קץ כביכול למחלוקות שהרימו ראשן מאז הסכם  1997

 10במילים אחרות, כל אחד מההסכמים נים קודם לכן. ש 8 – 1997קץ כביכול למחלוקות ששבו וצצו מאז הסכם 

 11מהווה את השיא של שנות הסכסוך שקדמו לו, ואת הנקודה ממנה והלאה נרגעו הרוחות ושכחו הגלים עד 

 12שיא הסערה הבאה. ההסכמים בענייננו אינם אלא סימן קו המים שנצרב באבן בימים של גאות, ואינם 

 13 .לע כזכות איתנה ומוגנתמהווים רף לזכויות וחיובים החצובים בס

 14 

 15 לגופו של עניין

 16 נרקיסהנכס ברחוב 

 17מן הנכס מתוקף היותו יורש של  1/8בהתאם לנסח רישום המקרקעין, לאחר פטירת האב, היתה נתונה לאח  .83

 18. לכתב התביעה שכנגד "העברה ללא תמורה"הועברו אל האח מלוא הזכויות בנכס על דרך  1977אביו, ובשנת 

 19( המזמין את האחים ואת המנוחה לסור ג')נס'  15.4.77צרפה התובעת אף את פנייתו של עו"ד מיבלום מיום 

 20 למשרדו לשם חתימה על המסמכים לשם "העברת הדירה" אל האח. 

 21נתה ולא נטען לפניי שהעברת הזכויות הותשנים לפני פתיחת ההליכים,  38העברת הזכויות הושלמה אפוא  .84

 22, היתה ונותרה "מרכיב מהותי בנכסי המשפחה". טענת התובעת לפיה נכס זה הוא בזמן אמת בתנאי כלשהו

 23 טענה בעלמא. 

 24"רק לצורך הקלות במס להעברת הזכויות לידי האח, כל שטענה התובעת הוא שנעשה הדבר  מניעיםבנוגע ל .85

 25וזה הועבר בזמנו משיקולי מס רכוש, "הנכס שייך לכולם , מבלי לפרט ולהבהיר. הבעל עמד על כך שרכוש"

 26(. מבלי לגרוע מן הטעמים עליהם עמדנו לעיל, יצוין 15, ש' 7)ע'  זה מופיע בהסכם שכולם חתומים עליו"

 27 .כחה, כמו גם הטענה המשתמעת לגבי חבות במס רכוש שרבצה על הנכסשטענה זו בדבר שיקולי מס לא הּו

 28האח סיכלה כביכול את החבות במס, ועל מי חבות זו אמורה כיצד העברה ללא תמורה על שם  ף לא הובהרא

 29 אם בכלל. –היתה לחול מלכתחילה 

 30האח טען שבסיס העברת הנכס על שמו לא עמד שיקול מס כלשהו, ובית המשפט מוצא את גרסתו מהימנה  .86

 31 דיה כדי להוות לכל הפחות משקל נגד לטענה ההפוכה, שכאמור לא הוכחה:

 32 שמך משיקולי מס רכוש?נרשם על  נרקיסנכון ש ש.

 33לא היו דברים מעולם. הוא נרשם כי אמא החליטה כי תמכתי בה אחרי שאבא נפטר. לא  ת. 

 34 לקח אותי לחבר שלי, עו"ד מיינבלום, לקחו את אמא שלי שתחתום.  ]הבעל[ביקשתי שתרשום. 
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 1 עבר אליך כי טיפלת בה? 77-אם הנכס ב ש.

 2 לא קשור. אמא החליטה. ת.

 3 ?נרקיסהעבירה לך את החלק שלה ב למה ]האחות[ ש.

 4 כי אמי ביקשה מהם להעביר אליי.  ת. 

 5 שהנכס היה רשום על שמך לטענתינו מסיבות מס רכוש.. 77למה אחרי  ש.

 6 (.17, ש' 46; ר' גם ע' 26, ש' 40)ע' לא היה מס רכוש בכלל, לא לפני ולא אחרי  ת.

 7 

 8וזכר ראשון לתנאי או כאמור, אין בנמצא ראיה לתנאים כלשהם שנקשרו עם העברת הזכויות לידי האח,  .87

 9שנים לאחר העברת  8, בדיעבד. שם כזכור צוין 1985הסתייגות שנקשרו בהעברה של נכס זה מצוי בהסכם 

 10הסכם בטל מן . מעבר להיות ה"רכושם המשותף של כל הצדדים", לפיה מדובר בנכס שהוא למעשה הזכויות

 11 הטעמים שעלו לעיל באריכות, הצדדים ולמצער התובעת, לא פעלו להבטיח זכות זו באופן כלשהו. 

 12, או את טענותיה כלפי "בערמה"נמכר  נרקיסבהקשר זה לא ניתן לקבל את טענת התובעת לפיה הנכס ב .88

 13זה, כל שכן על בסיס  עסקת הקומבינציה. באשר לטענת ה"ערמה", הרי שעל בסיס הטעמים שמנינו בפסק דין

 14רישום הזכויות, הנכס מהווה קניינו הבלעדי של האח, ולא היה כאמור בהסכמים כדי להוות מקור לזכויות, 

 15של מי מהצדדים. מעבר לכך, התובעת לא הצביעה על מקור לחובה החלה על האח,  הסתמכות חיובים או

 16 בעל בנכס זה.זולת ההסכמים, לשמור על אינטרס נטען כלשהו של התובעת או ה

 17בנוגע לעסקת הקומבינציה, ברי שהתובעת לא היתה מעורה בעסקת הקומבינציה בזמן אמת, ויש טעם לפגם  .89

 18לכ'  ב'שעה שאת העתק הסכם המכר לעסקת הקומבינציה צרפה לעיון בית המשפט בעצמה )נס'  ,בטענותיה

 19ן מחלוקת שבבעלות האח, או תביעה שכנגד(. עיון בהסכם סותר את טענותיה ומתיישב עם גרסת האח. אי

 20. לגרסת התובעת והבעל, בעסקת הקומבינציה זכה האח נרקיסהאח ואשתו, היו שתי דירות בנויות על הנכס ב

 21ד לעוד שתי דירות נוספות )או שלוש( ולסכום מזומן. לגרסה זו אין בסיס כאמור, ועיון בהסכם המכר מלמ

 22של  הקיימותממ"ד וחניה לכל אחת משתי דירותיו  ובניית $ 35,000ה שהתמורה לה האח זכה בעסקה הית

 23גרסה אותה מצא בית המשפט  –האח בנכס. הדברים מתיישבים עם גרסת האח ותשובותיו בחקירה הנגדית 

 24 מהימנה כאמור:

 25, כל הזמן אתה מצהיר, חותם על 85,97,05,06-הנכס היה שלך, למה ב 77-אם אתה טוען שב ש.

 26 שליש לכל אחד? הסכמים שהנכס של המשפחה ויחולק

 27הייתי מוכן לתת, גם היום. הוא כותב שווה בשווה. הייתי מוכן לאזן את זה אבל איפה השווה?  ת. 

 28ששווה שתי  הדרים. הם לקחו דירה בהדס, דירה ב1 קפתלא קיבלתי כלום. הם לקחו דירה בר

 29 דירות. מה אני קיבלתי? 

 30 . שילמתי הרבה תשלומים על זה. נרקיסב נכון שעשיתי עסקת קומבינציה

 31 קיבלת כסף מזומן? קיבלת שלוש דירות? ש.

 32 ממ"דים וחניות.  2מחסנים,  2לא נכון. לא קיבלתי דירות בכלל, אלא  ת.

 33 בנה את הבנין? ]הקבלן[האם  ש.

 34 ברור. עד הסוף.  ת. 
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 1 כמה דירות יש לך שם. ש.

 2בעסקת קומבינציה קיבלתי רק ממ"ד, נכון להיום שתים, אבל זה לא מה שקיבלתי מהקבלן.  ת.

 3 (.4, ש' 41)ע'  חניות 2-מחסנים ו

 4 

 5בהקשר זה, למעלה מן הצורך ולשם השלמת התמונה, אין בידי לקבל את טענת התובעת והבעל לפיה האח  .90

 6)וסיכל לשיטתה את השבת החוב לידי האח עבור  נרקיססיכל את ההסכמים באופן שסירב למכור את הנכס ב

 7שהעניק בידה(. מצאתי מהימנה את גרסת האח לפיה אין ממש בשווי המיוחס על ידי  סהדתמורת דירת 

 8 התובעת לנכס זה, או לנרטיב כאילו נכס זה הניב לאח תמורות עתק במשך שנים ארוכות על חשבון התובעת.

 9 ך?ולקחת את הכסף שמגיע ל נרקיסאת  97-למה לא מכרת ב ש.

 10הנכס הזה היה מתפורר, היו עליו כל הזמן הוצאות, הלואי ויכולתי למכור אותו. ההצעה הכי  ת.

 11דולר ברוטו ועוד הוצאות, כשזה לא היה מכסה אפילו את הדירה  200,000גבוהה שקיבלתי של 

 12. החלטתי שעדיף לעשות עסקת קומבינציה ולהאדיר את הסכום שם. אם הייתי מוכר את דסבה

 13 (.29, ש' 38)ע'  בל פרוטות ולא היתה נשארת אפילו הדירה, הייתי מקנרקיס

 14 מאשרת גרסה זו בחקירתה: התובעתלמעשה,  .91

 15 ?דסבאיזה שנה השבת את התמורה של ה ש.

 16מה שהובטח לו זה מתוך הנכסים הכלליים. באותה שנה שהוא נתן לו כבר היה בפועל  לקחת  ת.

 17 כי זה היה על שמו. רקיסמנ

 18 על משהו? על מה?איך השבת לו? וויתרת  ש.

 19]...[  רקיספנינו כל השנים למספר מתווכים ולא הצלחנו למצוא מישהו שיקנה אפילו חלק מנ ת.

 20 . רקיסהתחייבנו להחזיר מהרכוש שהיה. הקיזוז היה דרך הכספים שהיו מגיעים גם לי בנ

 21 רקיסזה נגד נ דסאם כך? אם כבר קיבלת כסף, הוויתור שלך על ה רקיסמדוע תבעת שוב את נ ש.

 22 ?רקיסאז למה את תובעת את נ

 23, זה מתקזז חלק והיתרה מחלקים. הכל רקיסאין שום פרופורציה בין המחיר של זה לבין נ ת.

 24 (.18, ש' 20)ע'  קיזוזים

 25 

 26לעומת נכסים אחרים או לעומת "חוב" כזה או אחר, גרסת האח נמצאת  נרקיסכאמור, בשאלת שווי הנכס ב .92

 27 .נרקיסעדיפה, ולא נמצאו סימוכין לגרסת התובעת באשר לשווי העדיף של הנכס ב

 28, לאחר שויתרה נרקיסהתוצאה: התובעת אינה זכאית, ולא היתה זכאית להירשם כבעלת זכויות בנכס ב .93

 29שנים לפני  38הליך שהושלם  –ות שהיו לה בנכס כיורשת אביה כדין, לצד אחותה ואמה המנוחה, על הזכוי

 30פתיחת ההליכים. כפועל יוצא מכך, התובעת אף אינה זכאית לפירות שהניב נכס זה בעבר, ולמצער, 

 31 כל שהתקבלו.כ –לתשלומי שכר דירה שהתקבלו עבור היחידות בנכס 

 32 

 33 

 34 
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 33מתוך  19

 1 ערבההחנות ברחוב ה

 2ונרשמה על שם המנוחה הערת אזהרה. בהקשר זה הציגו  1988כזכור החנות נרכשה על ידי האח והגיס בשנת  .94

 3, שהיוותה חלק מהתמורה )נס' ב' לתביעת העתק המחאה המשוכה ע"ש העסק לטובת המוכרתהאח והגיס 

 4והן העתק העברה (, ג')שם, נס'  16.8.88האחים(; קבלה על תשלום שכ"ט לעו"ד וולר שטיפל בעסקה, מיום 

 5בבנק  שקלים מחשבונּה 100,000( על העברת 10נ/(. עוד הצהירה האחות )שםבנקאית לכאורה מבנק המזרחי )

 6 בבנק המזרחי, שהושבה מתוך חשבון העסק ומהכנסותיו. חשבון העסקהמזרחי; וכן על הלוואה מ

 7תרה ללא סימוכין, ודומה מנגד, טענת התובעת בעלמא, לפיה המנוחה היא שמימנה את רכישת החנות, נו .95

 8שים לב שלגרסת התובעת עצמה, היא לא ידעה ב –שהתובעת לא יצאה מגדרה על מנת להוכיח טענה זו 

 9. לפיכך קשה להניח שיהיו בידיה פרטים לגבי אותה 2005שהזכויות בחנות נרשמו ע"ש המנוחה עד לשנת 

 10העיד לעניין  הגיסת שנשמעו בהקשר זה. גרסת התובעת נסתרה עוד על ידי העדויוהעסקה או אופן מימונה. 

 11 זה באופן מעורר אמינות:

 12 תגיד לי לגבי החנות של מי החנות? ש:

 13 של ]האח[, של משפחת ]האח[ ומשפחת ]האחות[ נקודה. ת:

 14 למה החנות נרשמה על שם חמותך? ש:

 15כי חשבנו לעשות איזה הליך שיהיה לטובתנו מבחינת המיסוי, מבחינת התשלום עבור  ת:

 16נתא שהיינו צריכים לשלם. שאנחנו משלמים ואני עדיין היום מקפיד ואומר אני משלם המשכ

 17אותה מהקצבת נכות שלי שאני מקבל כל חודש. ממנה יורד הכסף למשכנתא לחנות שאני 

 18 (.12, ש' 31, ע' 15.2.18)תמליל משלם אותה ולא קיבלתי אגורה אפילו לא כיסא מתנה 

 19 

 20, שאין לייחס לו עניין עו"ד פנחס וולרבית המשפט מוצא לנכון להעניק משקל רב לתצהירו ועדותו של  .96

 21(, עמד על היכרותו עם המוכרת, שהיתה למעשה 8נ/בתוצאות ההליך או העדר אובייקטיביות. בתצהירו )

 22גיס לרשום את שותפה בחלק מהמקרקעין יחד עם תאגיד בבעלות עו"ד וולר. הוא הצהיר על מניעי האח וה

 23הזכויות על שם המנוחה בעוד אין חולק שהם ניהלו את המו"מ, נשאו במלוא התמורה ועלויות העסקה. עוד 

 24הצהיר שהסביר למנוחה את משמעות בקשת האח והגיס, אותה הבינה המנוחה והסכימה למהלך )ר' עוד 

 25 (.14נ/ -ו  13נ/ גרסה דומה של האח והאחות

 26 על נסיבות העסקה, והסבריו נמצאו מהימנים על בית המשפט: בחקירתו שפך עו"ד וולר אור .97

 27שבקומה התחתונה נמצאת החנות נשוא  15 ערבה"כל המשא ומתן לרכישת מחצית הבית ברחוב ה

 28 10או  8ועם  פלוניתהדיון נעשתה על ידי ובמשותף עם ]האח והגיס[. היה משא ומתן ארוך עם גברת 

 29הניהול משא ומתן כל התשלומים וגם האחוזים נעשו על  ז"ל, שהחזיק רבע כל אלמונימיורשי של 

 30ידי ועל ידם ביחד. ]המנוחה[ לא הייתה לחלוטין לא מעורבת במעמד חתימת ההסכם האם אני 

 31הכרתי אותה גם מקודם כמובן, האם הופיעה וחתמה כמובן. הצ'ק הראשון שניתן או שאני צירפתי 

 32המנוחה ואני יודע מפיהם שגם הם אמרו  שיש צילומים ממנו במשרדי צ'ק אישי שלהם לא של

 33שאנחנו שילמנו את החנות. הסיבה כמו שאני כתבתי שהחנות נרשמה על שם האם ולא על שמם 

 34אישית זה משיקולי מיסוי שכך הם יכולים כהוצאה מכיוון שהם באותה תקופה ]האח והגיס[ זה 
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 33מתוך  20

 1צאה מבחינת מס הכנסה היה הבסיס של החנות שלהם לעבודה. אם הם משלמים שכר דירה זה הו

 2ואצלם כהכנסות כי היא אישה מבוגרת באופן יחסי המס הכנסה הוא הרבה יותר נמוך. אם לי יש 

 3 חנות על שמי אני לא יכול לנקות את זה כהוצאה במס הכנסה אם אני משלם שכר דירה אני יכול

 4 (.6, ש' 38, ע' 15.2.18)תמליל 

 5 

 6פיה המנוחה מימנה או השתתפה במימון רכישת החנות, המסקנה המתבקשת היא שיש לדחות את הטענה ל .98

 7 והוכח מעל לכל ספק שלא עשתה כן.

 8בנוגע להליכים שהתנהלו בהקשר לחנות מול העירייה, התובעת העלתה את השאלה, כיצד מצאה עצמה  .99

 9מהזכויות בחנות. ועוד שאלה התובעת  1/3נתבעת ע"י העירייה, והשיבה שמכאן יש ללמוד שעומד לזכותה 

 10שום מה עו"ד וולר הציע לה לקחת חלק בהליכים מול העירייה, אלמלא ראו בה עו"ד וולר, האח והגיס  על

 11 יורשת ושותפה לחנות?

 12בחקירתו הנגדית עו"ד וולר הסביר וביאר את הקושי הרישומי הכרוך בנכס הואיל והקרקע שייכת לעירייה,  .100

 13כים מול העירייה היו מורכבים הרבה יותר מן ולא ניתן לבצע העברת זכויות ללא הסכמתה. עולה עוד שההלי

 14, ותביעה זו נדחתה. המוכריםהמתואר על ידי התובעת. התובענה שהעירייה ניהלה בנוגע לחנות, הוגשה נגד 

 15לפיכך פתח עו"ד וולר בשם האח הליך נגד העירייה כדי לאפשר את רישום הזכויות באותו חלק של הבניין בו 

 16ז לאחר מכן א-קה על בסיס טענת העירייה שעזבון אינו אישיות משפטית. אומצויה החנות. תביעה הזו נמח

 17, וזו ועל בסיס צו הירושה שהוצא לאחר המנוחהתביעה חדשה, הפעם נגד היורשים  העירייה הגישה

 18הכספי, העירייה תבעה סעד  מלבד המישור -ואילך(. ועוד  32, ש' 39, ע' 15.2.18הסתיימה בפשרה )תמליל 

 19, 50, שלא נגע לתובעת כלל. בעלי תפקידים של העירייה דיווחו שהאח הוא המחזיק בנכס )ע' יד לסילוקנוסף 

 20(. במילים אחרות, שרבוב שמה של התובעת להליך נעשה על ידי העירייה ומתוקף צו הירושה )ולא 38ש' 

 21 שת או בכלל.מתוקף רישום בעל זיקה לחנות(, ואין בכך משום ראיה לזכויות הנתונות לתובעת בנכס, כיור

 22בחקירתו עו"ד וולר הוסיף וביאר את מהות הזיקה של התובעת לחנות, ואת הסיבה בגינה פנה לתובעת ו/או  .101

 23 ם ברצונה להצטרף להליך:אכוחה דאז ושאל -לבא

 24השאלה הייתה האם אין לגברת ]התובעת[ שום זכויות בבניין הזה כפי שאתה  כב' הש' מירז:

 25 להוסיף אותה?אומר שהם רכשו מדוע היה צריך 

 26מאחר ואם היא יורשת רשומה כיורשת, אז העיזבון לא יכול לתבוע אלא רק  העד, עו"ד ולר:

 27יורשים מכוח צו יורשה. הרי אין וויכוח שהוצא צו ירושה שמתחלק בין 

 28 השלושה.

 29 האם בעצם המכתב הזה יש איזושהי הודעה שיש לה זכויות בנכס הזה? כב' הש' מירז:

 30גברתי. אבל אני לא יכול להגיש תביעה בשם כל, בשם כולם ולכן שאלתי אם לא  העד, עו"ד ולר:

 31 היא רוצה להצטרף גם לשניים האחרים. 

 32 אז היא הצטרפה. כב' הש' מירז:

 33היא לא הצטרפה ובינתיים העירייה כבר הגישה את התביעה לא, לא הגעת לא.  העד, עו"ד ולר:

 34 שזה נגמר לפני, 2016-שלה מ
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 33מתוך  21

 1 מי היא הגישה? נגד כל שלושת היורשים? ונגד כב' הש' מירז:

 2 (.12, ש' 40)שם, ע' נגד כל שלושת היורשים לאור צו הירושה  העד, עו"ד ולר:

 3 

 4, ( והסכים להצעתו בכתב9נ/נוסיף לעניין זה, שאין חולק שב"כ התובעת השיב על פנייתו של עו"ד וולר )סומן  .102

 5פטי, ולאחר ההכרעה דנן בנוגע לבעלות על החנות, לפיה האח והגיס יישאו בכל עלות הנובעת מן ההליך המש

 6 תיערך התחשבנות.

 7אף אין מחלוקת, שהאח אכן לקח על עצמו את כל התשלומים לפי הסכם הפשרה, בשם כל האחים המהווים  .103

 8 (.1, ש' 41את עזבון המנוחה. כך גם לקח על עצמו את כל ההוצאות של ההליך המשפטי )ע' 

 9שנה  20ל העירייה לשם רישום הזכויות נמשכו לדבריו של עו"ד וולר, זה המקום להטעים שההליכים מו .104

 10 (.10, ש' 47והסתיימו בסמוך לפני עדותו. כעת לדבריו פתוחה הדרך לרישום הזכויות בנכס )ע' 

 11באשר לטענה לפיה התובעת לא ציינה בדו"חות האפוטרופסות את החנות כנכס של המנוחה, בכתב ההגנה  .105

 12(. אין חולק עוד 3ת/) 2005( רשומה על שמה עד לשנת 6 רדוףשהחנות )והדירה בהטענה התובעת שלא ידעה 

 13 שנכסים אלה לא נזכרו באף אחד מההסכמים.

 14ובדירה  ערבה"הפעם הראשונה שנודע לנו שהאימא ז"ל רשומה על שם החנות ברחוב ההבעל העיד ש .106

 15באחת ההתכתבויות,  2005שנת , כשניסינו להגיע להבנות על הסכם העקרונות מ2006-זה היה ב 6 רדוףבה

 16שנרשמה על שם האימא  6 רדוףוהדירה בה 15ערבה קיבלנו מכתב שבמסגרת ההסדר צריך לסדר את ה

 17 (.13, ש' 10)ע'  "2006-משיקולי מיסים ולכן הפעם הראשונה נודע לנו על כך ב

 18שנרשמה ע"ש ) 6 רדוףממנה עולה שבכל הנוגע לדירה בה גרסה זו מתערערת מעט על ידי גרסת התובעת .107

 19עולה צורך לקבוע ממצא בשאלה  (. יחד עם זאת לא8, ש' 18)ע'  "זה לא היה שום סוד" -המנוחה והכלה( 

 20מתי נודע לתובעת על רישום החנות )בהערת אזהרה( על שם המנוחה. הוכח בפניי שלמעט רישום הערת 

 21לאחר שפגשה בעו"ד וולר, אזהרה, לא היתה למנוחה כל נגיעה לחנות, והיא הסכימה לבקשת האח והגיס 

 22שהכיר אותה בעבר, והוא הניח דעתה שהרישום לא יגרור כל חבות על כתפייה ושהאח והגיס יישאו בכל 

 23 התמורה וההוצאות. 

 24לבסוף, מבלי לגרוע מן האמור, יש לטעמו של בית המשפט משקל לעובדה שהחנות אינה משום נכס להשקעה  .108

 25. שנים מאז רכישתו 27העסק של האח והגיס לכל הפחות  ביתבמובן המקובל. מדובר בחנות המשמשת 

 26. נכס זה אינו מזכיר במהותו במילים אחרות, הנכס כשלעצמו אינו מניב הכנסה מהשכרתו לצדדים שלישיים

 27האח והגיס. במובן זה קשה הרבה  שלם מ, ומהווה מעין "בית שני" ומטה לחנכס להשקעה "עובר לסוחר"

 28 כרכושה של המנוחה, על בסיס הערת אזהרה בלבד. יותר לשייך נכס זה לעזבון

 29במועדים הרלוונטיים הנכס המדובר היה בבעלות העירייה ו"הזכות" של המנוחה נרשמה כהערת  לסיכום, .109

 30אזהרה. אין חולק יותר שהמנוחה לא השקיעה בחנות, שלא נועדה להיות נכס להשקעה, אלא נענתה לבקשת 

 31יקולים של מס. גם אם דעתו של בית המשפט אינה נוחה מן המניעים האח והגיס להירשם כבעלת הזכויות מש

 32אינו משקף קניין לרישום הערת האזהרה על שם המנוחה, עודנה עומדת בעינה העובדה שהרישום בענייננו 

 33 של המנוחה בנכס. 



 
 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 ואח' אלמוניואח' נ'  פלונית 4251-04-17 תלה"מ
 פלוניתואח' נ'  אלמוני 38860-11-16 תלה"מ
 ואח' אלמונינ'  פלונית 58883-06-15 תמ"ש

  

 33מתוך  22

 1טענה שעלתה  –מהחנות כיורשת של המנוחה  1/3אין לקבל את טענת התובעת לפיה זכאית ל  -התוצאה  .110

 2תב ההגנה ולא נתבע בגינה סעד. מנגד יש לקבל את טענת האח והגיס, שהחנות אינה חלק מעזבון בכ

 3 המנוחה.

 4 

 5  6 רדוףהדירה ברח' ה

 6שם -ואלה נרשמו על 1984כזכור, לאחר ירידת הקבלן מנכסיו, השלים האח בנייתן של שתי דירות בשנת  .111

 7משיקולי מס. באחת הדירות התגוררו האח ומשפחתו עד לשנת  –לה בחלקים שווים המנוחה ועל שם הּכ

 8. אין מחלוקת שהאח לא חלק את דמי השכירות 1998ה בשנת ( נמכר8חלקה -, והדירה האחרת )תת2003

 9כל שהתקבלו עבור הדירה השניה עם איש, ואף לא את תמורת מכירתה. האח העיד, ולא נסתר, ש"

 10)ע'  ליי ולאשתי עד היום. כל התשלומים הועברו אליי ולא אף אחד. אני מצהיר שכן"השכירויות הועברו א

 11 (.17, ש' 42

 12לא צוינה כרכוש המנוחה בדו"חות האפוטרופוס מטעם התובעת או  6 רדוףגם אין מחלוקת שדירת ה .112

 13 בהסכמים בין הצדדים.

 14המצב לאשורו, אך לא  לה משקף נכונה אתהתובעת הסתפקה בטענה לפיה הרישום על שם המנוחה והּכ .113

 15"תרמה את חלקה בכסף בהשלמת הדירה ורשמה את המחצית פיתחה טענה זו, למעט הטענה לפיה המנוחה 

 16 ולא רק האח הנתבע. "שלעתיד לבוא ייהנו כל ילדיה מהשקעה זאת". כך הואיל ורצתה על שמה"

 17ה התובעת שהדירות נגדית, אישרבית המשפט לא מצא בחומר הראיות חיזוק לטענות אלה. בחקירתה ה .114

 18שהמנוחה השקיעה כספים בדירות  מניחהנבנו על ידי האח, וגרסתה הצטמצמה לטענה לפיה היא  6 הרדוףב

 19מכיוון שנהגה לסייע לילדיה. אין בכך משום גרסה מניחה את הדעת, ובאותה נשימה סותרת  6 רדוףבה

 20 : 2006רק משנת  6 רדוף( לפיה ידעו על רכישת דירות ה13, ש' 10התובעת את גרסת הבעל )ע' 

 21 הוא לא קנה, הוא בנה. כן אני יודעת, שתי הדירות שם הוא בנה. ת.

 22 ?6 הרדוףבנה ב ]האח[עת על הבנייה שיד 84-90בשנות  הוא בנה אותן, 1984בשנת  ש.

 23 זה לא היה שום סוד. באיזה מובן לא ידעתי? כמה עלה לו? הפרטים? שום דבר.  ת.

 24 ?]אח[ת להאם ידעת שהדירות שייכו ש.

 25בשעתו אני ידעתי שאימא נתנה ואימא מאוד עזרה לאימא היו המון כספים והיא נתנה.  ת.

 26 אימא עזרה כן, מהכספים של אימא.

 27 ?]האח[הדירות היו של  ש.

 28 (.8, ש' 18)ע'  אני לא עורכת דין ת.

 29 

 30הוכח לבית המשפט,  6 רדוףירת ההתוצאה המתבקשת מתכתבת עם ההכרעה לעניין החנות. גם בהקשר לד .115

 31ם המנוחה לא היה חלק במימון הבניה ו/או הרכישה, והיא נענתה לבקשת האח להירשם כבעלת זכויות שלא  

 32נכס המצוי בבעלותה. כזכור, האח הציג מסמך  6 רדוףף לא הוכח שהמנוחה ראתה בדירת הלה. אלצד הּכ

 33(, בו היא מצהירה שלא לקחה חלק 11נ/, 5נ/) 22.8.1984בכתב יד חתום על ידי המנוחה לכאורה, מתאריך 

 34לה. אין בידי לקבוע מסמרות בהקשר במימן רכישת שתי הדירות או השלמתן, וכי הדירות שייכות לאח ולּכ
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 33מתוך  23

 1למסמך זה ולמשקלו כראיה לתמיכה בטענות האח. מחד גיסא, בעין בלתי מקצועית נחזים שני העותקים של 

 2הצדדים שהמנוחה רק חתמה על העותקים ולא כתבה אותם המסמך להיות אותנטיים. אין מחלוקת בין 

 3לה שנמצאו מהימנות על ידי בית המשפט. כמו בעצמה. נראה גם שתוכן המסמך מתיישב עם טענות האח והּכ

 4כן, די בעין בלתי מקצועית על מנת לדחות את טענת התובעת לפיה המסמך הוא מעשה חיבור בין שני מסמכים 

 5שונים ונפרדים באופן שהציב את חתימת המנוחה מתחת לטקסט. מאידך גיסא, האח לא ביקש להוכיח 

 6 אינו מעניק לו משקל כראיה.ת המשפט מסמך זה באמצעות חוות דעת מקצועית, ובי

 7בית המשפט סבור כמצוין לעיל, שגם מבלי להידרש למסמך כראיה, גרסתו של האח מסתברת יותר עם  .116

 8שנים טרם הגשת התביעות, לצד העובדה שדירה זו אינה חלק  31נסיבות העניין. העובדה שדירה זו נרכשה 

 9הצהיר על זכויות הנתונות לה בדירה זו, מטה את מההסכמים, והן לצד העובדה שהתובעת אינה עותרת ל

 10חרף רישומה של המנוחה  –שדירה זו אינה חלק מעזבונה של המנוחה הכף כלפי קבלת עתירת האח לקבוע 

 11 כבעלת מחצית הזכויות בדירה. 

 12 

 13 5 רדוףהבית ברחוב ה

 14גביהם הצדדים נזכיר שהתובעת עותרת לפירוק השיתוף בנכס זה. להבדיל מנכסים אחרים בהם עסקנו ול .117

 15חלוקים, בנוגע לנכס האמור דאגו הצדדים לרשום הן את צו הירושה אחר האב המנוח, והן את צו הירושה 

 16בפעימה ראשונה  –נתון בידינו שהמגרש נרשם בחלקים שווים על שם האח, האחות והתובעת אחר המנוחה. 

 17וחה. אין עוד מחלוקת בין הצדדים מתוקף צו ירושת האב המנוח, ובפעימה שניה מתוקף צו הירושה אחר המנ

 18בהסכמת המנוחה, האחות והתובעת, על ומתחת לדירת המנוחה, מ –האח בנה שתי דירות  2002שבשנת 

 19הואיל ולא התבצעה חלוקה רישומית של יחידות  .אשר חתמו על כל המסמכים הנחוצים לקבלת היתר בניה

 20מסוימים בכל החלקה. לים של חלקים בלתי הדיור הבנויות על החלקה )פרצלציה(, רשומים הצדדים כבע

 21כזכור, המניע לבניה ולהסכמה שנוי במחלוקת. בעוד האח טוען שההסכמה נבעה מן הצורך לשהות בקרבה 

 22 למנוחה, התובעת והבעל מייחסים את הבניה לבצע כסף.

 23לפירוק  אך בעוד התובעת עותרת ,אין מחלוקת בין הצדדים שהתובעת זכאית לקבלת זכויות בנכסלמעשה,  .118

 24האח טוען יחידות דיור על החלקה,  3שיתוף בהתאם למצב הרישומי הנוכחי ובהתאם למצב בפועל בו בנויות 

 25מתוך דירת המנוחה בלבד, במצבה טרם ההשבחה )בעקבות תוספות  1/3של התובעת מתמצה ב  שחלקּה

 26, ש' 31לה, ע' של עדות הּכהבניה וההשבחה הנטענת לדירה גופה בעקבות שיפוץ ושדרוג המניין כולו( )ר' למ

28.) 27 

 28 שהדין אינו עם מי מהצדדים.במחלוקת הזו, סבור בית המשפט  .119

 29, אין מחלוקת שלשם הבניה נדרשו האחות והתובעת לחתום על הבקשה להיתרי הבניה ועל מסמכים ראשית .120

 30 אחרים לשם בניית הדירות, והדברים אינם מוכחשים. אין בפניי כל ראיה שהתובעת העמידה תנאים

 31לא לחתימתה על היתרי הבניה, ואין חולק שלא בוצעה כל פעולה להגנה על זכויותיה הנטענות של התובעת. 

 32(, המנוחה היתה בין 2002 – 2001למותר להזכיר, שבעת הרלוונטית לקבלת ההיתרים ותחילת הבניה )שנים 

 33 כמצב כיום(. 1/3הזכויות בלבד )ולא  1/8החיים, ולכל אחד מהאחים לרבות התובעת היו נתונות 
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 33מתוך  24

 1. הצדדים כולם העמידו מצג של הסכמה 1997מצוי בהסכם  5 הרדוףראשון להתייחסות הצדדים לנכס בזכר  .121

 2לה(, וזאת כנגד הענקת למתווה לפיו האח ירחיב כאמור את בית המנוחה, וירשם בהסכמה כבעלים )לצד הּכ

 3)שאמור לעבור לאחות  נרקיס, שהנכס ב1997לאחות ולתובעת )ובני זוגם(. אלא שעולה מהסכם  נרקיסהנכס ב

 4ולתובעת כאמור(, אינו מצוי אף לא בשלב בניית השלד, ולפיכך במקביל למתווה האמור, התחייבו האח 

 5ברור לא  – "רדוףדירה השייכת להם ברחוב הבאמצעות מכירת " נרקיסלה אף לממן את בניית השלד בוהּכ

 6מן הנכסים המוזכרים, תוך שחולקים גם  1/3איזו דירה. בסופו של יום היו אמורים כל הצדדים לזכות ב 

 7 כל אחד, וכך באמצעות נוסחת חישוב, שבית המשפט לא ירד עד תום לדקויותיה. 1/3בעלויות הבניה בשיעור 

 8שא לבדו וונו לקיימו. האח נבטל, והצדדים לא קיימו אותו, וספק את התכ 1997כשם שנקבע לעיל, הסכם  .122

 9כל. אין לה( לרשום את כל הנכס על שמם, סּו, והאינטרס של האח )והּכ5 רדוףבעלות הבניה וההשבחה בה

 10בכך כדי לעמוד על עוול שנגרם לאח, הואיל ושתי הדירות עמדו לרשותו, באחת מהן הוא מתגורר עד היום 

 11מכל הנכס בהתאם  1/3ובעת לפיה עליה לזכות ב אין לקבל את טענת התוהאחרת הושכרה. ויחד עם זאת, 

 12ם המנוחה לא הינתן שלא לקחה חלק במימון הבניה ואין חולק שאף הא  ב -למצבו הנוכחי ומצבו הרישומי 

 13אף אין תימוכין לטענה המשתמעת לפיה האח ביצע את עבודות הבניה בניגוד לרצונה לקחה חלק במימון. 

 14 יד'חתמה על הבקשה להיתרי הבניה שהוצאו אף על שמה )ר' נס' , שהרי המנוחה של התובעת או המנוחה

 15יצוין עוד, שבזמן אמת ותוך התמשכות הבניה, שיש לשער שנמשכה תקופה משמעותית, לתביעת הנתבעים(. 

 16התובעת לא ניסתה באופן כלשהו להגן על זכויותיה הנטענות או להבטיח אותן. יתירה מכך, האח הוסיף 

 17 הר באחת הדירות, ומשך כל השנים הללו לא בקשה התובעת להסדיר את אחזקותילהתגורר ועודנו מתגור

 18 בנכס.

 19ליורשי המנוחה היה בבחינת דירתה  האלמלא העבודות שביצע האח, אותן מימן מכיסו, הנכס העומד לחלוק .123

 20בחיים, ולא נטען שהיא ראתה גם בשתי  המקורית של המנוחה. נזכור שהבניה התבצעה בעוד המנוחה היתה

 21הדירות האחרות כרכוש הנתון לה אותו היא תוריש בסוף ימיה לילדיה. לא עולה מן הראיות אינדיקציה 

 22מכל החלקה. לפיכך יש לקבוע שחלקה של  1/3לזכות במסגרת פירוק שיתוף ב להסתמכות מצד התובעת, 

 23ת של המנוחה ולא מתוך כלל החלקה על הבנוי והנטוע התובעת בפירוק השיתוף ייגזר מתוך דירתה המקורי

 24 בה. 

 25להגיש  מר דותן דרעי, לעניין שווי דירת המנוחה המקורית, בית המשפט מינה את שמאי המקרקעין שנית .124

 26ירת המנוחה המקורית נכון דלרבות שווי  -, וכן לשוויה של כל דירה בנפרד 5 הרדוףחוות דעת לשווי הנכס ב

 27הגיש המומחה תשובותיו  20.6.17וביום  26.3.17(. חוות הדעת נערכה ביום 1ח/ומן למועד חוות הדעת )ס

 28לשאלות הבהרה מטעם האחים הנתבעים. יאמר כבר כעת שלא מצאתי רבב בחוות הדעת הנשענת על מסדים 

 29איתנים, ולא מצאתי בשאלות ההבהרה כדי לגרוע מעמדת המומחה. כמו כן נחקר המומחה ארוכות על חוות 

 30(, ולא מצאתי שהיה בשאלות או בתשובות המומחה על מנת לסייג 15.2.18)ר' תמליל הדיון מיום דעתו 

 31 ממסקנות חוות הדעת.

 32 11.1.1)ר' ס' ₪  1,270,000המומחה העריך אפוא את שווי דירת המנוחה, נכון למועד חוות הדעת, בשיעור  .125

 33תאמת הנכס ההודאות בדבר -חסות לאילחוו"ד(. המומחה הוסיף והעריך את שווי זכויות הבניה, תוך התיי

 34 .  לכל החלקה₪  550,000בשיעור  – 38לתמ"א 
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 33מתוך  25

 1מתוך  1/8מתוך דירת האם המנוחה ו  1/3זה המקום לציין, בנוגע לטענת האחים לפיה נתונים לתובעת  .126

 2בשני מישורים. ראשית, במישור העובדתי, לתובעת, ולכל אחד מהאחים, היו נתונים  –הקרקע, שאין לקבלה 

 3 1/3מהזכויות בנכס מתוקף ירושת האב המנוח, אך לאחר פטירת המנוחה, לכל אחד מן האחים נתונות  1/8

 4"מתפשטת בכל מהזכויות בכל הנכס, הרשומות לפי דין. כך גם במשור המשפטי, בעלותו של שותף בנכס 

 5(. כלל בסיסי זה חוק המקרקעיןל 27ס' ) אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם"

 6מתיישב עם כלל בסיסי אחר השולל את טענת האחים הנתבעים, ולפיו "מקרקעין" מהווים את הקרקע והן 

 7מרדכי  809/90ע"א לחוק, ועיינו גם ב 13-ו  12ס' לחוק המקרקעין, ור' גם  1ס' ) "כל הבנוי והנטוע עליה"את 

 8עוד  (. יובהר5.12.16, "נבו", מיום פלוני נ' פלוני 7735/16בע"מ ; 602( 1, פ"ד מו)חי לידאי נ' דבורה לידאי

 9שגם חוות דעת המומחה, התבססה על העובדה שהנכס אינו רשום כבית משותף ושלא נעשתה חלוקה לאבחנה 

 10 (.1ח/לחוו"ד  7ס' בין יחידות הדיור )ר' 

 11התובעת על מנת  בחקירתו הנגדית הגן המומחה על חוות דעתו באופן מיטבי, ולא נמצא כאמור שהיה בטענות .127

 12לגרוע ממהימנות חוות הדעת או המומחה. בחקירתו עוד עמד על שווי דירת המנוחה בצירוף שווי פוטנציאל 

 13 זכויות הבניה:

 14אולי רק תשיב מכיוון שהמחלוקת כאן על הדירה האמצעית בקומה הראשונה אז  כב' הש' מירז:

 15 השווי שלה?אם מישהו בא לרכוש אותה יחד עם זכויות הבנייה מה לדעתך 

 16-לדעתי התווסף לא יותר מ 183,000אם, אם זכויות הבנייה נניח לפי שליש זה  העד, מר דרעי:

 17 שקל. 100,000

 18 זאת אומרת מחיר הדירה, עו"ד דויטש:

 19 ?1,370,000 כב' הש' מירז:

 20 כן בהחלט, העד, מר דרעי:

 21 אוקיי וזה בסדר בעינייך הוא לא מופרז המחיר הזה? עו"ד דויטש:

 22 (.14, ש' 11, ע' 15.2.18)תמליל  ממש לא יש לך זכויות, דרעי: העד, מר

 23 

 24אין . 5 רדוףת לתובעת זכויות כיורשת בנכס בהאם כן, מחד גיסא, אין כאמור מחלוקת בין הצדדים שנתונו .128

 25חוק המקרקעין, ל)א( 37סעיף עוד מחלוקת שזכויותיה רשומות כדין, והיא זכאית לפירוק שיתוף מתוקף 

 26משעוסקים אנו  יפירוק שיתוף בעין אינו אפשר. אך מאידך גיסא ועל בסיס כל הנקוב לעיל, 1969-תשכ"ט

 27מתוך דירה אחת. אף אין לשער מתי יוסדר רישום הדירות על גבי החלקה. על פירוק  1/3בחלק בשיעור 

 28ירת או לחילופין, באמצעות מכ. של התובעת השיתוף להתבצע באמצעות תשלום איזון, קרי, רכישת חלקּה

 29 הדירה לצד ג' וחלוקת התמורה בין השותפים.

 30את טענת האח לפיה יש להתייחס למצב  לדחותשל התובעת בפירוק השיתוף מן הדין  בנוגע לשווי חלקּה .129

 31הדירה טרם בניית הדירות האחרות וההשבחה. בהקשר לשווי הדירה, לא ניתן להטיל על כתפי התובעת בלבד 

 32לא לאחר עשורים. את גרירת הרגליים ביחס להסדרת הזכויות מייחס זה א מימוש חלקּה-את האחריות לאי

 33של התובעת יקבע  בית המשפט לכל הצדדים, ומשהתנקזה המחלוקת להליכים אלה, מתבקש ששווי חלקּה

 34(, דומה 2002בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. כמו כן, וביחס לשמאות שהציג האח )משנת 



 
 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 ואח' אלמוניואח' נ'  פלונית 4251-04-17 תלה"מ
 פלוניתואח' נ'  אלמוני 38860-11-16 תלה"מ
 ואח' אלמונינ'  פלונית 58883-06-15 תמ"ש

  

 33מתוך  26

 1נערכה  2002בעוד חוות הדעת משנת  –יותר המקיפה יותר, ובודאי המעודכנת כי חוות דעת המומחה היא 

 2 אמנם לאחר קבלת היתרי הבניה להרחבת הנכס, אך טרם הבניה בפועל. 

 3 –כמו כן לא עלה בידי האח להוכיח את שיעור ההשבחה הנטענת בנוגע לדירתה המקורית של המנוחה  .130

 4מבניית שתי יחידות דיור )ור' ההכרעה להלן בעתירתו  השבחה אותה בית המשפט מצא אגבית וכפועל יוצא

 5יר שהמומחה לחייב את התובעת בשליש מעבודות הבניה שהביאו לשיטתו להשבחת דירת המנוחה(. נשוב ונזכ

 6 לחוו"ד(. 11.1.4היה לשום את ההשבחה הנטענת, הואיל ולא הוצגו בפניו מסמכים בהקשר זה )ר' ס'  לא יכול

 7ל פי ות הצדדים וכל הנקוב לעיל, מן הדין לקבוע שהתובעת זכאית לממש זכותה שלסיכום, ועל בסיס טענ .131

 8, באופן שהפירוק יעשה באמצעות תשלום איזון, והתובעת זכאית לקבל 5 רדוףדין לפירוק השיתוף בנכס בה

 9קרי, ₪(,  1,370,000ה )מתוך שווי דירת המנוחה כולל זכויות הבני 1/3לידיה מאת השותפים, האח והאחות, 

 10 ו/או מכירת הדירה לצד ג'. ₪ 456,666

 11צהרתי בנוגע לזכויותיהם בשים לב למפת הסעדים שבפניי, ומשהאחים הנתבעים לא עתרו לקבלת סעד ה .132

 12ידי רכישת זכויות , וזכויותיהם על הנכס רשומות ממילא, הרי שפירוק השיתוף יעשה על 5 רדוףבנכס בה

 13מערכת היחסים בין האח והאחות מכירת הדירה לצד ג' )התובעת ע"י האח והאחות או מי מהם, ו/או 

 14  (.פים בנכס, אינה חלק מן ההליך דנןכשות

 15 

 16 המישור הכספי -לגופו של עניין 

 17נתייחס לטענות הכספיות של הצדדים. רובן ככולן, נובעות מן ההסכמים  עם תום ההכרעה במישור הרכושי .133

 18או לחילופין נובעות מתוקף הזכויות הנטענות במקרקעין. להלן נעמיד הטענות בשם אומרן, ונכריע בהן 

 19 כסדרן.

 20 

 21 טענות האחים הנתבעים )האח והאחות(:

 22 "הדסשווי דירת "

 23שתמורתה ניתנה לתובעת. בנוסף,  הדס, עבור דירת $1987 בערכו בשנת  40,000האח עותר להחזר בשיעור  .134

 $24, שהם עלות הפיתוח בה נשא האח לטענתו. האח תולה את חובתה של  21,000עותר לתשלום שליש מתוך 

 25לא העמיד ה ובכתב, קרי, במסגרת ההסכמים. למעט האמור בהסכמים, האח פ-התובעת בהתחייבותה בעל

 26מקור אחר או ראיה אחרת להתחייבות זו של התובעת, בעוד נקבע לעיל שההסכמים אינם יכולים להוות 

 27, בו התחייבו 1997מקור לזכויות וחובות. גם במישור הקונקרטי יצוין, שסוגיה זו הועלתה לראשונה בהסכם 

 28והסכם זה כאמור הופר , "נכס מתוך הנכסים המשותפים"$ באמצעות  40,000התובעת והבעל להשיב 

 29 2005עולה מן ההסכם. גם אם נניח לשם הדיון ש"הסכם"  אינהת הנטענת בגין עלות הפיתוח הדדית. החבּו

 $30( ובנוסף שווי "השבחה"  40,000)בניגוד ל  "הדס"שווי דירה בהוא בבחינת הסכם, הרי שהחיוב משנה פניו ל

 31 $. 10,000של דירה זו הועמד ע"ס 

 32השנים לגביית חיוב זה, ואלמלא תביעתה של התובעת, ספק רב אם היו האחים מגישים האח לא פעל לאורך  .135

 33, ותביעת האח 2005שעה שלשיטת האח חבות זו של האחות צמחה לכל המאוחר ב"הסכם" משנת תביעתם. 

 34היורד לשורשו של עניין. כמו כן  בשיהויאין מנוס מן הקביעה שתביעתו לוקה  2016הוגשה אפוא רק בשנת 
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 1שנים, הואיל והסעד הנתבע  7ק שעסקינן בתקופת התיישנות בת לו. אין חהתיישןיש לקבוע שראש תביעה זו 

 2( גם אם נניח שהעילה התגבשה "זמן סביר" 1958-חוק ההתיישנות, תשי"חל 5ס' ) "שאינו מקרקעין"הוא 

 3בה מעבר לזמן סביר שנים תמימות )שהן הר 3לא קוים, וש"זמן סביר" יכול ויהיה אף  2005לאחר שהסכם 

 4 לקיום ההתחייבות בענייננו(, עדיין לא יעלה בידי האח לצלוח את מחסום ההתיישנות.  

 5למעלה מן הצורך, האח לא העמיד מקור לדרישתו לפיה על התובעת לשלם לידיו גם את עלות הפיתוח כאמור.  .136

 6התביעה. עוד מנוגדת הדרישה לטענה זו לא נמצאו סימוכין בדין ודברים בין הצדדים ועלתה לראשנה בכתב 

 7לטענות האח עצמו, לפיהן עסקת המקור בינו לבין אחותו התובעת היתה הלוואה בדמות תמורת הדירה 

 8 לפיכך, דין ראש תביעה זה להידחות.$ ותו לא.  40,000בשיעור  הדסב

 9 

 10 5 רדוףהשבחת דירת המנוחה בה

 11שמדובר , ואכן נקבע לעיל, , וככל שיקבעמשווי דירת המנוחה 1/3לטענת האח, משעה שהתובעת זכאית ל  .137

 12מעלות הבניה שהביאה  1/3בשווי שלאחר הבניה )אשר השביחה לכאורה את הדירה(, על התובעת להשתתף ב 

 13להשבחה האמורה. בכתב התביעה עומד האח על עבודות אלה )חיזוק חדר מדרגות, חיפוי אבן, בנית פרגולה 

 14 ₪. 451,000וכד'(, ומעריך את שווין בשיעור כ 

 15מספר הצעות מחיר  –ת הבניה הנטענת האח צירף מספר סימוכין לעלּו . ראשית,דין ראש תביעה זו להידחות .138

 16אין חולק שהסכום הנתבע הוא בבחינת הערכה ולא סכום קצוב הנתמך ולאחר עיון באלה ומספר קבלות, 

 17תו היגיון גם על האחות( בית המשפט לא השתכנע מטענות האח לפיהן על התובעת )ולפי או שנית,בראיות. 

 18להשתתף באותן עלויות אשר לכאורה השביחו את דירת המנוחה. העובדה, למשל, שנדרש להיבנות גרם 

 19מדרגות עד לדירה שמעל דירת המנוחה, אינה מחייבת את התובעת לשאת בעלות הכרוכה בכך, אך משום 

 20גם בהנחה שבניית  מדרגות חדש. שהמדרגות הבנויות מגיעות בהכרח גם לדירת המנוחה, ש"נהנית" מגרם

 21שתי הדירות הנוספות, מתחת ומעל לדירת המנוחה, השביחו גם את דירת המנוחה, המדובר בהשבחה 

 22והיא הנותנת. יתירה  –"אגבית" לשתי דירות שהיו ונותרו תמיד בשליטת האח ואף השביחו את הבניין כולו 

 23לא הוצגו בפניי וכמצוין לעיל, בחוות הדעת  מכך, המומחה התבקש להעריך את עלות ההשבחה, אך כאמור

 24המומחה מסמכים רלוונטיים לטענה זו. נזכיר, שהאח התגורר בדירה אחת, ונהנה משכר דירה שהתקבל 

 25תו, גם להשבחת דירת עבור הדירה האחרת, ואפשר להעמיד הכנסותיו אלה מול הוצאותיו שהביאו, כך לטענ

 26 .5 רדוףהמנוחה בה

 27 

 28 מתוך הוצאות נוספות בהן נשאו לטענתם, ואלה הן: 1/3האחים עותרים לקבלת 

 29סכום הפשרה בו נשאו האחים במסגרת תביעת העירייה  –בגין הוצאות משפט ₪  2,000ובנוסף ₪  33,000 .139

 30 .5 רדוףחה בגין אי תשלום ארנונה עבור הנגד המנו

 31חבות בהיטל השבחה,  כי אםהסימוכין שהציג האח מלמדים שסכום הפשרה לא נועד לסילוק חובות ארנונה, 

 32, האח אינו מצביע על מקור לחיוב זה למעט היותה של התובעת יורשת שנית. בעקבות הליך למימוש הנכס

 33מחיוב  1/3לצד האחים )חיוב זה אינו עולה מן ההסכמים(, ואין הלימה בין דרישת האח לחייב את התובעת ב 

 34וך דירת המנוחה בשוויה טרם עבודות הבניה(. זה בעוד האח עצמו מייחס לתובעת חלק קטן בהרבה )שליש מת
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 1, בסמוך לפני תחילת הבניה )עובדה 2001שנת , הסכם הפשרה והתשלום בעקבותיו מתוארכים לשלישית

 2המתיישבת עם היות החיוב היטל השבחה ולא "ארנונה"(. גם ראש תביעה זה לוקה אפוא בשיהוי מובהק. 

 3ום מן התובעת וברי שדרישה זו נולדה על רקע תביעת התובעת האח לא הציג סימוכין לפיהם פעל לגביית הסכ

 4שנים לאחר שנשא לטענתו בתשלום האמור, אין מנוס מלקבוע  15, כ 2016בלבד. משעולה הדרישה בשנת 

 5שהאח השתהה בתביעתו. למעלה מכך, ראש תביעה זה לוקה בהתיישנות ברורה. גם אם נניח לטובת האח, 

 6, אזי בהינתן שבענייננו סעד 2001רב לאחר ביצוע התשלום לעירייה בשנת שהעילה נגד התובעת קמה זמן 

 7לפיכך, דין ראש שנים, הרי שההתיישנות מונעת מתן הסעד המבוקש.  7"שאינו במקרקעין" המתיישן לאחר 

 8 תביעה זה להידחות.

 9 

 10 רנונה ששולם לאחר פטירת המנוחה.אחוב  -₪  10,253 .140

 11. עיון בסימוכין מטעם האח מלמד יצא מגדרו על מנת להוכיחו  , והאח לא דין ראש תביעה זו להידחות

 12, לא ברור כלל אם שנית. עבור נכס נוסףבלבד, כי אם  5 רדוףוב אינו משקף חוב ארנונה עבור השהסכום הנק

 13החוב המדובר הוא בגין ארנונה עבור כל החלקה, על יחידות הדיור שבה, או שמא ארנונה עבור דירת המנוחה 

 14כמו כן, וכאמור, אין הלימה בין דרישה זו מצד האח המושתת על בלבד. חוסר בהירות זה הוא לחובת האח. 

 15 ה הקטן בהרבה של התובעת בנכס.היות התובעת יורשת של המנוחה, לבין עמדת האח לגבי חלק

 16 

 17 וב מים שיצרה העובדת הסיעודית בבית המנוחה.ח -₪  18,000 .141

 18. מן הסימוכין מטעם האח, אין אינדיקציה שהסכום האמור , והתובע לא הוכיחו  דין ראש תביעה זה להידחות

 19מספק כל הסבר האח אינו  .2011במהלך שנת שולם בפועל. עולה שהמקור לנטען הוא צריכה חריגה של מים 

 20, כיצד נוצר חוב בשיעור הנטען, האם דובר בתקלה או טעות "חוב שיצרה עובדת הזרה"לגבי מהותו של 

 21" חוב אינה מספקת. "יצרהאנוש, או שמא בחבלה מכוונת וכד'. הטענה כפשוטה לפיה העובדת הסיעודית 

 22דרישה מטעם הרשות  אינדיקציה נוספת לחוסר הבהירות של ראש תביעה זה, הוא קיומם של מכתבי

 23יצירת אותו חוב נטען באופן  לאחרהמקומית בהקשר לשימוש במים, בסכומים משמעותיים, גם שנתיים 

 24 הפוגם במהימנות הטענות בהקשר זה.

 25 

 26כום זה מהווה לשיטת האחים הנתבעים, את ההפרש בין הכנסות ס -₪  750,000תביעת האחים להחזר  .142

 27. האחים שנים" 10-"כאחים הנתבעים השלימו לטענתם  במשך ה הפרש אותו –המנוחה, לבין הוצאותיה 

 28הנתבעים מסתמכים על דיווחי התובעת לאפוט' הכללי בגין הוצאות והכנסות המנוחה, ועל תכתובת בין 

 29 הצדדים.

 30ם המנוחה. זהו נציין שהצדדים הרבו בטענות בהקשר להוצאות שהוצאו עבור רווחתה ובריאותה של הא   .143

 31אפוטרופוסים משותפים לפעול בהסכמה, ובהעדר הסכמה, יש לפנות לבית המשפט דין המקום לבאר ש

 32-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"בל )א(46סעיף )ר'  המוסמך לשם מתן הוראות מתאימות

 33(. פעולה מצד אחד מהאפוטרופוסים, מחייבת את הסכמת האחרים, או את אישור בית המשפט, גם 1962

 34 (.)ב(46ס' ע )במידה ויינתן למפר
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 33מתוך  29

 1סבירות שהוציא מתוקף תפקידו, וסכום ההשבה ישולם מתוך כספי  להשבת הוצאות, אפוטרופוס זכאי שנית .144

 2על תפקידו ככל שבית המשפט מצא  שכר(. אפוטרופוס רשאי עוד לקבל 55ס' האדם שמונה לו אפוטרופוס )

 3 (.56ס' בכך טעם, מתוך כספי האדם )

 4, 1988-פסות )כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים(, תשמ"טתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרו .145

 5מסדירות את קביעת השכר לאפוטרופוס, ולענייננו חשובה ההוראה לפיה ככל שיקבע שכר, הרי שיחולק בין 

 6(. נוסיף לעניין זה ששיעורי השכר השונים מתוקף )א(5תקנה האפוטרופסים המשותפים בחלקים שווים )

 7 לתקנות. תוספת השניההחוק והתקנות, מנויים ב

 8הארכנו בדבר הואיל וטענות הצדדים בהקשר זה נעדרות כל זיקה לדין החל בכל הנוגע להשבת הוצאות ו/או  .146

 9מידי התובעת, מושתתת באופן בלעדי, על ₪ )!(  750,000טענת האחים הנתבעים לזכאותם לקבלת  שכר.

 10יו, כביכול, ההפרש בין הוצאות המנוחה חישוב מצד התובעת עצמה )העולה מהתכתובת בין הצדדים(, על פ

 11. דומה שנים" 10 –"כ לחודש, ובהפרש האמור נשאו האחים הנתבעים ב ₪  6,300להכנסותיה היה חוסר של 

 12שראש תביעה זה נתבע כלאחר יד. גם לשיטת האחים הנתבעים אין המדובר בכספים אותם הוציאו בעולם 

 13 נות בהן הם כופרים ממילא.עט –המעשה, אלא בסכום המשתמע מטענות התובעת 

 14לא למותר להוסיף, ועל בסיס הוראות החוק והתקנות, שככל שעסקינן בהוצאות שהוציא מי מהאחים  .147

 15הניצים באופן חד צדדי, הרי שמנוגד הדבר להוראות המחייבות הסכמה בין האפוטרופוסים, או לחילופין 

 16וצאה עבור פניה לבית המשפט המוסמך בהעדר הסכמה. כמו כן, לא השכילו האחים הנתבעים להבחין בין ה

 17המנוחה בגינה הם זכאים לכאורה להשבת הוצאות, לבין פעולות בגינן הם זכאים לכאורה לשכר. לבסוף, 

 18השיעורים עליהם עומדים הצדדים, בהנחה שמדובר ב"שכר", רחוקים מלהלום את הסכומים המנויים 

 19 יעה זה להידחות.לפיכך דין ראש תבבתוספת השניה לתקנות, הנמוכים באופן משמעותי מדרישות האח. 

 20 

 21 . הדריםמתוך שכר הדירה ששולם לתובעת ולבעל עבור הדירה ב 1/3המהווים ₪  55,714 .148

 22לטענת האח, לפי ההסכמים, שכר הדירה האמור יועד להוצאות המנוחה ודינו לחלוקה בין היורשים. עבור 

 23שהסכום האמור ישולם גם ומן הדין ₪,  55,714זכתה האחות לקבל מידי התובעת סך של  2011-2008השנים 

 24לאח. מקורו של חיוב נטען זה הוא באופן בלעדי מן ההסכמים, שאינם מניבים זכויות כאמור, ועל בסיס 

 25 חישוב שערכה התובעת אותו האחים הנתבעים מכחישים.

 26, והתובעים לא עמדו בנטל להוכיחו. הטענה נסמכת כולה על טענה לכאורית דין ראש תביעה זה להידחות .149

 27ובעת, "חישוב" מטעמה בדבר דמי השכירות שהתקבלו עבור דירה זו, ואמורים היו להשתלם למנוחה מצד הת

 28לכאורה. תשלומי שכר הדירה האמורים לא הוכחו בפני בית המשפט, ואף האחים הנתבעים לא העמידו 

 29 סימוכין לטענה זו, שכל כולה טענת נגד לטענה הלכאורית מטעם התובעת כאמור.

 30 

 31 

 32 

 33 
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 33מתוך  30

 1 ששלמה התובעת לעובדת הסיעודית, על דעת עצמה ומבלי שהעובדת היתה זכאית לכך.סכום  -₪  25,625 .150

 2האחים הנתבעים לא הוכיחו טענה זו, לפיה התובעת "התנדבה" לשלם הסכום האמור לעובדת הסיעודית, 

 3 או את טענתם לפיה הסכום האמור שולם ביתר והעובדת לא היתה זכאית לו. גם הנטען לגבי תגובת העובדת

 4 .לפיכך דין ראש תביעה זה להידחותלדברים, נטען בעלמא. 

 5 

 6 ₪. 9,422ליש מתוך ש –הוצאות קבורה ומצבה עבור המנוחה  .151

 7. התובעת הודתה שלא השתתפה בהוצאות קבורה ומצבה ושאינה מבקשת דין ראש תביעה זה להתקבל

 8בהוצאות אלה מול הנתבעים באמצעות  להתנער מהשתתפות בהוצאות אלה. לטענתה ניסתה לברר חלקּה

 9(. לתביעתם צרפו הנתבעים סימוכין המוכיחים תשלום הוצאות 5ת/דוא"ל, ולא נענתה )ר' תצהירה המשלים 

 10(. על אף שלעומת שלל המחלוקות שבין הצדדים, מדובר בסכום נמוך יחסית, בית המשפט (5טו')אלה )נס' 

 11ולהעניק משקל מיוחד להוצאות מסוימות, אשר הדעת אינה סבור שלעיתים נסיבות העניין מחייבות לבכר 

 12יכולה לסבול קיומה של מחלוקת לגביהן. ובענייננו, בית המשפט אינו יכול להחריש נוכח הימנעות התובעת 

 13לקחת חלק בהוצאות אלה, שמגלמות כבוד בסיסי למנוחה, להעמיד עבורה ולזכרה מצבה ראויה ולקיים 

 14מתוך הוצאות  1/3יכך יש מקום לחייב את התובעת לשלם לידי הנתבעים טקס הלוויה ראוי ומכבד. לפ

 15 הקבורה כאמור.

 16 

 17שהן "הוצאות נוספות" לתפקוד המנוחה, "כגון הליכון, מצעים לסיוע בפצעי לחץ ₪,  10,560שליש מתוך  .152

 18 וכד'".

 19בהוצאות  . על אף שבית המשפט נוטה להאמין שהאחים הנתבעים נשאו לכאורהדין ראש תביעה זה להידחות

 20שונות עבור המנוחה, רווחתה ונוחותה, הנתבעים לא העמידו כל סימוכין לביצוע הרכישות האמורות או 

 21ביצוע התשלומים הנתבעים. הנתבעים אף לא העמידו די נתונים בהקשר זה, נמנעו מלפרט לגבי מועדי רכישת 

 22ם הטיפול השוטף בה. לא עלה המיטלטלין השונים ולא התייחסו לאפשרות שגם הכנסות המנוחה שימשו לש

 23 אם כן בידי הנתבעים לייחד הוצאות נטענות אלה כהוצאות אשר מומנו על ידיהם.

 24 

 25 טענות התובעת ובעלה

 26  שהם שליש "מהעודף התקציבי" שנותר בידי הנתבעים בזיקה לטיפול באם המנוחה.₪  84,000 .153

 27על הוצאותיה, ולפיכך היא  עלובניגוד לאחים, התובעת מחזיקה בטענה ההפוכה, לפיה הכנסות המנוחה 

 28זכאית להפרש העודף אותו לשיטתה החזיקו הנתבעים בידיהם. גם התובעת לא עמדה בנטל השכנוע בהקשר 

 29מתכונת להשבת זה. רף הוצאות או הכנסות המנוחה לא הוכח בפניי, וכשם שבואר לעיל, הדין הסדיר את ה

 30הוצאות ו/או קבלת שכר עבור טיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס. ויובהר עוד שגם דרישה זו מבוססת 

 31שאינו נסמך על נתוני אמת, כי אם על הנחות ומשאלת לב, ולראיה שאף לעת זו, לא הוכח לשביעות  "חישוב"

 32תשובה אמורה להימצא בנתונים רצונו של בית המשפט רף ההוצאות ורף ההכנסות של המנוחה, על אף שה

 33אמפיריים. נציין שלטענת התובעת, ה"חישוב" מטעמה, כשלעצמו נסמך על "חישוב" שקבלה מהנתבעים, 

 34 .לפיכך, דין ראש תביעה זה להידחות. לכתב התביעה שכנגד( 2.3שלדבריה התברר לימים כשקרי )ס' 
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 33מתוך  31

 1 

 2נשאה באופן בלעדי לשיטתה בטיפול מהוצאות התובעת באותה תקופה בה  2/3מהווים ה -₪  56,633 .154

 3 במנוחה.

 4החודשים בה טיפולו לכאורה  9לטענת התובעת ובעלה, הם נשאו מכיסם בסכום האמור במשך התקופה בת 

 5במנוחה. הטעם לכך לדבריהם היה סירוב האחים הנתבעים לאפשר לתובעת לעשות שימוש בכספי האם 

 6ת כולה על רשימה מטעמם, המרכזת לכאורה הכנסות המנוחה. התובעת והבעל לא הוכיחו טענה זו, הנסמכ

 7והוצאות חודשיות של המנוחה, וללא כל סימוכין אחרים. אין זאת בבחינת ראיה להוצאת הכספים או 

 8לסכומים הנטענים, או לטענה שהוצאות אלה הוצאו מכיסם של התובעת והבעל. בשים לב למחלוקת 

 9ות שנדרשו עבור רווחת המנוחה, לא די בנסיבות העניין העובדתית החריפה בין הצדדים בכל הנוגע להוצא

 10 .לפיכך, דין ראש תביעה זה להידחותבפירוט מצד התובעת והבעל על מנת לקבל טענותיהם. 

 11 

 12 .2007-1997שנים,  10במשך  הדריםמתוך הכנסות בשכר דירה עבור דירת ה 1/3המהווים ₪  167,000 .155

 13תבעים, המחלוקת בין הצדדים בדבר שכר הדירה שהתקבל כשם שנקבע לגבי העתירה הדומה מצד האחים הנ

 14, מושתתת על הוראות ההסכמים. בדומה למיוחס לנתבעים, גם התובעת והבעל לא הוכיחו הדריםמדירת ה

 15זכאותם לסכום האמור, וכולו נסמך על "חישוב" מטעם התובעת. לא הוכחה עוד טענת התובעת לפיה האח 

 16, או שדמי השכירות האמורים לא הגיעו לידי המנוחה הדריםדירת ה גבה במשך שנים את שכר הדירה עבור

 17 .לפיכך דין ראש תביעה זה להידחותאו לא שירתו את צרכיה. 

 18 

 19 , ששולמו לידי האח.נרקיסמדמי השכירות עבור הנכס ב 1/3המהווים ₪  300,000 .156

 20היתה התובעת אכן  . גם אםנרקיס, לאיש זולת האח לא היו זכויות ב1977כשם שנקבע לעיל, החל משנת 

 21התובעת לא  –והטענה לא הוכחה  – נרקיסמוכיחה שהאח גבה שכר דירה עבור יחידה פלונית או יותר ב

 22חישוב מטעם התובעת ולא על ראיה מעולם המעשה.  על הוכיחה את הסכום הנתבע, אשר מושתת אף הוא

 23 לפיכך, דין ראש תביעה זו להידחות.

 24 

 25 על מפתן סוף דבר

 26דחו הצדדים את הקץ והסכימו שלא להסכים. הם העדיפו שלא לעסוק  שנה, 40ובמשך פעם אחר פעם,  .157

 27במחלוקות כבדות המשקל שרבצו לפתחם ולהותירן לעתיד לבוא. ההליך המשפטי בהחלט שימש את הצדדים 

 28כזירה התגוששות בה הטיחו זה בזה האשמות הדדיות. עם כל הרצון הטוב, בית המשפט אינו זה שיוציא 

 29 דדים את הערמונים מן האש, ובפסק דינו הכריע בהתאם לדין החל והראיות המונחות בפניו.עבור הצ

 30דומה שמכל אמירותיו של בית המשפט, שיחדיו מהוות את הכרעתו בפסק דינו זה, הדברים הבאים הם  .158

 31החשובים ביותר שנועדו לאוזניי הצדדים ושדורשים את תשומת ליבם המלאה: ככל שהצדדים לא ישכילו 

 32תור עוד בחייהם את כל המחלוקות שנותרו תלויות ועומדות, ומזנבות בצדדים שנים ארוכות, ובמידה ואף לפ

 33לא יפעלו למימוש פסק דין זה לאלתר, דינן של מחלוקות אלה להפוך למנת חלקם של צאצאי הצדדים, ולגזור 

 34ברים אינו מתוך הכרות עליהם חיים בצל סכסוך משפחתי שעלול להוסיף ולהרעיל כל חלקה טובה. מקור הד
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 1בית המשפט עם הצדדים כי אם מתוך ניסיונו רב השנים של בית המשפט. מן הראיות עולה שילדי הצדדים 

 2כבר עורבו במידה כזו או אחרת בסכסוך, בעל כורכם ושלא בטובתם. הצדדים אינם צעירים, וילדיהם בעלי 

 3 כסוך הנוכחי.משפחות. יהיה זה מצער עד מאוד אם נחזה בלידת דור שני לס

 4בית המשפט מפציר בצדדים לראות בפסק דינו זה בסיס ממנו ניתן יהיה להגיע להסכמה מחייבת, כוללת  .159

 5 יימא, לכל הפחות למען הדור הבא, שיעלה בידיו לחיות חיי רווחה ושגשוג כמשפחה מאוחדת.ק-ובת

 6 

 7 סוף דבר

 8 ל המפורט, קובע בית המשפט כדלקמן:כעל בסיס 

 9 :ופן חלקימתקבלת בא 58883-06-15בתמ"ש תביעת התובעת  .160

 XX. 10חלקה  XXXXXהידוע כגוש  בעיר 5רדוף אני מורה בזאת על פירוק שיתוף בנכס ברח' ה .א

 11פירוק השיתוף יעשה באמצעות תשלום איזון מאת השותפים, בחלקים שווים, לידי התובעת, בשיעור  .ב

 12 ובהתאם לחוות דעת המומחה, בסך₪(  1,370,000מתוך שווי דירת המנוחה כולל זכויות הבניה ) 1/3

 13ו/או על ידי מכירת דירת המנוחה לצד ג' ותשלום הסך האמור  נכון למועד פסק הדין₪  456,666

 14 .לתובעת מתמורת המכר

 15במידה ויפורק השיתוף באמצעות מכר לצד ג' כאמור, לאח ו/או לאחות נתונה זכות ראשונים לרכוש  .ג

 16 ה הגבוהה ביותר.  את זכויות התובעת בנכס על בסיס ההצע

 17 כנגדבמידה ויפורק השיתוף באמצעות תשלום איזון מידי האחים הנתבעים לידי התובעת כאמור,  .ד

 18תחתום התובעת על כל מסמך על פי דרישת השותפים לשם ע"י האחים  לתובעת, תשלום מלוא הסכום 

 19 רישום הזכויות על שמם.

 20 פן חלקי:מתקבלת באו 38860-11-16תביעת האחים הנתבעים בתלה"מ  .161

 21, אינה חלק מהעזבון, XXחלקה  XXXXX, הידועה כגוש עיר סמוכהב 15 ערבהנקבע שהחנות ברחוב ה .א

 22 והאח והאחות רשאים להירשם בכפוף לכל דין, כבעלי הזכויות בנכס.

 23 , אינה חלק Xחלקה-תת XXXחלקה  XXXXX, הידועה כגוש עירב 6 רדוףנקבע שהדירה ברחוב ה .ב

 24 , והאח רשאי להירשם לצד אשתו כבעל זכויות בדירה. מהעזבון

 25בה וכמפורט בכתב המנוחה והנחת המצ התובעת תשלם לידי האח והאחות, עבור הוצאות קבורתה של .ג

 26ימים והחל  30הסכום האמור ישולם תוך . ₪ 3,140שהם ₪,  9,422מתוך  1/3התביעה, סך בשיעור 

 27 התשלום בפועל.ממועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית עד ליום 

 28 דחית.נ – 4251-04-17כנגד של התובעת בתלה"מ ש-תביעתה .162

 29 הצדדים רשאים להגיש פסיקתות לחתימת בית המשפט בהתאם לנקוב לעיל. .163

 30בנוגע להוצאות משפט, סבור בית המשפט שנסיבות העניין מצדיקות באופן מובהק לקבוע שכל צד יישא  .164

 31 בהוצאותיו.

 32 

 33 .הפתוחים התיקיםכל  סגור את ות א את פסק הדין לצדדים מציהמזכירות ת



 
 בית משפט לענייני משפחה בחיפה

 ואח' אלמוניואח' נ'  פלונית 4251-04-17 תלה"מ
 פלוניתואח' נ'  אלמוני 38860-11-16 תלה"מ
 ואח' אלמונינ'  פלונית 58883-06-15 תמ"ש

  

 33מתוך  33

 1 

 2 מותר לפרסום תוך השמטת פרטים מזהים.

 3 

 4 , בהעדר הצדדים.2020יולי  01, ט' תמוז תש"פניתן היום,  

 5 

 6 

 7 

 8 


