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 לפני הרכב כבוד השופטים:

 
 [ד"אב] יוסי'ג סארי השופט כבוד

 ורבנר  עפרה השופטת כבוד

 דאוד מאזן השופט כבוד

 
 המערערת

 
 .ש. ס 

 ע"י עו"ד יניב סברדליק
 
 נגד

 
 .ד. א 1. המשיבים

 .ל .ד 2.
 ע"י עו"ד ישראל שניידרמן ואח'

 1 

 פסק דין
 2 

 3 השופט מאזן דאוד:

 4 

 5שינפלד(   -דינו של בית המשפט לענייני משפחה )כב' השופטת ה' גורביץלפנינו ערעור על פסק  .7

 6, במסגרתו  התקבל  "הערעור"  על החלטת כב' 21/2/71, מיום 55966-30-75בתיק ע"ר 

 7כנגד המשיבים ובית  29/6/2335הרשם נ' זייתוני שלא לבטל פסק דין שניתן בהעדר ביום 

 8 המשפט הורה על ביטול פסק הדין.

 9 

 10 תי והליכים קודמיםרקע עובד
 11 

 12. ההסכם קיבל 20/73/2332, חתמו על הסכם גירושין ביום .ל ש.המערערת ובן זוגה לשעבר ו .2

 13"הסכם " ולהלן: .ש."ו, )להלן: 23393/37בתיק תמ"ש  5/77/32תוקף של פסק דין ביום 

 14 "(.הגירושין

 15 

 16דולר לחודש דמי  7,333לשלם למערערת סך של  .ש.על פי הוראות הסכם הגירושין התחייב ו .0

 17מזונות וכן לשאת במחצית תשלומי המשכנתא, הארנונה והגינון. להבטחת התחייבויות 

 18 , על פי ההסכם, הוסכם כי יוצא נגדו  צו עיכוב יציאה מן הארץ. ..שו

 19 

 20בקשה מוסכמת לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ   .ש.ו-הגישו המערערת ו 7/7/30ביום  .4

 21בערבותם של המשיבים. על יסוד ערבותם זו של  76/2/30עד ליום ו 07/72/32לתקופה מיום 
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 1 .ש.המשיבים, הורה בית משפט לענייני משפחה על ביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ כנגד ו

 2על פי כתב הערבות שנחתם בפני ס. מזכיר ראשי בבית המשפט, התחייב כל אחד 

 3כלפי .ש. אחר שהתחייב ומהמשיבים, לקחת על עצמו את התשלום החודשי, וכל תשלום 

 4 המערערת, על פי הסכם הגירושין.

 5 

 6-ו 72/2/30, לאחר מכן יצא החייב את הארץ פעמים )4/72/30יצא מן הארץ ושב ביום  .ש.ו .6

 7(, ומאז לא שב ארצה. המשיבים שילמו, על פי כתב הערבות, למערערת, מעת לעת, 1/0/30

 8 ם. חדלו לשלם על פי ערבות 7/1/36-סכומים שונים וב

 9 

 10נוכח הפסקת התשלום על ידי המשיבים, הגישה המערערת תביעה נגדם למימוש ערבותם 

 11. על פי הנטען בתביעה צוין כי על יסוד ערבות המשיבים  בוטל צו עיכוב 4/4/35וזאת ביום 

 12, אשר יצא את הארץ ולא שב אליה. המשיבים לא הגישו כתב .ש.היציאה מן הארץ כנגד ו

 13יתן נגדם פסק דין בהיעדר הגנה, ע"י כב' הרשם א' קאופמן )כתוארו נ 25/6/35הגנה וביום 

 14 (."פסק הדין"אז( )להלן: 

 15 

 16 2335המשיבים שילמו למשיבה, בהתאם להוראות פסק הדין, תשלומים שונים החל ממאי  .5

 17, פתחה הרצוני מטעמם. לאחר מכן חדלו לשלם. בעקבות הפסקת התשלום 2335ועד דצמבר 

 18לפועל לצורך אכיפת החיוב לפי פסק הדין, במסגרתו המשיכו ושילמו המערערת תיק הוצאה 

 19 המשיבים כספים עקב נקיטת הליכי הוצאה לפועל.

 20 

 21, ולאחר שקבלו זכות לעיין בתיק בית המשפט, למעלה משלוש שנים, בחלוף 03/5/39ביום  .1

 22ד הגישו המשיבים בקשה להארכת מועד לביטול פסק הדין ובקשה לביטול פסק הדין כנג

 23 .71/7/73המשיבים, בקשה אשר נדחתה בהחלטת  כב' הרשם נ' זיתוני ביום 

 24 

 25דחה כב' הרשם את טענות המשיבים, וקבע כי לא מצא טעם  71/7/73בהחלטתו  מיום  .5

 26מיוחד המצדיק הארכת המועד לביטול פסק הדין; בנוסף חייב את המשיבים לשלם 

 27 בצירוף מע"מ. ₪ 6,333ך ושכ"ט עו"ד בס ₪ 0,333למשיבה הוצאות משפט בסך 

 28 

 29ניתן פסק  22/6/72על החלטת הרשם וביום  75945-32-73המשיבים  הגישו ערעור בתיק ע"ר  .9

 30דינה של כבוד השופטת א' אלון, הדוחה את הערעור ובמסגרתו סקרה את כל ההליכים 

 31על פסק דין זה לא הוגש הקודמים ופירטה בצורה מקיפה את שיקוליה בדחיית הערעור. 

 32 ערעור )להלן : "הערעור הראשון"(. כל

 33 
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 1, הגישו המשיבים לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לביטול פסק הדין 71/5/2372ביום  .73

 2"ראיה , בטענה כי לאחר מתן פסק הדין, מצאו בתיק בית המשפט 22/6/72שניתן ביום 

 3 ללא ידיעת המשיבים, 0/0/30. הראיה הינה בקשה שהגישה המערערת ביום חדשה"

 4המשיבים  במסגרתה בקשה לבטל את עיכוב יציאתו של המשיב מהארץ, ללא הגבלת זמן.

 5מן הארץ, הוסתרה מן המשיבים  2טענו, כי בקשה זו, אשר אפשרה את יציאתו של משיב 

 6 ומבית המשפט.

 7 

 8( דחה את הטענה, כי 75945-32-73)בתיק ע"ר  79/5/2372בית המשפט בהחלטתו מיום  .77

 9". בית המשפט קבע בין נימוקיו, מדוע לא לקבל את הראיה החדשה, ה"חדשמדובר בראיה 

 10", ולכן סביר היה שהמערערת כולל ומקיףהערבים חתמו על כתב ערבות " -כי המשיבים

 11תסתמך עליו. בנוסף בית המשפט קבע שלא הייתה מניעה, בשקידה סבירה, למצוא ראיה זו 

 12 בתיק.

 13 

 14 השופטת א' אלון ציינה בהחלטתה: 

 15 

 16י בית המשפט בפסק הדין הינם רבים ומצטברים ואינם "נימוק

 17מתבססים רק על כתב הערבות עליו חתמו המבקשים. כך למשל 

 18לפסק הדין. סופו של דבר המבקשים לא הציגו נימוק  29ו  23פסקאות 

 19משמעותי המצדיק פגיעה בסופיות הדיון ובהסתמכות המשיבה על פסק 

 20 הדין ועל כן אני דוחה הבקשה."

 21 

 22 72/77/2372( וביום 49227-39-72יבים  הגישו בקשת רשות ערעור על החלטה זו )רמ"ש המש .72

 23לטר( קבע -התקבלה בקשת רשות הערעור. בית המשפט המחוזי )כב' השופטת ר' למשטרייך

 24 כי: 

 25 

 26"יש מקום לקבל את הראיה החדשה, על אף חלוף הזמן, ואולי בשל חלוף 

 27ן את שאלת הערבות, לפיכך הזמן הרב בו נתבעים הערבים לשלם, ולבחו

 28 הדיון מוחזר לבית משפט קמא".

 29 

 30( בבית משפט קמא. 75945-32-73הצדדים חזרו להתדיין במסגרת הערעור הראשון )ע"ר  .70

 31התקיים דיון, במסגרתו המשיבים עמדו על ביטול פסק הדין וב"כ המערערת  5/6/2370ביום 

 32 אגב התחשבות בראיה החדשה. טען, כי בית המשפט המחוזי הורה שיש לדון בערעור 

 33 
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 1בתום הדיון ניתן צו להגשת סיכומים בערעור הראשון. הצדדים הגישו בהסכמה בקשות 

 2 להארכת מועד להגשת הסיכומים.  

 3 

 4חודשים, לאחר תום הדיון בערעור הראשון )במסגרת הדיון בראיה  03-חלפו למעלה מ .74

 5הוגשה מטעם  73/7/2375מם. ביום החדשה(  והמשיבים לא פעלו להגשת סיכומי טענות מטע

 6המשיבים בקשה למתן הוראות במסגרתה התבקש בית משפט קמא לקבוע הוראות ביחס 

 7לגובה האגרה, על מנת להמשיך את ההליכים בתיק. במסגרת הבקשה נימקו המשיבים  את 

 8היה על רקע המחלוקת בין המבקשים לבין המייצג חוסר המעש  מטעמם  בנימוק: "

 9 ". כוח של המבקשים ת באיהקודם והחלפ

 10 

 11נתן בית משפט קמא פסק דין בערעור הראשון והורה על מחיקת ההליך  75/7/2375ביום 

 12. עוד ציין בית כמי שזנחו טענותיהםעקב  אי הגשת סיכומים, ויש לראות את הצדדים 

 13, יוכל לעשות כן על פי התקנות. הליך להגיש תובענההמשפט,  כי ככל שמי מהצדדים מבקש 

 14 .שניתן בערעור הראשון,  לא הוגש כל ערעור–על פסק דין זה רעור נמחק. הע

 15 

 16 אתנחתא קלה;

 17 

 18אתנחתא קלה ונספר עד כה, שההליכים שננקטו ותוארו באריכות, אינם עומדים לערעור  .76

 19לפנינו, אך היה חשוב להעמיק ולציין את כל ההליכים שקדמו לערעור שבפנינו, על מנת  

 20 ם במסגרת ההליך שעומד להכרעה. לבחון התנהלות הצדדי

 21 

 22היה לנו, אם כן, פסק דין בהעדר הגנה שהמשיבים כיבדו ושילמו על פיו; בקשה להארכת 

 23מועד לביטול פסק הדין; ערעור על החלטת הרשם שלא לבטל את פסק הדין. משנדחה 

 24המשיבים לא הגישו ערעור, אלא בחרו בדרך של הבאת ראיה  -הערעור על החלטת הרשם 

 25הוגשה בקשת רשות  –ה, כדי לפתוח את ההתדיינות מחדש. משנדחתה הבקשה לביטול חדש

 26ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר הורה על החזרת הדיון בערעור על החלטת הרשם, בפני 

 27 בית משפט קמא, תוך בחינת הראיה החדשה.

 28 

 29ור, חודשים. משנמחק הערע 25המשיבים לא הגישו סיכומיהם וזנחו את ההליכים למשך  

 30 השלימו עם מחיקתו ולא הגישו הליך ערעורי על מחיקת הערעור.

 31 

 32 המשך סיפור המעשה; 

 33 
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 1על החלטת רשם, כך צוין בכותרת  55966-30-75הגישו המשיבים ערעור בתיק  07/0/75ביום  .75

 2הערעור. הערעור כלל סקירה ארוכה לכל ההליכים ולא צוין, במסגרת כתב הערעור, על 

 3 ערעור ואם חלפו המועדים להגשת אותו ערעור!! איזה החלטה הוגש ה

 4 

 5 בפרק הסעדים ציינו המשיבים : 

  6 

 7. כמו כן בית משפט הנכבד מתבקש לדון בנושא התוקף הערבות, 32" 

 8אשר שימשה בסיס לכל החלטות שיפוטיות בעלי משמעות מכרעת 

 9לעניין חבותם של המבקשים כלפי המשיבה, למעט החלטה בתיק רמ"ש 

 10 לאור גילוי 'ראיה חדשה" מבחינת המבקשים. 37337-57-73

 11. בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לבטל החלטת כב' הרשם בכיר 33  

 12ניר זיתוני הדוחה את בקשת המבקשים לבטל פסק דין במעמד צד אחד 

 13נגדם ולהאריך מועד הגשת כתב הגנה, לבטל פסק דין בהיעדר הגנה 

 14ם מועד להגשת כתב ולקבוע למבקשי 2555053553אשר ניתן בתאריך 

 15 ."35573557הגנה בתיק תמ"ש .

 16 

 17, במסגרתו הורה על ביטול 21/2/71בית משפט קמא קיים דיון בערעור ונתן פסק דינו ביום  .71

 18והורה על ניהול תביעת המערערת לאכיפת  29/6/35פסק הדין שניתן כנגד המשיבים ביום 

 19 כתב הערבות, כנגד המשיבים, תחת מספר הליך חדש.

 20 

 21 דינו של בית משפט קמא;פסק 

 22 

 23בית משפט קמא היה ער לכך שהמשיבים לא פירטו בהודעת הערעור, איזו החלטה הם  .75

 24מעמידים לבחינה ערעורית. המשיבים, כך הדגיש בית משפט קמא, טענו כי שימוש 

 25בעת שייצא את הארץ לתקופה מוגבלת, על מנת .ש. בהתחייבותם לערוב להתחייבויות ו

 26טול ללא הגבלת זמן, נעשה ללא ידיעתם והסכמתם. לאור זאת, נטען כי להגיש ולקבל בי

 27 .79/2/2330או לכל המאוחר ביום  75/2/2330ערבותם פקעה הלכה למעשה ביום 

 28לפסק דינו, כי לא נפל כל פגם בהליך מתן פסק הדין;   79בית משפט קמא ציין בסעיף  .79

 29הומצא לידיהם כדין. בית משפט המשיבים, הדגיש בית משפט קמא, הודו שכתב התביעה 

 30קמא ציין, כי אינו יושב כערכאת ערעור על פסק דינה של  כב' השופטת א' אלון מיום 

 31, ובהתאם להחלטת בית המשפט 71/7/73או החלטת כב' הרשם נ' זיתוני מיום  26/6/72

 32, נדרש הוא לבחון שאלת ביטול פסק הדין בשים לב לראיה 49227-39-72המחוזי ברמ"ש 

 33 שה והשלכתה על תוקף הערבות.החד
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 1 

 2בית משפט קמא היה ער לטענות הסף, כבדות המשקל, שהעלה ב"כ המערערת ולפיהן, יש  .23

 3להורות על סילוק הערעור על הסף בשל האיחור בהגשתו ו/או מחמת סופיות הדיון ו/או 

 4 מכח הסתמכות המערערת על קיומו וביצועו של פסק דין במשך שנים רבות ומעל כל אלה

 5 העובדה  שההליך המתאים אינו הגשת ערעור, אלא תביעה לביטול מחמת מרמה. 

 6 

 7 בית משפט קמא אף ציין, כי:

 8 

 9שנים לאחר שחלף המועד  2. הגשת ערעור 7"לכאורה הדין עם משיבה 

 10להגשת סיכומי המערערים בהליך קודם שהופסק על ידם, מבלי לציין 

 11ותיהם וללא הגשת על איזו החלטה מערערים לאחר שוויתרו על טענ

 12בקשה להארכת מועד, אינה הדרך הדיונית המתאימה לשמיעת טענות 

 13 המערערים."

 14 

 15לפסק דינו, עם קביעתה של  כב'  27בית משפט קמא היה תמים דעים, כפי שפירט בסעיף  

 16, שבקשה לביטול פסק דין, בהסתמך על ראיה 23/5/2372השופטת אלון בהחלטה מיום 

 17חדשה, מעין משפט אזרחי חוזר, ולא במסגרת אותו תיק בו ניתן  חדשה, יש להגיש כתובענה

 18פסק הדין, בוודאי לא לערכאת הערעור. אף בית משפט קמא היה בדעה, כי על המשיבים 

 19להגיש תובענה לביטול פסק דין שהושג להגיש את הראיה החדשה לכבוד הרשם או 

 20 במרמה.

 21 

 22וחדות ומורכבות בנוסף לסמכות בית בית משפט קמא סבר, שבתיק זה הצטברו נסיבות מי .27

 23המשפט לענייני משפחה, המאפשר סטייה מדיני הראיות וסדרי דין לעשיית צדק, 

 24המאפשרות דחיית טענות הסף ומתן הזדמנות לשמיעת הערעור לגופו. בית משפט הדגיש, 

 25מלמדים שפסק הדין, לכאורה, הושג במרמה שנסיבות תיק זה בנוסף לראיה החדשה  

 26 עה שעל בסיסו ניתן פסק הדין, לא שיקף את העובדות כהווייתן. וכתב התבי

 27 

 28בית משפט קמא סבר, כי נסיבות מיוחדות אלו שיש בהן להקים עילה לביטול מכוח חובת 

 29על אף שלא הוגשה כל בקשה להאריך את המועד   -הצדק, ודי  בכך  להאריך את המועד 

 30 מטעם המשיבים כלל ועיקר.

 31 

 32כמענה מטעמו לטענות סילוק על הסף, שניתן לראות בערעור  -עוד סבר בית משפט קמא 

 33ובמסגרת דיונית זו  לבחון את תוקף  כתביעה לביטול פסק דין שהושג במרמהשהוגש 
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 49227-1ברמ"ש  72/77/2372כפי שהורה כב' בית המשפט המחוזי בפסק דינו מיום  –הערבות 

39-72 . 2 

 3 

 4גופן ביחס לכתב לר לעיל, צלל לטענות משסילק בית משפט קמא את טענות הסף, כאמו .22

 5לכתב הערבות עולה, כי הוגבלה הערבות לביטול  0הערבות. בית משפט קמא ציין שמסעיף 

 6לכתב הערבות, נמנו התנאים לתחולתה. נקבע כי ערבות המשיבים תהיה  4זמני ובסעיף 

 7הארץ. בית לא שב לארץ וכל עוד לא חודש כנגדו עיכוב יציאה מן  2בתוקף כל זמן שמשיב 

 8המשפט ציין בפסק דינו, שמטענות הצדדים עלה, כי השימוש שעשו המשיבים בערבות 

 9נעשה ללא ידיעת והסמכת המערערים לביטול ללא מגבלת  7/7/2330המערערים מיום 

 10שימוש זה לכאורה אינו תואם את תנאי תחולת הערבות וייתכן ומפקיעה. עובדות אלו, זמן. 

 11ימים סיכויי הגנה לכאוריים כנגד התביעה ולא הונחו בפני כב' שהושמטו מכתב התביעה, מק

 12 השופטת אלון וכב' הרשם זיתוני.

 13 

 14בית משפט קמא מצא שהתנהלות המערערת נגועה בחוסר תום לב דיוני, אשר גם בעטיו יש  .24

 15להורות על ביטול פסק הדין, זאת משום שלא פירטה את מלוא העובדות הרלוונטיות בכתב 

 16 ב התביעה שהוגש  אינו משקף את המציאות ומטעה.התביעה, וכת

 17 

 18בית משפט קמא  ראה בערעור שהוגש, תובענה לביטול פסק דין שהושג במרמה. בית משפט  .26

 19קמא הדגיש שהכוונה היא למרמה כלפי בית המשפט ולא כלפי הצד שכנגד. עוד הוסיף בית 

 20להעלות טענתו. קיומה של משפט קמא, שייתכן מקרה בו בעל דין אשר רומה יהיה מושתק מ

 21 מרמה גוברת גם על עקרון סופיות הדיון. 

 22 

 23 בין יתר נימוקיו ציין בית משפט קמא: 

 24 

 25" מבלי להכריע בשאלה האם אופן ניסוח כתב התביעה נעשה באופן 

 26לסבור כי הערבות חלה גם על בקשות  7מכוון או שמא הוטעתה משיבה 

 27ללא מגבלת זמן, אין ספק , ועל ביטול 7.7.3552המאוחרות לבקשה מיום 

 28 כי יש להורות על ביטול פסק הדין בשל מרמה."

 29 

 30בית משפט קמא סבר, שכל אחד מהנימוקים שהובאו על ידו, יש בכוחו לבטל את פסק הדין  .25

 31ובוודאי בכוחם המצטבר להוביל לתוצאה זו, והורה על קיום דיון בתביעת המערערת 

 32 לאכיפת כתב הערבות במסגרת תביעה חדשה.

 33 
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 1 טענות המערערת;

 2 

 3המערערת סבורה כי פסק דינו של בית משפט קמא לוקה במשגים דיוניים ומשפטיים  .21

 4המביאים לבטלותו. לא ניתן, כלשון המערערת, להחיות הליך ערעורי שנזנח בחלוף שלוש 

 5 שנים מאז הגשת הערעור הראשון ולא ניתן להגיש הליך ערעורי חדש, שנזנח בידי המשיבים. 

 6 

 7הודעת הערעור לא המערערת תוהה כיצד בית משפט קמא מציין בגוף פסק דינו כי: " .25

 8(, ולאפשר להם להגיש 20ש'  0)עמ' פירטה על איזה החלטה מבקשים המערערים לערער" 

 9הליך ערעורי כללי בלי שהם מציינים בגין איזו החלטה ובנוסף, גם להיעתר למבוקשם 

 10ה ותוהה אם בית משפט קמא קבע, כי ההליך במסגרת הערעור הכללי. המערערת ממשיכ

 11 אינו בגדר הערעור, אז מדוע בוטל פסק הדין?!

 12 

 13המערערת סבורה כי בית משפט קמא שגה עת שהתעלם מזניחת הערעור הראשון בידי  .29

 14המשיבים, ומשנזנח ההליך הקודם ונמחק על ידי בית המשפט, אין בידם להחייאתו 

 15משיכה המערערת ומציינת, כי שגה בית משפט קמא באמצעות הליך ערעורי חדש. עוד מ

 16כאשר אפשר קיומו של הליך ערעורי נוסף על החלטת רשם בית משפט לענייני משפחה משנת 

 17שנים מיום אותה החלטה שמבקשים לערער עליה. המערערת  1, דהיינו; בחלוף 2373

 18 ם?!ממשיכה ותוהה, האם ניתן להגיש את אותו ערעור ובגין אותה החלטה פעמיי

 19 

 20המערערת סבורה כי בית משפט קמא שגה עת שלא נתן משקל להליך האחרון שהתנהל  .03

 21בפניו, כאילו לא היה כלל ועיקר. עוד שגה בית משפט קמא, לדידה של המערערת, כאשר 

 22המשיבים כלל לא ביקשו הארכת מועד להגשת הערעור, כך שבפועל בית המשפט האריך את 

 23 ל המשיבים להארכת מועד כזה.המועד, ללא כל בקשה מטעמם ש

 24 

 25עוד נטען, כי התעלמות בית משפט קמא מאיחור ושיהוי בפעולתם של המשיבים, איחור  .07

 26חריג כלשון המערערת, יש בו כדי להשמיט את הקרקע מתחת לקיום הליכי משפט תקינים 

 27 וסדירים ולחתור תחת סופיות הדיון.

 28דעתו לסופיות ההליך, שכן הליך הערעור המערערת מוסיפה כי בית משפט קמא לא נתן  .02

 29הסתיים במחיקתו, ומי שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טיעוניו והיה לו את יומו בבית 

 30המשפט לא יכול לחזור ולהביא אותו עניין פעם נוספת בפני המערכת השיפוטית, וכי הגשת 

 31 הערעור פעם נוספת על ידי המשיבים, הוא למעשה כפל הליכים. 

 32 
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 1הליך הערעור כתביעה חדשה לביטול פסק דין במרמה, וטעה ה בית משפט קמא כשראה בטע .00

 2עוד יותר, ביישום ההלכות הדנות בתביעה מסוג זה. המערערת סבורה כי ניתן לבטל פסק 

 3דין חלוט בטענת מרמה, כאשר המרמה הינה מופנית כלפי בית המשפט ולא מרמה של צד 

 4הדין, בעילת מרמה  כלפי חברו, המערערת תוהה כיצד בית משפט קמא, ביטל את פסק

 5כאשר דבריה של המערערת לא נשמעו בבית המשפט, לא ניתן לה את יומה בנקודה זו 

 6אלא לכל היותר יתכן והמשיבה ובניגוד למה שקבע בית משפט קמא עצמו, כאשר מציין: "

 7 ". לא הסתירה במכוון פרטים ויתכן כי הוטעתה לחשוב כך או אחרת לגבי הערבות

 8 

 9 טיעוני המשיבים

 10 

 11המשיבים סומכים את ידם על פסק דינו של בית משפט קמא על הנמקותיו, לרבות נימוק  .04

 12הביטול על בסיס חוסר תום לב דיוני מצד המערערת; בשל קיומה של ראיה חדשה אשר 

 13 משנה, לכאורה, תחולת הערבות וכן מהנימוק של מרמה.

 14 

 15על טענת מרמה בקבלת פסק דין המשיבים סבורים כי עיקרון סופיות הדיון, לא יכול לגבור  .06

 16תוך הטעייה מובהקת של הערכאות השיפוטיות, ובית משפט קמא דחה אותה בצדק. 

 17המשיבים מדגישים, כי המרמה שבקבלת פסק הדין על ידי המערערת דוחה, הלכה למעשה, 

 18את כל הטענות של המערערת שהן בגדר טענות סף ולא ניתן להסתמך על פסק דין שהושג 

 19 ועיקר.  במרמה, כלל

 20 

 21 דיון והכרעה

 22 

 23ובמסגרתו הוקנתה לבית משפט  הליך ערעורבפני בית משפט קמא עמד על קדמת הבמה,  .05

 24מעבר -קמא, סמכות ערעורית ולא סמכות מקורית. הערעור בתפיסה המוסדית מסדיר

 25לזכות הפרט, את עניין הסמכות וגבולותיה. השופט שמגר עמד על ההיבט המוסדי של זכות 

 26ג'מאל אחמד ג'בר ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה  51/56בג"ץ הערעור ב

 27 : 060( 7, מב)ושומרון

 28טית או הקמה כאילו על אתר ת הערעור אינה זכות הנקנית אוטומזכו"

 29ידי ערכאה שיפוטית ראשונה כלשהי או -עקב עצם שפיטתו של אדם על

 30מפורשת  לאחר התדיינו לפניה; היא נולדת אך ורק מכוחה של הוראה

 31 שבחוק, היוצרת אותה ומגדירה את תחומיה."

 32 
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 1אך גישתה המוסדית  -אין מקום לדון בעניין העומד לפנינו, בסיווג זכות הערעור ומעמדה  

 2באה לקדם קיומה של מערכת שיפוט תקינה והוגנת המיישמת את אינטרס הציבורי בתיקון 

 3כאה מסוימת. ראו: יגאל מרזל טעויות במידה ונפלה שגגה או יצא מעוות תחת ידיה של ער

 4 לחוק יסוד: השפיטה ומהותו של ערעור" 71זכות הערעור או ערעור בזכות? סעיף "

 5 .747ספר שלמה לוין עמ'  

 6 

 7ההליך שננקט בבית משפט  מעצב את זכויות הצדדים הדיוניות, במסגרתו על כל צד  .01

 8של ההליך. לפעמים נוקט מוטלות חובות ומוקנות לו זכויות וכל צד פועל במרחב התמרון 

 9צד כזה או אחר בגישה או בפעולה כנגזרת מההליך שנבחר בידי הצד השני. סמכות בית 

 10שאלת הבירור שונה בין הסמכות  -המשפט בערעור שונה מסמכותו בהליך הראשוני 

 11 המקורית לבין הסמכות הערעורית.

 12 

 13" )סעיף שניתן במרמה "כתביעה לביטול פסק דיןבית משפט קמא ראה את הליך הערעור  .05

 14לפסק הדין(. בית משפט קמא הפך את סמכותו הערעורית לסמכות מקורית  29וסעיף  27

 15מבלי להודיע לצדדים, טרם עשה כן, ומבלי להתאים את כתבי הטענות ומבלי להפעיל את 

 16 הסמכות המקורית בבירור תביעה.

 17 

 18רעור תביעה, את עמדת טרם ראה בכתב הע –סבורני כי על בית משפט קמא היה לקבל  .09

 19הצדדים ולשמוע את טיעוניהם בנדון ולהתאים את  הדרך הדיונית למסלול של בירור תביעה 

 20 בסמכות מקורית ראשונית.

 21 

 22תהום פעורה בין הליך שיפוטי המופעל בערעור לבין תביעה שתכליתה הפעלת סמכות  .43

 23ומחילה נורמות  הדיונית  בעת ההכרעה במחלוקת, מפעילה-מקורית. הערכאה המבררת

 24. לפיכך בדרך דיונית מוגדרתעל מערך עובדתי שמובא לפניה  -תחיקה ופסיקה  -משפטיות 

 25במידה והעובדות היו שנויות במחלוקת, על הערכאה המבררת, בהתאם לסמכותה 

 26 המקורית, לקבוע מה התשתית העובדתית שעליה תחיל את הנורמה.

 27 

 28ה בערעור תביעה לביטול פסק הדין בשל מרמה, דעתי אינה כדעת בית משפט קמא  עת שרא .47

 29)מעבר לשאלת הפגיעה בזכות הטיעון( בפרט כשעשה  זאת על מסד עובדתי שלא התברר כלל 

 30ועיקר. בפועל, בית משפט קמא לא שמע ראיות הצדדים לשם בירור השאלה האם פסק הדין 

 31  ר.לא נשמעה כלל ועיקלא הובאו ראיות ואף עמדת המערערת  -ניתן במרמה 

 32 
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 1כט עד  265בערעור הנדון בבית המשפט לענייני משפחה חלות ההוראות הקבועות בתקנות  .42

 2לג לתקנות סדר הדין, וככל שאין בהן הסדר מיוחד, יחולו ההוראות הקבועות בתקנות  265

 3 לתקנות סדר הדין האזרחי.  417עד  472

 4 

 5דדים לא צירפו תצהיר אומנם, אף שבית משפט קמא החיל ונהג בהתאם להוראות אלו, הצ

 6 ערוך כדין מטעמם כדי לאמת את כתב הערעור או את עיקרי הטיעון. 

 7 

 8(, נקבע 7995) 655, 650( 4, פ"ד נב )חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל 665/95בע"א 

 9 ההבדל בין סמכות ערעורית לזו המקורית;

 10 

 11"בדבר סמכותה של ערכאת הערעור כבר סותתו אבני דרך.  

 12א, כי סמכותה של ערכאת הערעור מוגבלת לחלקה בידוע הו

 13הקנויה לה, חלקת ההיסקים המשפטיים ואין היא נוהגת לחרוג 

 14ממנה ולפלוש לחלקה שאינה נתונה לה, חלקת הקביעות 

 15העובדתיות, אלא בנסיבות חריגות בלבד. לערכאת הערעור אין 

 16נגיעה בעיצוב הבסיס העובדתי גופו. דבר זה נעשה בערכאה 

 17משפט לערעורים לא יהיה מוכן להתערב בקלות -. ביתהראשונה

 18משפט קמא, כאשר על בסיס ממצאים -בממצאי עובדה של בית

 19אלה הטביעה הערכאה הראשונה את חותם הכרעתה ולממצאים 

 20אלה יסוד ושורש בחומר הראיות. לא כן דינה של מסקנה מן 

 21פי ההיגיון ולגביה אין לשופט של -העובדות. מסקנה מוסקת על

 22 משפט של ערעור...".-כאה הראשונה יתרון לעומת ביתהער

 23 

 24ולשמוע את " ערכאת ערעור"-בית המשפט אינו רשאי להפעיל סמכות מקורית בכובעו כ .32

 25הערעור כתביעה לביטול פסק דין שניתן במרמה. לו בית משפט קמא חפץ לראות בהליך 

 26פשר לצדדים להוכיח כתביעה, היה עליו לקיים בירור משפטי קודם לטענות הצדדים, לא

 27 טענותיהם העובדתיות באמצעות הבאת ראיות לרבות השמעת עדים וחקירתם. 

 28כאמור, הטענה שפסק הדין ניתן במרמה היא טענה משפטית ועובדתית ויש להכריע בה על 

 29יסוד ראיות שיובאו בפני בית משפט קמא. מעיון בתיק בית משפט קמא, עולה כי הוא לא 

 30לפסק הדין:  29וקת. זו גם הסיבה  לקביעת בית משפט קמא בסעיף שמע עדים לעניין המחל

 31"מבלי להכריע בשאלה האם אופן ניסוח כתב התביעה נעשה באופן מכוון או שמע הוטעתה 

 32, ועל 7.7.3552לסבור כי הערבות חלה גם על בקשות המאוחרות לבקשה מיום  7משיבה 

 33 ול פסק הדין בשל מרמה."ביטול ללא מגבלת זמן, אין ספק כי יש להורות על ביט
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  1 

 2משכך לא היה מקום למסקנה זו )טענת מרמה(  על יסוד נתון עובדתי שהובא בפני בית  

 3משפט קמא כטיעון ונקבע תוך הפרת כללי הצדק הטבעי )אי שמיעת המערערת כאשר 

 4 צובעים את התנהלותה בהגשת התביעה בצבע של חומרה יתרה מרמה(.

 5 

 6ין כי המערערת התנהלה בחוסר תום לב דיוני, ובשל כך יש בית משפט קמא הוסיף וצי .44

 7להורות על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר. בית משפט קמא קבע שחובתו של בעל דין היא 

 8להפעיל את זכויותיו המשפטיות בדרך מקובלת ובתום לב. עוד קבע שנוסח כתב התביעה 

 9ה את חובת תום הלב הדיוני חטא לחובה זו. המערערת, המשיך וציין בית משפט קמא, הפר

 10החלה עליה כבעלת דין, גם אם לא הסתירה במכוון פרטים מבית המשפט או הוטעתה 

 11, היא לשימוש במספר בקשות ולתקופה בלתי 7/7/2330לחשוב כי ערבות המשיבים, מיום 

 12 מוגבלת. 

 13 

 14ום גם כידוע, תורת תום הלב קנתה לה שביתה בכל ענפי המשפט האזרחי, והיא מתפרשת כי .46

 15על פעולות משפטיות בעלות אופי דיוני. קרי, חובתו של בעל דין להפעיל את כוחותיו 

 16 דיוניים בדרך מקובלת ובתום לב. -המשפטיים

 17 

 18חובה זו חלה על שני הצדדים. בית משפט קמא לא בחן התנהלות המשיבים במשקפי חובה 

 19א התעלם מכך זו, על מנת להגיע לתוצאה הראויה בנסיבות העניין. בית משפט קמ

 20לפסק דין קמא(; התעלם מכך שהמשיבים  79שהמשיבים קיבלו את כתב התביעה )סעיף 

 21קיימו את פסק הדין תקופה משמעותית על ידי ביצוע תשלומים; התעלם מזניחת הערעור 

 22חודש(; התעלם ממחיקת הליך הערעור  03)כאשר המשיבים לא הגישו סיכומים למשך 

 23 הראשון. 

 24 

 25שנים,  1קמא התעלם מכך שהערעור הנוכחי תוקף החלטות שניתנו לפני  כמו כן, בית משפט

 26ללא כל בקשת ארכה מטעמם; המשיבים אינם פועלים בהתאם  להערות מותבים שונים, 

 27תביעה לביטול פסק דין כולל בית משפט קמא, בדבר ההליך שראוי לנקוט בו, דהיינו: 

 28 , ונמנעו מלעשות כן. במרמה

 29תעלם מהודאת המשיבים בדבר קבלת תביעה כדין במועד, כך גם, בית משפט קמא ה

 30מעולם ולמרות זאת לא התקשו המשיבים לטעון בבקשה לתיקון כתב הערעור הראשון כי "

 31לטיעונים  26-ו 9" )סעיפים אבל מעולם לא קיבלו הם את כתב התביעה נשוא פסק הדין

 32לון  בפסק דינה הגדירה (, וכבוד השופטת א. א71.77.73להשלמת ו/או תיקון הערעור מיום 

 33 .לפסק דינה( 05חוסר תום לב )סעיף התנהלותם זו כ
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 1 

 2התנהלותם הדיונית של המשיבים, המאופיינת בשיהוי ניכר, חוסר תום לב, זניחת טענות 

 3על ידי בית משפט קמא, באותה מידה שבחן התנהלות  לא נבחנה -ואי כיבוד מועדים 

 4התנהלות שני הצדדים, היה מגיע למסקנה כי  המערערת כאן. לו היה בית משפט קמא בוחן

 5בהתנהלות המשיבים דבק חוסר תום לב משמעותי ומקיף יותר מזה שדבק, אם בכלל, 

 6 במערערת. 

 7 

 8 ועתה לערבות עליה חתמו המשיבים, ואשר נוסחה כדלקמן:  .45

 9 

 10 לבטל זמנית את עיכוב . סידוע לי כי על סמך התחייבותי מסכימה . 3"          

 11 ולאפשר לו לצאת לחו"ל.  .ש.היציאה מהארץ נגד ו                        

 12שוהה בחו"ל וכל עוד לא חזר ארצה וכל עוד לא חודש צו .ש. ו -כל זמן ש. 4 

 13עיכוב היציאה מהארץ נגדו וכל עוד לא בוצע צו עיכוב היציאה מהארץ נגדו 

 14.ש. ואזי הנני מתחייב לשלם לסבטלנה את כל התשלומים שבהם התחייב 

 15 כלפיה בהתאם להסכם הגירושין הנ"ל."

 16 

 17לכתב הערבות  מלמדת  כי יש לקרוא את שני  0בית משפט קמא סבר שהפרשנות של סעיף  

 18הסעיפים כמקשה אחת, והערבות שניתנה היא לתקופה מוגבלת. זו אחת הפרשנויות 

 19 הסבירות בהחלט. 

 20 

 21הערבות מייחס את יסוד  לכתב 0עם זאת קיימת גם פרשנות סבירה אחרת, ולפיה, סעיף 

 22לכתב הערבות עומד בפני  4הזמניות להסכמת המערערת ולא לתוקפה של הערבות, וכי סעיף 

 23 . 75945-32-73ע"ר -עצמו, כפי שקבעה השופטת א. אלון במסגרת פסק דינה ב

 24 

 25היה על בית משפט קמא  -בדומה לקביעתי הקודמת, גם כאן, על מנת לקבוע מסקנות 

 26לכך, הדרך הראויה להכרעה בעניין זה )פסק דין במרמה( היא במסגרת לשמוע ראיות. אי 

 27 תביעה עצמאית ונפרדת לביטול פסק הדין מחמת מרמה, ולא בכובע של ערכאת ערעור.

 28 

 29לפסק דינו, אינו השיקול היחיד  26קיומו של סיכוי ערעור, כלשון בית המשפט בסעיף 

 30" ויש לבחון זאת שיקול דעתל מכוח "בבקשה לביטול פסק דין שנופלת בגדרי מסלול הביטו

 31בראיה רחבה של שיקולים, כמפורט לעיל, ולבחון גם, בין היתר, את עיקרון ההסתמכות 

 32 והתנהלות שני הצדדים. 

 33 



 
 משפט לערעורים אזרחיים-בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית

  

 ואח'א. ד. נ' ס.ש.  9237-50-79עמ"ש 

 

  

 71מתוך  14

 1שהועלו על ידי  –כבדות המשקל  -לא היה מקום שבית משפט קמא יתעלם מטענות הסף  .41

 2שה להארכת מועד להגשת ערעור, המערערת. המשיבים, כך לטענת המערערת, לא הגישו בק

 3שנים מיום ההחלטה  1בחלוף שכן מדובר בכתב ערעור שהוגש לבית משפט קמא 

 4שנים מאז ההוראה למתן הסיכומים   3-ו(, 71/7/73שניתנה בידי כב' הרשם ) האחרונה

 5 (. 75945-32-73) בהליך הערעור הראשון

 6 

 7שנים, ובית  0ומים במשך הליך הערעור הראשון נמחק לאחר שהמשיבים לא הגישו סיכ

 8משפט קמא הורה על מחיקתו. המשיבים לא ביקשו לבטל את פסק הדין שהורה על מחיקת 

 9)על אף שלא ציינו על איזה החלטה  הליך ערעורי חדשהערעור הראשון, תחת זאת הגישו 

 10 שנים מיום ההחלטה האחרונה שניתנה בידי כב' הרשם בתיק. 1הם מערערים( בחלוף 

 11 

 12דרי הדין בבית המשפט לענייני משפחה גמישים יותר מבתי המשפט הדנים בתובענות אכן, ס .45

 13אזרחיות, אך גמישות זו אין פירושה ביטול ההליכים, מבלי לקיים איזונים ובלמים 

 14י.ז נ'   75-72-54235מתבקשים.  עמד על כך  חברי  כבוד השופט  ס. ג'יוסי בתיק רמ"ש )חי'( 

 15 (:71.75.4)פורסם בנבו( ) ס.ש

 16 

 17לחוק בית המשפט לענייני משפחה נועד להקנות סמכות לבית  8"סע'     

 18המשפט לענייני משפחה להתגבר על מכשולים טכניים בסדרי הדין, כך 

 19שללא שימוש בסמכות ייווצר עיוות דין קיצוני. לעניין זה יפים קביעות 

 20( 3, תשס"ב )פלוני נ' פלונית 370553כב' השופט נ' הנדל )בר"ע )ב"ש( 

 21לחוק בית המשפט לענייני משפחה יצר גמישות ביישום  8: "סעיף 758

 22דיני הראיות וניהול המשפט הניתנת לשופט הדן בענייני משפחה, זאת 

 23מנת -בשל אופיו המיוחד של הליך זה. גמישות זו לא באה לעולם על

 24המשפט -ליצור תוהו ובוהו של 'לית דין ולית דיין' וכדי להתיר לבית

 25 הדין".-ה לדרוש כל דרישה מבעלילענייני משפח

  26 

 27 

 28 עוד הוסיף:

 29 

 30לחוק איננו בבחינת "סעיף סל" שנועד להתגבר על כל משוכה  8"סע' 

 31הנקרית בדרך להכרעה בתובענות בענייני משפחה. יש צורך לאזן בין שני 

 32אינטרסים מתנגשים: בצד האחד, ישנה חשיבות רבה לשמירת שיקול 

 33לענייני משפחה, אך מצד שני, הדעת הרחב והגמישות בבית המשפט 
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 1ודאות בסכסוכי משפחה בכלל ובסכסוכי לנודעת חשיבות רבה ליציבות ו

 2 "   ממון ורכוש בפרט.

 3 

 4בית משפט קמא, בשם הגמישות הדיונית, מחל למשיבים על כל מחדל, וביטל לחלוטין את 

 5המשיבים, טענות הסף  מטעם המערערת. קביעתו זו אינה יכולה לעמוד. סבורני כי מחדליי 

 6 בצירוף הנימוקים לגופם של דברים, כמבואר לעיל, מחייבים מסקנה אחרת.

 7 

 8בפני המשיבים עומדים הליכים על פי חוק להביא את עניינים להכרעה )תביעה עצמאית  .49

 9אך הם בחרו במסלול הלא נכון. המשיבים זנחו את ההליך  -לביטול פסק דין שניתן במרמה( 

 10 הגישו בקשה להארכת מועד., ולא זמן ממושךהראשון 

 11 

 12" ראיה נוספתלא ניתן בהליך זה לכופף את כל סדרי הדין ואף לבטלם, בשם אותה "

 13שהייתה רלבנטית להליך הראשון ולא להליך בפני בית משפט קמא, לאחר שהמשיבים זנחו 

 14 שנים תמימות.  0את ההליך והתעוררו בחלוף 

 15 

 16הליכים עד כה. בכוחם של מחדלי לא ניתן, להתעלם ולדלג מעל  מחדלי המשיבים ב

 17המשיבים  הרבים כמפורט לעיל,  לסלק את הערעור על סף, בין בנפרד ובין בהצטברותם 

 18 יחידו .

 19 

 20 על ההליך הראוי לנקוט בו;

 21 

 22הסוגיה של ביטול הכרעה שיפוטית חלוטה בשל תרמית אינה מעוגנת בדבר חקיקה כלשהו,  .63

 23המתפתחת. באופן כללי ניתן לומר כי הסוגיה  ולפיכך ההלכות בעניין זה מקורן בפסיקה

 24מעוררת מתח בין שני ערכים מתחרים של מערכת המשפט: האחד, הינו עיקרון סופיות 

 25הדיון, והשני עניינו ברצון להגיע לחקר האמת ולא לתת לאדם ליהנות מפירות עוולתו )ע"א 

 26 ."(עניין אע'בריהן ")להל 547( 4, פ"ד מה)אע'בריה נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים 471/59

 27 

 28ההלכה הכירה בכך כי כאשר מדובר בתרמית בהשגת פסק הדין, נקודת האיזון נוטה לכיוון  .67

 29האמת והצדק, ולפיכך ניתן יהיה לבטל פסק דין חלוט שהושג במרמה ולערוך משפט חוזר 

 30 אזרחי. עוד נקבע כי הדרך לביטול פסק דין שהושג במרמה הינה באמצעות הליך של תקיפה

 31. בקשה כזו יש להגיש לבית המשפט אשר הגשת תביעה לביטולוידי -ישירה של פסק הדין על

 32כהן נ'  1054/36; בש"א 541הנ"ל, בעמ'  אע'בריהנתן את פסק הדין שהושג במרמה )עניין 

 33 (. 26.5.36)  דגן
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 1 

 2אי לכך פתוחה בפני המשיבים האפשרות להביא טענתם בפני בית משפט קמא על ידי הגשת   

 3יעה לביטול פסק הדין בשל מרמה וזה האחרון לאחר שינהל הליך של בירור העובדות תב

 4 ויאפשר לצדדים להביא ראיותיהם, יחליט אם לבטל את פסק הדין או להותירו על כנו.

 5 
 6 

 7 סוף דבר;

 8 

 9סופו של דבר,  אציע לחברי, לקבל  את הערעור, לבטל את פסק דינו של בית משפט קמא  .62

 10 יישאר בתוקף.  29/6/2335ין  מיום ולקבוע כי פסק הד

 11        אציע כי לא נעשה צו להוצאות. .60

 

 מאזן דאוד, שופט

 12 

 13 השופט סארי ג'יוסי ]אב"ד[

 14        אני מסכים.

 
סארי ג'יוסי, שופט 

 ]אב"ד[
 15 

 16 

 17 

 18 השופטת עפרה ורבנר

 19     אני מסכימה.

         
 עפרה ורבנר, שופטת

 20 

 21 
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 1ערעור, לבטל את פסק דינו של בית משפט קמא ולקבוע כי פסק הדין  לפיכך הוחלט לקבל  את ה

 2 מיום 

 3 יישאר בתוקף.  29/6/2335

 4 כל צד יישא בהוצאותיו.

 5 ככל שהופקד פיקדון, זה יוחזר למפקידו באמצעות בא כוחו.

 6 מותר לפרסום ללא שמות הצדדים וללא פרטים מזהים.

 7 

 8 דר הצדדים., בהע3578במרץ  59ניתן היום,  כ' באדר תשע"ח, 

 9 

            
 

 מ.  דאוד, שופט  ע. ורבנר, שופטת  ס. ג'יוסי, שופט ]אב"ד[

 10 

 11 


