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 המערערי!:

  
 ר! נתנזי רוהנגיז.1

  אהר� זילברשטיי�.2
 ריכטרבאמצעות ב"כ עו"ד שי זהר ועו"ד אליהו 

  
  נגד

 

  מתניה זילברשטי�.1 המשיבי!:
 באמצעות ב"כ עו"ד ניר טולדנו

 תקוה לנר.2

 עיזבו� המנוח לנר דוד איו� ז"ל.3

  
 

 פסק די�

  1 

 
 2 על הערעור את לדחות החלטנו, המערערי� כוח�בא טענות את ושמענו החומר במכלול שעיינו לאחר

 3 שכ", �1984ד"התשמ, האזרחי הדי" סדר לתקנות) ב(460 תקנה מכוח השלו� המשפט בית של דינו פסק

 4  .האמורה בתקנה הנקובי� התנאי� כל, הערעור אנוש, הדי" בפסק התקיימו

 5 

 6  :הערות מספר נוסי' לצור� מעבר

  7 

 8 לא וא' לדיו" התייצבו לא אלה שמשיבי� לכ� מודעי� אנו 3, 2 משיבי� של בעניינ� לערעור אשר

 9 שכ", זה מטע� רק הערעור את לקבל המערערי� כ"ב לבקשת להיעתר ראינו לא. טיעו" עיקרי הגישו

 10 בממצאי� מעוגנות המערערי� של התור� לאש� הנוגע בכל קמא משפט בית שקביעות סבורי� אנו

 11 שנקבע התור� האש� בשיעור להתערב מקו� אי" לטעמנו. המשפט בית ידי על שנקבעו העובדתיי�

 12  . האמורות העובדתיות ובקביעות בנסיבות בהתחשב

  13 

 14, הדי" לפסק 68 בסעי' קמא משפט בית מקביעות") מתניה: "להל"( 1 המשיב של בעניינו לערעור אשר

 15 אשר וההתפתחויות המהלכי� למכלול היטב מודע היה) "המערער"(להל":  2 המערער כי עולה

 16 מהשלב עוד לדברי� מודע היה הוא, כלומר. כוח כמיופה מתניה שימש בה התקופה במהל� התרחשו

 17 בית כדברי. העיקול הודעת, )"המערערת"(להל":  1 המערערת של כוח כמיופה, למתניה נמסרה בו

 18  :קמא משפט

 19 להתערב ולא) ... שלנו הערה – מתניה( הנתבע מעורבות את להפסיק שלא אהרו� של בחירתו"

 20 שיש אלא, הנתבע של ההתנהלות אופ� ע! נפש שווה שהיה שמי רק לא אותו מציגי!, בהחלטותיו

 21 כמי אהרו� את לראות שיש מכא�. הנתבע בהתנהלות דופי שנפל אמת בזמ� האמי� לא כי לנמק בכ'

 22  ...".שנעשו ולבחירות למהלכי! שות) שהיה
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 2, חלוטה החלטה שהיא) 26702�10�12 א"ע( 6.2.13 מיו� אברהמי השופטת' כב בהחלטת, ועוד זאת

 3  . הדיו" נושא העיקול את שאישר הדי" פסק על ערעור להגשת מועד להארכת המערערת בקשת נדונה

 4 בתביעה הדי" פסק תוצאת על ידע המערערת כ"ב, שלומובי. ד"עו כי, 23 בסעי', נקבע זו בהחלטה

 5 הדיו" חידוש לצור� שנדרשו בהליכי� נקטה לא המערערת, זאת חר'. 2009 יוני בחודש השטרית

 6  . אברהמי השופטת בהחלטת כמפורט, עיקול לאישור בתביעה הדי" פסק על בערעור

 7 את זנחה ומשהמערערת מתחילת� העיקול הודעת בעניי" שהתנהלו להליכי� מודע היה משהמערער

 8 את המנתק כגור� המערערי� של בהתנהלות� לראות יש, העיקול את שאישר הדי" פסק על הערעור

 9  . הנטע" הנזק לבי", כזו שהייתה ככל, מתניה של כלשהי התרשלות בי" הקשר

  10 

 11 באמצעות כול� נוהלו, הדירה לרכישת בעסקה כוחה כמיופה ששימש, למתניה המערערת בי" היחסי�

 12 ג� נציי" הגלוי על הנסתר רב זה בעניי"). 27 ושורה 15�14 שורות, 2' עמ, הדיו" פרוטוקול' ר( המערער

 13  .לחובתה זו עובדה זק' המשפט ובית בהלי� העידה לא שהמערערת

 14 ולבחירות למהלכי� שות' היה המערער כי קמא משפט בית הגיע אליה המסקנה את מחזקי� הדברי�

 15  .המערערת של דעתה על זאת וכל, אמת בזמ" מתניה ידי על שנעשו

  16 

 17  הערעור נדחה. 

  18 

 19  . 0 20,000בסכו� של  1המערערי� יישאו בהוצאות המשיב 

  20 

 21  על חשבו" ההוצאות.  1העירבו" שהופקד על ידי המערערי� יועבר למשיב 

  22 

 23  שלא התייצבו.  �3ו 2אי" צו להוצאות לטובת המשיבי� 

  24 

 25  , בהעדר הצדדי�.2017מר.  02, ד' אדר תשע"זנית" היו�,  

 

 
 

    
 מיכל נד"ב, שופטת

    אב"ד
בלהה טולקובסקי, 

  שופטת
  אבי פורג, שופט  

  26 




