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 10 להיקרא יכול לא הכוח ייפוי, האח של מעיזבונו להסתלקות הקשור בכל למצער9 תקף אינו
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 12 9בחיים עודנושהאח  שעה

 13 

 14 בחן קמא משפט בית9 כנו על קמא משפט בית של דינו פסק את להותיר יש כי טען המשיב 2.9

 915 טענותיה את ודחה התצהיר עריכת ונסיבות שווא ומצג השפעה בנושא המערערת טענות את

 16 היא והלכה המערערת של ואמינותה מהימנותה היעדר בדבר קביעות קבע קמא משפט בית

 17 של מהתרשמותה הנולדות, מהימנות של בקביעות ביתער לא הערעור של משפט בית כי

 18 9הדיונית הערכאה

 19 

 20 נטענה שלא טענה היא, הסתלקות תצהיר הינו התצהיר כי המערערת טענת כי טען המשיב  1.9

 21 בית בפני המתנה ביטול את תבעה המערערת9 קמא המשפט בבית המערערת ידי על כלל

 22 עילה שהינה מחפירה התנהגות ייןלענ טענותיה בהוכחת הפליאה כך ולצורך קמא משפט

 23 דינה ולפיכך מובהקת חזית בהרחבת מדובר9 הושלמה שטרם מתנה לביטול ספציפית

 24 9 לה להיזקק מבלי אף, דחייה

 25 

 26 ברורה התצהיר לשון9 קמא משפט בית שקבע כפי, מתנה בתצהיר מדובר כי טען המשיב 129

 27 את, לבוא והעתידות ותהקיימ זכויותיה כל את במתנה העניקה המערערת כי ומלמדת

 28 התצהיר שלשון בלבד זו לא9 למשיב, תקבל אם, פטירתו לאחר, מהאח שתקבל הזכויות

 29 גופו שבתצהיר אלא, ממנה בה לחזור שלא התחייבה שהמערערת, במתנה מדובר כי מבהירה

 30 כאשר בו צורך שאין בשעה, למשיב המערערת שהעניקה חוזר בלתי כוח ייפוי מצוי גם

 31 9תקף הכוח שייפוי ובוודאי שהמירו מסתלקים

 32 
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 1 בהתאם אסורה עתידית בעסקה עסקינן כי המערערת טענת את לדחות יש, המשיב לטענת 119

 2 משפט בית שקבע כפי, בהסתלקות ולא, מתנה בחוזה ועסקינן מאחר, הירושה לחוק 3' לס

 3 9 קמא

 4 

 5 

 6 דיון

 7 

 8 לחבריי אציע, פ"ובע בכתב הצדדים ובטיעוני קמא משפט בית של דינו בפסק עיון לאחר 189

 9, האזרחי הדין סדר לתקנות 155 לתקנה בהתאם בסמכותנו שימוש לעשות  להרכב

 10 שיכריע מנת על, קמא משפט לבית התיק את ולהחזיר( "התקנות": להלן) 2.31-ד"התשמ

 11 או המערערת כטענת, הסתלקות תצהיר הינו התצהיר האם, התצהיר" סיווג" בשאלת

 12 9 התובענה נשוא המחלוקת על הכרעתו והשלכת ,המשיב כטענת, מתנה תצהיר

 13 

 14אפתח ואסיר את טענת המשיב, כי טענת המערערת שעסקינן בתצהיר הסתלקות  119

 15היא הרחבת חזית אסורה ובוודאי שאין היא הרחבת חזית "מובהקת", כלשון בא 

 16 משפטי במתווה קמא משפט בית בפני וראיותיה טענותיה את מיקדה המערערת אכןכוחו9 

 17 ידה על נטענה לא" ההסתלקות" או/ו" הוויתור" בעניין הטענה9 המתנה דיני על ושתתהמ

 18 מנוע דין בעל אין" כי קובעת, לתקנות( ב)21 תקנה, זאת עם יחד אך ומפורש ברור, חד באופן

 19 "9 טענותיו בכתב אותה הביא שלא מחמת כאמור דין הוראת על מהסתמך

 20 התובע שאין אלא, הסעיף במספר או החוק שםב רק מדובר אין כי וקבעה הרחיבה הפסיקה

 21 בתביעתו מתבסס הוא שעליה" המשפטית כותרת"ה או המשפטית העילה את להציג חייב

 22 הטענה, ועוד זאת((9 59.91.22) .2 בפסקה[ בנבו פורסם] מילאדי' נ אסמעיל 3./1252 א"ע)

 23 בסיכומיו פרק דייח המשיב9 המשיב מעיני נעלמה לא" ההסתלקות" או/ו" הוויתור" בעניין

 24 גם אך חזית בהרחבת מדובר כי טען אמנם" אביה בחלקת מירושה התובעת להסתלקות"

 25 58-.1' סע) ממנה לחזור ניתן ולא סטרית חד היא ההסתלקות כי הטענה לגוף טען

 26 (9 לסיכומיו

 27 

 28 להידרש ניתן עדיין, היא חדשה כטענה הסתלקות בתצהיר עסקינן כי בטענה נראה אפילו 159

 929 העובדות ממסכת העולה משפטית במסקנה אלא, חדשה תביעה בעילת מדובר אין כןש, לה

 30 אשר העובדתית מהמסכת הנגזרת המשפטית במשמעות מיוזמתו לדון רשאי המשפט בית

 31 9 לפניו נפרשה

 32: להלן) 5..2, עורך לוין שלמה, 2 מהדורה, 888' עמ 113' ס האזרחי דין סדר זוסמן יואל ראו  

 33 (:  האזרחי הדין סדר

 34 
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 1 הנתבע רשאי, בה כרוך עובדתי ממצא כל שאין טהורה משפטית טענה"

 2 גדולה. הגנתו בכתב אותה הזכיר לא אם גם המשפט בירור בשעת לטעון

 3 בית, המשפט במהלך גם הטענה את מלטעון הנתבע נמנע אפילו: מזו

 4, המשפט בית יפסוק, אשר ויש הוא מיוזמתו בה לדון יכול המשפט

 5 טענה לפניו נטענה אם בין, ביוזמתו, הציבור טובת של מטעמים בעיקר

 6 הזדמנות הדין לבעלי שניתנה ובלבד, לאו אם ובין פסק שבה פלונית

 7 ....".  עליה להגיב

 8 

 9 טענת, כאמור9 מתנה כתצהיר לתצהיר התייחס, דינו פסק כל לאורך קמא משפט בית 119

 10 על במפורש שלא בוודאי, בבירור הועלתה לא, בלבד הסתלקות בתצהיר מדובר כי המערערת

 11 קמא משפט בית, בכדי לא9 הסיכומים הגשת בשלב וכלה התביעה הגשת משלב החל, ידה

 12 בתצהיר מדובר כי לאפשרות, דינו לפסק 11' בס, בלבד ספורות במילים התייחס

 13  -:הסתלקות

 14 

 15 נחתם בו ובמועד מאחר לפיה, בסיכומיה התובעת טענת את מקבל אינני"

 16 תצהיר של דינו אזי, המנוח לאב ירושה ניתן טרם, המתנה תצהיר

 17, מרמה בעניין התובעת של טענותיה, לעיל כאמור. ביטול ההסתלקות

 18 בתצהיר מהותי פגם נפל כי סבור אינני, ולפיכך, נדחו שווא ומצג טעות

 19 רות השופטת כבוד ידי על שניתן הדין בפסק עיינתי. ההסתלקות

 20 אליו, שבע בבאר חהמשפ לענייני המשפט בבית פריאנטה -אטדגי

 21 כי סבור ואינני, 34113-61-44[ ש"ב] ע"בת התובעת כ"ב הפנתה

 22 חזית בהרחבת מדובר אכן כי דומה, בנוסף. דנן למקרה דומות נסיבותיו

 23 לטענות הנוגע בכל שותק הוא כי מעלה התביעה בכתב עיון שכן, אסורה

 24 "9 אלו

 25 

 26 בהיר באופן הסתלקות בתצהיר וברמד כי הטענה את המערערת העלתה בפנינו בערעור רק 129

 27בדבר תוקפו  השאלה9 מרכזית בסוגיה דן לא קמא משפט שבית לכך שהביא דבר, וסדור

 28של התצהיר, האם הינו תצהיר הסתלקות או תצהיר מתנה, מרכזית ומשמעותית 

 29היא ויש בכוחה להכתיב את התוצאה9 בשאלה זו, לא התקיים דיון מפורט ומעמיק 

 30והעובדתיים הרלוונטיים וכן לא התקבלה הכרעה משפטית ביסודות המשפטיים 

 31האם מדובר בתצהיר מתנה או בתצהיר הסתלקות9 החזרת הדיון  -לגופו של עניין

 32לבית משפט קמא, נראית לי במקרה דנן, הדרך הראויה וההוגנת כלפי שני הצדדים, 

 33 באשר אין לקפח את זכותו של המשיב להתגונן כראוי בפני הטענה כי עסקינן

 34בתצהיר הסתלקות וכן על מנת לאפשר למערערת את ההזדמנות כי טענתה תיבחן 
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 1לגופה9 חזקה כי בית משפט קמא יקיים דיון מפורט ומעמיק ביסודות המשפטיים 

 2והעובדתיים הרלוונטיים לבחינת סיווגו של התצהיר ותוקפו9 לא הרי תצהיר 

 3לגבי מועד החזרה הסתלקות כהרי תצהיר מתנה, הן לגבי מועד השתכללותו והן 

 4 ממנו9 

 5 

 6של בית משפט קמא ביחס לנסיבות עריכת התצהיר, לא  העובדתיות לקביעותיו באשר 139

 7ראיתי כל מקום להתערב בהן9 מדובר בקביעות עובדתיות, שכידוע לא בנקל תתערב 

 8נון, טל –בהם ערכאת הערעור, במיוחד כאלה הנשענות על ממצאי מהימנות )חמי בן 

 9( והאסמכתאות 1.21)מהדורה שלישית, 121-133בעמ' אזרחי הערעור ה חבקין

 10 המובאות שם(9 

 11בענייננו, נפרסה בפני בית משפט קמא תשתית ראייתית רחבה, הצדדים ושמונה 

 12עדים העידו בפניו והוא התרשם מהם באופן ישיר והעריך את מהימנותם,  כך 

 13 למשל :

  14 

 15ואני מעדיף  האזנתי לעדותה של התובעת ועדיה ולעדותו של הנתבע"

 16את גרסת הנתבע. לא התרשמתי כי התובעת כה תמימה וחסרת הבנה 

 17כפי שניסתה להציג עצמה. אינני מקבל את גרסת התובעת לפיה לא 

 18הבינה את מהות המסמכים עליהם חתמה, ולהתרשמותי, חל שינוי 

 19בעמדתה לאחר שנודע לבעלה ולילדיה על המתנה שאז אלו "פקחו את 

 20   999" התובעת עצמהעיניה" כפי שהעידה 

 21 לפסק דינו של בית משפט קמא( 21)סעיף 

 22 

 23זאת ועוד, המערערת בחרה להעיד, באשר לנסיבות חתימת התצהיר, שבעה עדים  1.9

 24מטעמה9  לגביהם קבע בית משפט קמא כי אין בעדותם כדי לחזק את גרסתה )סעיף 

 25את עו"ד לפסק דינו של בית משפט קמא(9 בחירתה שלא להעיד  עד מהותי,  21

 26נוימן,  שערך את התצהיר ובפניו חתמה, בולטת היא ומשמעותית והיא כידוע 

 27, מהדורה .211חלק שלישי, עמ'  על הראיות,פועלת לחובתה )ראו יעקב קדמי 

 28 (9 ...1 -ומעודכנת תש"ע תמשולב

 29 

 30מסקנתי היא כי קביעתו של בית משפט קמא שהמערערת לא עמדה בנטל להוכחת  8.9

 31ביעה מבוססת וראויה ואין מקום להתערב בה9 הוא הדין באשר טענותיה היא ק

 32למסקנתו של בית משפט בדבר העדר ראיה לטענת המערערת באשר לשווי הבית9 גם 

 33אם אניח לטובת המערערת כי היא האמינה למשיב ששוויו של הבית זניח, הרי 
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 1א, משבחרה להימנע מבדיקת שוויו, דומה טענתה "לטעות בשווי העסקה", שאף הי

 2 אינה יכולה להתקבל ודינה להידחות9 

 3 

 4 דבר סוף

 5 

 6 ניתן שלא מהותית שאלה היא הסתלקות בתצהיר או מתנה בתצהיר עסקינן האם הסוגיה 829

 7 על להשפיע עשויה זו שאלה9 הערעור בשלב רק הדרה במלוא עלתה אפילו ממנה להתעלם

 8 דן משלא, כנו על קמא משפט בית של דינו פסק את להותיר ניתן לא ולפיכך ההליך תוצאות

 9 9 בה

 10 :כי אחת לא נקבע בפסיקה

 11 

 12 צריכה הצדדים בטיעוני הועלתה שלא משפטית להנמקה היזקקות"

 13 סמך על פוסק המשפט בית שבו מצב למנוע מנת על -בזהירות להיעשות

 14 " עמה להתמודד הוגנת הזדמנות הדין לבעלי ניתנה שלא טענה

 15 

 16 שם והאסמכתאות 11 בפסקה[ בנבו פורסם] ברלינסקי' נ דניאל יוסף 155/22. א"ע)

 17 א"ע(, 1892.91.21) א"י פסקה[ בנבו פורסם, ]אברמוביץ' נ רוזן 2133/21 א"רע(, 229.391.28)

 18 ((1592291.219[ )בנבו פורסם] זאבי' נ רום 3315/21

 19 

 20  םישיקול היתר בין שהם, צדק משיקולי אף היא קמא משפט בית של לפתחו הדיון החזרת

 21 -ה"התשנ, משפחה לענייני משפט בית לחוק 3' ס ראו) משפחה לענייני משפט ביתשבוחן 

2..59) 22 

 23 

 24 משפט לבית  יושב והדיון יבוטל קמא משפט בית של דינו פסק כי להרכב לחבריי אפוא אציע 819

 25 מהן יוצא וכפועל הסתלקות בתצהיר או מתנה בתצהיר עסקינן האם בסוגיה לבירור קמא

 26 לדרך באשר9 ממנו לחזרה או/ו להשתכללותו המועד, קפותו; מכך הנובעות ההשלכות

 27 9 תבונתו פי על קמא משפט בית יפעל, מלאכתו את קמא משפט בית ישלים בה הדיונית

 28 

 29 של דינו פסק, בהוצאותיו צד כל יישא שבפנינו בהליך כי להרכב לחבריי אציע הנסיבות לאור 889

 30 9לעיל 81 בסעיף לאמור בהתאם ,מלאכתו ישלים קמא משפט ובית יבוטל קמא משפט בית

 31 

 32 
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 א. אלון, שופטת

 1 

 2 :[ד"אב] זיו-בר ברכה השופטת

 3 9 מסכימה אני

 4 

 5 

 
 זיו, שופטת-ב. בר

 ]אב"ד[

 6 

 7 

 8 :שרעבי חננאל השופט

 9 9מסכים אני

 10 

 11 

 

 ח. שרעבי, שופט

 12 

 13 

 14 :התוצאה

 15 81 לסעיף בהתאם מלאכתו את שישלים מנת על קמא משפט לבית התיק החזרת על מורים אנו

 16 9 הדין לפסק

 17 

 18 .מזהים פרטים השמטת לאחר לפרסום מותר הדין פסק

 19 

 20 , בהעדר הצדדים.1641מאי  42ניתן היום,  א' סיוון תשע"ח, 

 21 
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 1 

  
 

 
 

 זיו, שופטת-ב. בר
 ]אב"ד[

 א. אלון, שופטת  ח. שרעבי, שופט 

 2 
 3 

       4 

 5 


