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 פסק דין
 

)כב'  21.2.12ערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון מיום 

 ***יטול העברת מניותיו בחברת השופטת ח. שירה(, אשר דחה את תביעת המערער לב

 ( לילדיו המשיבים. החברה –)להלן 

 

 העובדות הנדרשות לנדון 

, בחלקים שווים, זכויות חכירה 1992רכשו באוקטובר  1המערער והמשיב  .1

(. הנכס - )להלן 682חלקה  2111ממנהל מקרקעי ישראל בנכס הידוע כגוש 

ורה את הזכויות בנכס לחברה, ללא תמ 1העבירו המערער והמשיב  1.1.91ביום 

 אותה הקימו לצורך כך. 

 

 העסקה דווחה לרשויות המס.  

 

מניות  155, 1למשיב  05% –למערער ו  05%נציין כי הבעלות בחברה הייתה 

 למוצגי המשיבים(. 1לכל אחד )ראו דו"ח רשם החברות נספח 
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בע"מ  נחתם חוזה קומבינציה בין החברה לחברת מבני ת.מ.מ 1.12.98ביום 

 להקמת בניין משרדים על הנכס.  

 

חתמה החברה  על חוזי חכירה עם מנהל מקרקעי ישראל בקשר  16.0.52ביום 

 עם הנכס.

 

, העביר המערער את מניותיו בחברה 2.1.52כחודש וחצי לאחרי כן, ביום 

. עוה"ד של הצדדים 2מניות למשיב  95-ו 1מניות למשיב  15למשיבים: 

אותם והעסקה דווחה  ואימת, ערך את שטרי העברה והחברה, עו"ד אלטלף

למוצגי המשיבים(. רשם  החברות אישר  15)נספח  2.1.52לרשם החברות ביום 

 .1.8.52את עסקת העברת המניות ביום 

 

בכתב תביעתו טען המערער כי לא הבין שבאמצעות העברת המניות למשיבים  .2

נתו, הוסבר לו, וכך אף העביר להם למעשה את הזכויות בחברה ובנכס. לטע

הבין, כי חתם על מסמכים לצורך קבלת הלוואה, רישום משכנתא ועוד 

. כן טען כי 10 –פעילויות כספיות שלא יכול היה לעשות בעצמו נוכח גילו דאז 

הוא מוגבל בשפה העברית ולא היה מודע על מה חתם. לטענתו, הוא האמין 

ם שומרים בסוד את העברת ובטח בבניו, והם שללו את זכויותיו תוך שה

המניות דבר שנודע לו רק באקראי עת התוודע לעובדות אחר שאחד השוכרים 

 בנכס סילקו מהמקום בטענה שאינו הבעלים. 

 

במהלך הדיונים שהתקיימו בעניינו, הוסיף המערער וטען טענות חלופיות 

ת העבר –שונות שלא נזכרו במפורש בכתב תביעתו. כן טען כי מדובר במתנה 

, שכן עסקת המכר לא דווחה ש.ואולם המתנה לא הו –מניות ללא תמורה 

לרשויות המס, וכי אין די ברישום העברת המניות מצד לצד. כיוון שכך הרי 

עסקינן בהתחייבות ליתן מתנה והוא רשאי לבטלה בוודאי בנסיבות העניין בהן 

 המשיבים מתנהגים כלפיו באופן מחפיר.
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כומיו כי למרות שהייתה לו הזכות ליהנות מפירות המערער הוסיף וטען בסי

הנכס, המשיבים חדלו להעביר לו את חלקו, על כן מדובר במתנה על תנאי 

 מפסיק, ולפיכך על המשיבים להשיב לו את המתנה.

 

המשיבים טענו כטענות מקדימות כי אין הם הצד הנכון לתביעה, וכי היה על  .1

ה, או למצער לצרפה כצד לה. כן טענו המערער להגיש את התביעה כנגד החבר

 להתיישנות התביעה. 

 

לגופו של עניין נטען כי המערער לא הוכיח את תביעתו באשר להעברת המניות 

במרמה וכי הורתה של התביעה ברגשות נקם של המערער כלפיהם אחר 

שצידדו בעמדתו של אחד השוכרים בנכס כנגד עמדתו. לטענת המשיבים, בשל 

המערער במסע הרס ונזק כנגדם תוך שהוא מגיש כנגדם תביעות פתח  ,האמור

שונות חדשות לבקרים וגורם לחברה נזקים כבדים בשל פניות חוזרות ונישנות  

 לרשויות המס. 

 

עוד טענו המשיבים כי המערער, בניגוד לטענותיו בהליך זה, הודה בהליכים 

 ית או לאי ידיעה. קודמים כי העביר את מניותיו בחברה במתנה ולא טען לתרמ

 

כמו כן, בניגוד לטענותיו, לא נלקחו כל הלוואות או משכנתאות בסמוך לאחר 

 החתימה על העברת המניות.

 

בכל הקשור לטענות החלופיות של המערער הנוגעות לביטול המתנה, הרי 

 שטענות אלו הן בגדר הרחבת חזית וכבר מטעם זה יש לדחותן.

 

מת בטענה להתנהגות מחפירה מצדם שהרי הם אין שמץ א -ולגופם של דברים 

הוסיפו והעבירו לו כספים רבים מדי חודש בחודשו ואף נכונים לעשות זאת גם 

היום אלא שהמערער המונע מרגשי נקם שולל זאת מכל וכל. עוד מוסיפים 

המשיבים וטוענים כי טענת המערער באשר למצבו הכלכלי הקשה רחוקה מן 

 האמת.  
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 משפט קמא  פסק דינו של בית

בית משפט קמא הקדים וציין בפסק דינו כי  הוא מתעלם מהמסמכים הרבים  .6

שצירף המערער לסיכומיו שלא כדין.כך הבהיר בית המשפט כי דין התביעה 

לביטול העברת המניות להידחות מחמת התיישנות שכן הוכח שהעברת המניות 

, למעלה משבע 2559והתביעה הוגשה בחודש נובמבר  2552נעשתה בחודש יולי 

שנים לאחרי כן. המערער לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש להוכיח כי נודע לו על 

עילת תביעתו לאחר מועד העברת המניות.  למרות קביעתו זו של בית המשפט 

 הוא הוסיף ונימק מדוע דין התביעה להידחות אף לגופם של דברים.  

 

ולא הבין כי בהעברת המניות עוד  נקבע כי המערער לא הוכיח טענתו שלא ידע 

הועברו גם הזכויות בנכס וכן לא הוכיח כי בוצעה תרמית בעצם העברת 

 המניות. 

 

בית המשפט קבע כי הוכח שדווקא המערער היה זה שיזם פניה לעורך הדין 

על מנת להשוות מעמדו  2שלו, עו"ד אלטלף, לצורך העברת מניותיו למשיב 

קיבל את עדותו של עו"ד אלטלף שהיה . בית המשפט קמא 1בחברה למשיב 

יועצו המשפטי של המערער שנים רבות וליווה אותו בכל מהלכיו העסקיים, 

והמערער לא הצביע על אף ראיה שיש בה להבהיר מדוע עו"ד אלטלף שהיה 

 איש אמונו משך שנים רבות יחפוץ להערים עליו ולהפילו בפח.   

 

  -בית המשפט נתן אמון בעדות עוה"ד ש

הבהיר כי היה לו חשוב שהתובע מבין את המשמעות שאין לו "
יותר זכויות בחברה ובנכס ברגע שהוא מעביר את המניות שלו 
לנתבעים. הוא אמר שלא היה מחתים את התובע על העברת 
המניות החברה, ביידעו שיש לכך חשיבות גדולה אם לא היה יודע 

 לפסק הדין( 19שהתובע מבין את המשמעות" )סעיף 
  –ובהמשך  

"עוה"ד נחקר בנדון ועמד על טענתו כי פעל כדין והצדדים סמכו  
עליו ופעלו בהתאם לייעוצו. מכל מקום התובע לא הביא ראיה או 

 61חוות דעת כי עו"ד היה צריך לנהוג באופן שונה" )סעיף 
 לפסה"ד(.
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כך שוכנע בית המשפט כי לא היה כל מעשה תרמית מצד המשיבים אחר  .0

( הצהיר המערער באופן ברור ובלתי 21665459ר כי בהליך אחר )תמ"ש שהסתב

מסוייג כי העביר את מניותיו למשיבים במתנה ולא טען כל טענת תרמית או כי 

מטרת העברה הייתה אחרת. כך גם קבע בית המשפט, על בסיס ראיות שהונחו 

ת לפניו כי אין ממש בטענת המערער כי העברת המניות נעשתה לצורך קבל

הלוואות או משכנתא שכן ההלוואות והמשכנתא התקבלו קודם לביצוע 

 העברת המניות. 

 

בדומה  שוכנע בית המשפט כי אין ממש בטענת המערער כי אינו מבין עברית 

כראוי וזאת אחר שהוצגו לפניו מסמכים הכתובים בכתב ידו של המערער 

 ואשר עוסקים בעניינים מסחריים ומשפטיים סבוכים.  

 

ת המשפט שוכנע כי המחלוקת שבין הצדדים נתגלעה אחר שהמשיבים לא בי

צידדו בטענות המערער כנגד אחד השוכרים בנכס ומעת שכך פתח המערער 

ממש  ען כנגדם אין ספור טענות שאין בהן במסע נקם כנגדם תוך שהוא טו

 ומנסה לחבל בהתנהלותם בכל ענין ועניין.  

 

רער פועל מתוך זעם עיוור ובאופן לא בית המשפט שוכנע, אפוא, כי המע

 רציונלי וכי אין כל ממש בטענות המרמה אותן הוא מבקש לייחס למשיבים. 

 

 מתוך שכך נדחתה תביעתו. 

 

 ומכאן לטענות הצדדים בערעור שלפנינו. 

 

 תמצית טענות המערער

שגה בית משפט בקביעתו כי לא הוכחה מרמה מצד המשיבים בכל הקשור  .2

ות החברה. לעניין זה התעלם בית משפט קמא מכך שלא נחתם כל להעברת מני

הסכם העברת מניות אלא אך ורק שטר העברת מניות בודד ומכך שהעסקה לא 

 דווחה לרשויות המס. 
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שגה בית המשפט בכך שלא בחן את טענתו החלופית של המערער לעניין ביטול 

נת לביטול או הניתמתנה המתנה ובהתייחס לכך שעסקינן בהתחייבות ליתן 

במתנה על תנאי אשר התנאי לחלותה לא התקיים. בכלל זה התעלם בית 

המשפט מכך שעסקינן  בהעברת מניות באיגוד מקרקעין, וע"כ חלה החובה 

לדווח על העסקה, דבר שלא נעשה  ולכן מדובר במתנה שרישומה טרם 

ים וכי  בנסיבות העניין התקיימו התנא ש.הסתיים, היינו, מתנה שלא הו

 המאפשרים למערער לחזור בו מהענקת המתנה.

 

כך גם שגה בית המשפט בהתעלמו מטענות המערער כי בנסיבות הנדונות הוא 

רשאי לחזור בו מהתחייבותו ליתן מתנה בשל התנהגותם המחפירה של 

המשיבים כלפיו והעובדה שהפסיקו להעביר לידיו מדי חודש כספים מפירות 

חלה במצבו הכלכלי. כך התעלם בית המשפט הנכס, ובשל ההרעה הנכרת ש

כל ₪  15,555מהתנאי מכללא שעמד בבסיס העברת המניות והוא שיקבל לידיו 

הוא רשאי לחזור בו  2559חודש, לפיכך מעת שהופסק תשלום זה בשנת 

 מהתחיבותו ליתן מתנה.  

 

 תמצית טענות המשיבים

שפט נכון ומנומק היטב ולא נפלה בו כל טעות עובדתית או פסק הדין של בית מ .1

משפטית. אין כל עילה להתערבות בעובדות שנקבעו ע"י בית משפט קמא 

ומסקנותיו שהושתתו על עובדות אלו, כמו כן על התרשמותו ממהימנות 

 העדים.

כאשר בכתב התביעה לא טען  –המערער נוקט בטיעוניו בשינוי חזית מהותי

חלות דיני המתנה, אלא טען לתרמית בלבד. זאת ועוד, הטענות דבר לעניין 

לופיות אשר הועלו ע"י המערער בסיכומיו לעניין ביטול המתנה הינן בגדר חה

)ב(   12טענות עובדתיות חלופיות, אשר אין להעלותן ע"פ הוראת תקנה 

 (.התקנות –)להלן  1986-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד
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העסקה לא דווחה כדין לא נתמכה בדבר. הוכח כי העברת  טענת המערער כי

המניות דווחה כדין, וכאמור אין כל אסמכתא משפטית לכך שהיה על הצדדים 

לנקוט בפעולות נוספות או לדווח על העסקה לגופים נוספים או שוב לרשויות 

 המס.  

 

 דיון והכרעה

בממצאים  -בפסק הדיןדין הערעור להידחות לאחר שלא מצאנו כי נפלו טעויות  .8

 העובדתיים כמו גם במסקנות המשפטיות.

 

צדק בית משפט בקביעתו כי דין התביעה להידחות מחמת התיישנות. נראה כי  .9

המערער התעלם מטענת ההתיישנות שנטענה ע"י המשיבים בהזדמנות 

הראשונה ולא הביא ראיות עובדתיות מספקות על מנת להוכיח כי תקופת 

חלפה. כאמור, העברת המניות נשוא הערעור בוצעה בחודש  ההתיישנות טרם

. הוכח לבית המשפט כי 2559כאשר התביעה הוגשה בחודש נובמבר  2552יולי 

העברת המניות בוצעה מיוזמתו של המערער והמערער לא צלח בהבאת ראיות 

 המוכיחות כי ידע על תרמית הנוגעת להעברת המניות בפרק זמן מאוחר יותר. 

 

 עם זה דין הערעור להידחות. כבר מט

 

זאת ועוד,  המערער לא היה רשאי להרחיב את חזית טיעוניו ולהעלות טענות  .15

חדשות שזכרן לא בא בכתב התביעה, כפי שלא היה רשאי לצרף ראיות חדשות 

 לסיכומיו ללא אישור בית המשפט. 

 

 שזו  נהעיון בכתב התביעה מלמד כי עניינו בבקשה לביטול העברת מניות בטע

 מה על מודע היה לא בעברית הנקרא בהבנת המוגבל ש"התובע כך תוך נעשתה

 ב לכתב התביעה(,  2מניות")סע'  העברת שטר על שלא ובוודאי שהוא חותם

ובאימון  מעורבותו את חוסר בנצלם התובע את שולל הוליכו וש"הנתבעים

  בהם".  נתן שהוא
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 בסוד שמרו בע כי "הנתבעיםלטענות אלו ציין התו תוקף משנה ליתן כדי

ד 1באקראי" )סע'  שהתגלה לתובע דבר ...בחברה המניות העברת את מהתובע

  לכתב התביעה(. 

 

מתבסס, אפוא, על טענת תרמית ומרמה. ואולם נמצא כי כל  התביעה כתב

מערער ההעובדות הנטענות ע"י המערער אינן נכונות כלל ועיקר.  כך הוכח כי 

י נהג לכתוב מסמכים סבוכים אף יותר בכתב ידו ולהעיר מבין היטב עברית וכ

לפסק הדין(. הוכח כי  02הערותיו על מסמכים מסחריים ומשפטיים )סע' 

העברת המניות נעשתה לבקשתו )ולא כי נודע לו עליה מאחר( ומנימוקים 

לפסק הדין(.  הוכח כי  18ברורים שתכליתם העברת הנכס למשיבים )סע' 

את משמעות העברת המניות בכל הקשור לזכויותיו המערער הבין היטב 

לפסק הדין,  לעניין חזקה כי אדם החותם על מסמך  19-65בחברה ובנכס )סע' 

(; 1920שוויץ נ. סנדור ) 621426ע"א  –מבין את שהוא חתם עליו ראו כדוגמה 

ערד נ. אבן  2260455(; ע"א 2552לנדאו נ. בנק לאומי לישראל ) 2500456ע"א 

. עוד הוכח כי המערער העביר את זכויותיו במניות החברה על כל ((2552)

המשתמע מכך במתנה למשיבים וכי לא התקיים בנדון מעשה מחטף או מרמה 

לפסק  60וזאת מתוך הצהרותיו של המערער עצמו בהליכים אחרים )סע' 

הדין(, וכן כי טענת המערער בכתב תביעתו כי העברת המניות נועדה לצורך 

ואות ומשכנתא הייתה לא נכונה וכי לא נלקחו בהלוואות בעקבות קבלת הלו

 לפסק הדין(. 69-01אותה העברה והמשכנתא ניתנה קודם לכך )סע' 

 

מן המפורסמות הוא כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בממצאיה  .11

העובדתיים של הערכאה הדיונית ודאי כאשר ממצאים אלו מבוססים על 

מתן י. מערכות  9268450התרשמות ישירה מהעדים )ע"א תשתית ראייתית וכן 

סופי חי  2211411(; ע"א 2552תקשורת ואיתור בע"מ נ' מילטל תקשורת בע"מ )

 (. 2511נ' גבריאל בלולו )
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בנדון התרשם בית משפט קמא מאמינותו של עו"ד אלטלף ומחוסר מהימנותו 

התבטאויותיו של המערער נוכח הסתירות הרבות שעלו בעדויותיו ונוכח 

 לפסק הדין(.  08הקיצוניות )וראו לעניין  זה סע' 

 

לעניין העדר מהימנותו של המערער די שנביא את הדברים הבאים. אחר שהוצג 

( הוא הודה בתצהירו כי העביר את 21665459למערער כי בהליך אחר )תמ"ש 

  –המניות למשיבים במתנה, בניגוד לטענתו בהליך הנוכחי, ובלשונו 

ממניות החברה, אולם  05%ויין כי אני הייתי הבעלים של "יצ
לפני כשנה וחצי העברתי במתנה וללא תמורה את המניות בחרה 

ומאוחר יותר חילקו הנתבע והאח שלומי את  ד.)שלומי( ש.לבני 
ממניות  01%, ר.מניות החברה באופן שכיום יש בידי הנתבע, 

 החברה"ממניות  69%החברה ואילו בידי האח שלומי יש 
  –טען המערער 

 לפר'( 11-10ש'  25"אני לא כתבתי את זה, עורכת הדין "  )עמ' 

 

 דומה כי כל מילה מיותרת. 

 

נעיר כי סתירות ואמירת חצאי אמת נמצאו לרוב בעדות המערער ואין אנו 

מוצאים לנכון לחזור להביאן כולן, די שנאמר שאפילו באשר לגילו לא דייק 

, כאשר הדבר נעשה 10תם על העברת המניות בהיותו בן המערער, עת טען כי ח

 לפסק הדין(.   01... )ראו סע' 28בהיותו בן 

 

הנה כי כן, נראה כי המסקנות העובדתיות אליהן הגיע בית משפט  קמא 

 מבוססות היטב בחומר הראייתי שהוצג לפניו ואין כל מקום להתערב בהן.  

 

עובדתית עליה ביקש המערער  –פטית כיון שטענת המרמה הייתה הטענה המש .12

להיסמך בכתב תביעתו, ברי כי הטענות העובדתיות החלופיות שהעלה מאוחר 

היותן בגדר שינוי חזית, הן יכומיו אינן אלא טענות אשר זולת יותר בכתב ס

  –)ב(  לתקנות  12טענות עובדתיות חלופיות אשר אין להעלותן כמפורט בסעיף 
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לטעון כנגד אותו בעל דין טענות עובדתיות ")ב( בכתב טענות אין 
חלופיות, אלא אם כן הצהיר הטוען כי העובדות כהוויתן אינן 
ידועות לו..." )לעניין דחיית טענה המהווה שינוי חזית מהותי 

יולזרי נ' בנק  2199452ע"א  -לנטען בכתבי הטענות ראו, כדוגמה 
תחנת מעבר יוסף ארביב נ'  1598456(; ע"א)ת"א( 2551המזרחי )

ו. ח. ש. נ' עזבון  - 0585458סבא( -(; תע )כפר2552השרון בע"מ, )
ד. ב. נ'  1191458(, וכן ת"ע )משפחה כ"ס( 2511המנוח י. ו. ואח', )

 ( והאסמכתאות המובאות שם(.2511ר.פ., )
 

ח לכתב התביעה טען המערער באופן כללי כי לא שולמו מיסי 1ודוק, בסעיף 

העברת המניות, והעסקה לא דווחה לרשויות המוסמכות. שבח או רכישה בגין 

הוכח כי טענה כללית זו אינה נכונה. העברת המניות דווחה לרשם החברות, 

וכאמור בפסק הדין קמא אף נוהל מו"מ לפשרה )שאכן הושגה( עם רשויות 

לפסק הדין(. רק בשלב מאוחר יותר עלתה טענת רישום העברת  6המס )סעיף 

קרקעין המחייבת, כך נטען, דיווח אחר4נוסף. נקבע עובדתית מניות באיגוד מ

כי טענה זו לא הוכחה. ומכל מקום, הטענה מהווה שינוי חזית מהאמור בכתב 

 התביעה.

 

כך גם הטענות הנוגעות להתחייבות ליתן מתנה מהוות שינוי חזית מהותי  .11

 ומתוך שכך יש לדחותן על הסף.  

 

ת שאין חולק כי המשיבים שינו מצבם נוכח ואולם אף לגופם של דברים ומע

השקעותיהם בנכס הרי שלצורך ביטול ההתחייבות ליתן מתנה )וזאת מבלי 

נוכח רישום  ש.לקבוע מסמרות כי אכן מדובר בהתחייבות ולא במתנה שהו

העברת המניות(, נדרש המערער להוכיח התנהגות מחפירה מצד המשיבים או 

ת המשפט שוכנע כי שני אלו לא התקיימו הן שינוי מהותי במצבו הכלכלי. בי

נוכח העזרה הכלכלית שמושיטים המשיבים למערער עד היום תוך תשלום 

מלוא הוצאותיו החודשיות, והן נוכח מצבו הכלכלי הנחזה של המערער, אשר 

לפסק הדין(.  16-10ע"פ קביעת בית המשפט לא נפגע אחר העברת המניות )סע' 

 ו של בית משפט קמא איננו מוצאים מקום להתערב.  גם בקביעות עובדתיות אל

 

 מכלל האמור דין הערעור להידחות.  
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כפי שמצא בית משפט קמא לעשות, כן אנו  -בשולי הדברים נוסיף ונאמר  .16

ניסינו להביא לשלום בית והסכמה בין האב לבניו היחידים. לצערנו, הדבר לא 

 עלה בידינו.

 

"והשיב לב אבות על יתקיים בצדדים הפסוק:  אין לנו אלא לסיים בתקווה כי

 " )מלאכי ג', כ"ד(.בנים ולב בנים על אבותם

 

המשיבים, בדבר נכונותם לסייע לאביהם ככל  –רשמנו בפנינו את דבר הבנים 

אין אנו  –ולפנים משורת הדין  –הנדרש עד אחרית ימיו, וברוח דברים אלו 

 עושים צו להוצאות.

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2511ינואר  51, תשע"זג' טבת ניתן היום,  
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