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 משיבי!

  
  א.ר. .1
  .ד.א .2

  ע"י ב"כ עוה"ד טל קדש
  
  2 

 
 החלטה

  3 

 4אביב (כב' השופטת א. �רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תלבקשת 

11�1099ז'יטניצקי רקובר, בתמ"ש � 5במסגרתה נדחתה בקשת המבקש (הנתבע בהלי�) לסילוק  ,)15

 6  התובענה נגדו על הס% מחמת השתק שיפוטי.

  7 

 8  העובדות הצריכות לעניי#

  9 

 10ולה& ארבעה ילדי& בוגרי&. ממועד נישואיה& מתגוררי&  1974המשיבי& ה& בני זוג שנשאו בשנת 

 11  מהוריו ואשר הזכויות בה רשומות על שמו בלבד. 2המשיבי& בדירה אותה ירש המשיב 

  12 

 13") בקשה להכריז עליה כפושטת רגל ובחודש נובמבר המשיבה(להל+:  1הגישה המשיבה  2006בשנת 

 14  נית+ נגדה צו כינוס.  2006

 15 2010הוגשה תביעת חוב מטע& המבקש לנאמ+ שמונה למשיבה. בשנת במסגרת הלי� פשיטת הרגל 

 16קיי& בית המשפט המחוזי  12.4.2010עתרה המשיבה, במסגרת הלי� הפש"ר, למת+ צו הפטר. ביו& 

 17אביב דיו+ בבקשה למת+ צו הפטר, במעמד המבקש (שהגיש כאמור תביעת חוב) ובתו& הדיו+ �בתל

 18  נית+ למשיבה צו הפטר. 22.6.11לתת הפטר מותנה. ביו& החליט להכריז על המשיבה פושטת רגל ו
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 2") בקשה למימוש משכו+ שהיה רשו& על המשיב(להל+:" 1הגיש המבקש נגד המשיב  29.4.15ביו& 

 3  הדירה, במסגרת תיק הוצאה לפועל.

 4הגישה המשיבה לבית המשפט קמא תביעה למת+ סעד הצהרתי לפיו היא בעלת מחצית  1.11.15ביו& 

 5"העיקולי! ו/או ההערכות ו/או הזכויות הקנייניות בדירה הרשומה ע"ש המשיב וכי מהזכויות 

 6 2( המשיב  המגבילות אשר הוטלו על ידי הנושי! על דירת המגורי! יצומצמו למחציתו של התובע

 7  ". במסגרת התביעה עתרה המשיבה ג& לצו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל.בלבדכא+ ש'ש') 

  8 

 9הגנתו טע+ המבקש, בי+ השאר, כי יש לדחות את תביעת המשיבה על הס% מחמת השתק  במסגרת כתב

 10שיפוטי שנוצר עקב כ� שבמסגרת הלי� פשיטת הרגל ולצור� קבלת הפטר מחובותיה, טענה המשיבה 

 11קיי& בית  5.4.16ש& כי אי+ לה כל זכויות בדירת המגורי& (הרשומה כאמור ע"ש המשיב). ביו& 

 12קדמי בתובענה, במסגרתו חזרו הצדדי& על טיעוניה& ובסופו נקבע כי הצדדי& המשפט קמא דיו+ מ

 13יגישו את סיכומי& בכתב בשאלה המקדמית, הא& יש לסלק את התביעה על הס% מחמת השתק 

 14  שיפוטי שנוצר בעקבות הצהרותיה של המשיבה בהלי� פשיטת הרגל.

  15 

 16שפט קמא הדוחה את בקשת המבקשת , לאחר שהוגשו הסיכומי&, ניתנה החלטת בית המ21.8.16ביו& 

 17לסילוק התביעה על הס� מחמת השתק שיפוטי. בית המשפט קמא מצא כי במסגרת הליכי פשיטת 

 18הרגל שניהלה המשיבה הצהירה האחרונה, במספר הזדמנויות, שדירת המגורי& היא בבעלות בעלה, 

 19ההפטר בהלי� הפש"ר המשיב, בלבד. ע& זה, סבר בית המשפט קמא כי אי+ אינדיקציה לכ� שקבלת 

 20נעשתה במקרה דנ+ בהתבסס על טענתה של המשיבה להיעדר זכויות. בנוס%, קבע בית המשפט קמא 

 21כי מהדיו+ בבקשה לצו הפטר עולה כי המבקש היה אז ער לזכויות המשיבה בדירה ובנסיבות אלו אינו 

 22זכויותיה בדירה  יכול להיבנות מהטענה בדבר השתק שיפוטי המונע מהמשיבה להעלות טענות בדבר

 23  המגורי&.

  24 

 25על החלטה זו מלי+ המבקש במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי. לטענת המבקש, שגה בית המשפט 

 26קמא במסקנותיו אלו. משהגיע בית המשפט קמא למסקנה כי המשיבה אכ+ הצהירה במסגרת הליכי 

 27ויותיה בדירה ועל לא הייתה חובה על המבקש לבדוק את זכ –פשיטת הרגל שהדירה אינה בבעלותה 

 28  בית המשפט קמא היה לקבל את טענת ההשתק השיפוטי ולסלק את התביעה על הס%.

  29 
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 1  דיו# והכרעה

  2 

 3לאחר עיו+ בבקשה ובנימוקיה אני מחליט לדחות אותה א% מבלי לבקש לה תשובה, בהתא& לתקנה 

4  .1984�(א) לתקנות סדר הדי+ האזרחי, התשמ"ד406 

  5 

 6 השגות יידונו ,ככלל ,כי ,עולה 1984 �ד"משולב] התשמ [נוסח המשפט בתי לחוק (ב)52סעי%  מלשו+

 7 הדי+, פסק על הערעור במסגרת הדיונית של הערכאה )ביניי& החלטות(אחרות"  החלטות "על צדדי&

 8 הערעור לשלב ההחלטה על בהשגה הדיו+ דחיית כי להראות הערעור רשות מבקש בידי עלה א& אלא

 9 או ממש, של לנזק לגרו& עלולה ; הצדדי& זכויות על ממשי באופ+ להשפיע עלולה הדי+, פסק על

10, 1984�סדר הדי+ האזרחי התשמ"ד לתקנות 411 תקנה שגוי. או מיותר הלי� של לקיומו להביא עלולה 

 11 עליה להשיג הדר� בפניו פתוחה נתינתה, ע& אחרת החלטה על ערער לא להלי� צד א& א% כי קובעת,

 12   הדי+. פסק על ערעורו ההלי�, במסגרת בסיו& בזכות

 13 

 14המשפט (שעוסקת ברשות ערעור על החלטת  בתי (ב) לחוק41סעי%  הוראת יושמה הפסוקה בהלכה

 15בית המשפט המחוזי המוגשות בפני בית המשפט העליו+ א� זהה במתכונתה בכל הנוגע לתנאי& 

 16 יהיה כי שנקבע באופ+ (ב) לחוק בה& צרי� מבקש רשות הערעור לעמוד)52הקבועי& בהוראות סעי% 

 17 בערעור הדיו+ כי להראות המבקש של בכוחו כאשר על "החלטה אחרת" רק ערעור רשות לית+ מקו&

 18 נחיצות לעניי+ למנות נית+ אות+ הנסיבות לסיומו. מבי+ הגיע טר& העיקרי שההלי� א% על נחו0 עליה

 19 זכויות על הפי� בלתי באופ+ להשפיע עשויה ההחלטה הדיו+ ה+: הדירותה של ההחלטה, היינו, הא&

 20 הלי� של קיומו תמנע ההכרעה במיוחד; ומורכב ארו� משפטי הלי� לייתר עשויה ההכרעה הצדדי&; 

 21 21ו כה# גדעו#   2856/12א"רע ג& ראו   537 ,571) 3יט ( ד"פ עזרא  'נ אליהו  226/65א"ע שגוי (ראו

 22 לומר נית+ בה& נדירי&, מקרי& באות& ג& כי ,. יתכ+ (20.5.2012)נבו במאגר פורס& אח' נ' מע"צ

 23 עוד הערעור ערכאת שערי את לפתוח מקו& יהיה ברורה, טעות טעתה המבררת הערכאה כי מיד

 24 ירושלי!אלה ר. הנדסת בני# והשקעות בע"מ נ' פקיד השומה  2459/04רע"א ( פסק הדי+ נית+ בטר&

 25  ).1324) 2( 2004על �תק

  26 

  27 

 28המגמה הברורה של ערכאות הערעור היא שלא להתערב בהחלטה של הערכאה הדיונית לדחות בקשות 

 29 הערעור האזרחי",חבקי+, " ב+ נו+ וט. לסילוק על הס% (ראו לעניי+ זה בספר& של המלומדי& ח.

 30). היטיבו לבטא 62והאסמכתאות המובאות ש& בה"ש  208�207,  בעמ' 2012�מהדורה שלישית, תשע"ג

 31כשנחזה על פני  �למעט במצבי קיצו#בספר&: "  המחברי&את אמת המידה הראויה להתערבות 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=���%202459/04
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 1יש להסתפק בכ(  –הדברי! שהבירור הערעורי יצרו( מעט זמ# שיפוטי ושסיכויי הערעור גבוהי! 

 2מידה מחמירה להתערבות בהחלטה �לסילוק על הס+ תידו# בערכאה אחת ולהחיל אמתשבקשה 

 3אפשר לערער על דחייה של בקשה �הברית אי�הדוחה בקשה כזו. לש! השוואה, נציי# כי בארצות

 4  ).208" ( ש&, בעמ' לסילוק על הס+

  5 

 6 מצדיק דנ+ המקרה מדוע טיעו+ או הסבר כל תמצא ולא בה והפו� הערעור רשות בבקשת הפו�, בענייננו

 7 לפיה המבקש טענת את, הדי+�פסק במסגרת ולא, עתה כבר יבח+ זה משפט שבית על מנת ערעור רשות

 8, למעשה הלכה, נוסחה הערעור רשות בקשת. שיפוטי השתק מחמת להידחות כלפיו התובענה די+

 9 קמא המשפט בית החלטת כלפי שטענותיו זכות המבקש בידי וכאילו ערעור בהודעת מדובר כאילו

 10 זה אי+, אלו בנסיבות. ההלי� של זה בשלב כבר יבחנו) מקדמית בבקשה ביניי& החלטת שהינה(

 11 אל( שיפוטי זמ+ מעט יצרו� דנ+ במקרה הערעורי הבירור כמה עד לשער זה משפט בית של מתפקידו

 12(כשטענות אלו כאמור כלל לא   גבוהי& הערעור סיכויי כמה ועד) קמא המשפט בבית ההלי� בירור מול

 13 החלטת כלפי השגותיו לבחינת הדר�נטענו)  על מנת שבית משפט זה יסלול למבקש, מיוזמתו, את  

 14  .בהלי� די+�פסק מת+ בטר&, קמא המשפט בית

  15 

 16 המשיבי& הוגדרו שבו), 2 נספח( ע"לבר שצורפה מתכונת כתב התביעה כי אציי+ הדברי& בשולי

 17מעלה תהיות בשאלת סמכותו העניינית ") פורמאלי נתבע"כ שהוגדר( המבקש נגד ולחוד ביחד כתובעי&

 18סדר הדי# בבית שאוה,  שוחט וד. של בית המשפט קמא להידרש כלל להלי� שלפניו ( ראו לעניי+ זה ש.

 19כי  ,). למע+ הסר ספק, אציי+148�147, בעמ' 2009�, הוצאת מחשבות, תש"עהמשפט לענייני משפחה

 20הטענה לא נטענה במסגרת בקשת רשות הערעור שלפניי, בית המשפט קמא לא נדרש לה בהחלטתו 

 21  נושא הבר"ע, ומשכ� איני קובע בעניי+ מסמרות.

  22 

 23  סו+ דבר

 24  הבקשה נדחית.

 25  אי+ צו להוצאות. –משלא התבקשה תשובת המשיבי& 

 26  .העירבו+, על פירותיו, יושב למבקש באמצעות בא כוחו

 27  לטה במתכונת בה נחתמה, בהיעדר שמות הצדדי& ופרטי& מזהי& אחרי&.מתיר פרסו& ההח

  28 

 29  , בהעדר הצדדי&.2016נובמבר  19, י"ח חשוו+ תשע"זהיו&,  נהנית

       30 
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                 1 
  2 




