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 רחמים כהן  שופטה כבוד בפני 

 
 

 מבקש/נתבע
 

 קידר גבריאל
 ע"י ב"כ עו"ד ישי דב גלילי

 
 נגד

 
 

 משיב/תובע
 

 קידר אופיר
 ע"י ב"כ עו"ד אלקנה בישיץ 

 
 

 פסק דין
 

 ,פסק בוררות שניתן בין הצדדים מבוטללפיו,  סעד הצהרתימתן תובענה לעל הסף של דחיה בקשה ל

 כיוון שניתן, כך לפי הנטען, במרמה. 

"כתב תביעה לביטול פסק דין שניתן במרמה המאשר  את תובענתו כך: הכתיר ,אופיר קידר ,המשיב

 (.התובעאו  אופיר - פסק בוררות פיקטיבי שלא היה ולא נברא" )להלן

(, הנתבעאו  גבריאל - שה על רקע סכסוך כספי בין אופיר לאחיו, גבריאל קידר )להלןהתובענה הוג

, לצורך מימון רכישת דירת $6991 שנתן גבריאל לאופיר בשנת 022,222בנוגע להלוואה על סך 

 1( והתחייבותו של אופיר להשיב לגבריאל את ההלוואה תוך הדירה - מגורים בגבעתיים )להלן

 חודשים.

לבוררות בפני עו"ד  ,בתיווך אביהם ,אופיר בהתחייבותו להשיב את ההלוואה פנו השניים משלא עמד

 ביניהם עו"ד גזי כבוררלמינוי חתמו השניים על "שטר בוררות", הסכם  0.66.6992כפיר גזי. ביום 

 , נספח ט"ו לבקשת הנתבע לדחיית התובענה על הסף(.הסכם בוררות - )להלן

אופיר  ,בוררות )נספח ד' לבקשת הנתבע לדחיית התובענה על הסף( לפיו ניתן פסק 09.1.6998ביום 

$ ועליו להשיב את החוב בשקלים חדשים תוך שישה חודשים מיום 022,222חייב לגבריאל סך של 

גבריאל רשאי לרשום הערת אזהרה על הדירה. עוד נקבע  ,פסק הבוררות. לצורך הבטחת החזר החוב

להגיש את פסק הבוררות לאישור בית המשפט, רק אם יוכח  שגבריאל רשאי ,בפסק הבוררות

 (.פסק הבוררות - פסק הבוררות )להלן מתן שאופיר לא השיב את החוב תוך שנתיים מיום

משלא הושב החוב במשך למעלה משנתיים, ביקש גבריאל לאשר את פסק הבוררות בבית המשפט 

במכתב  1.66.0222לבית המשפט ביום . בתגובה לבקשה פנה אופיר 6699422המחוזי במסגרת ה.פ 

נכון אני חייב את הכסף אבל נקלעתי לקשיים כלכליים שמונעים ממני את ... והודיע כדלהלן: "

"  $ לחודש ובלבד שלא איזרק מדירת המגורים שלי053התשלום. אני יכול לשלם לאחי לכל היותר 
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, הודיע גבריאל לבית המשפטבה שובה לתגו)נספח ו' לבקשת הנתבע לדחיית התובענה על הסף(. בת

 והוא עומד על אישור פסק הבוררות ככתבו וכלשונו. והצעתו של אופיר אינה מקובלת עליש

פסק  - כב' השופט א. שטרסנוב, להלן -)בית המשפט המחוזי  אושר פסק הבוררות 1.9.0226ביום 

 (.הדין המאשר

 המאשר.  גבריאל מכוח פסק הדיןנרשמה הערת אזהרה על הדירה לטובת  09.62.0226ביום 

שנים לאחר שנרשמה, נמחקה הערת האזהרה על סמך בקשה שהגיש אופיר  61, 09.6.0269ביום 

 הוגשה במרמה.הבקשה גבריאל, . לטענת לרשם המקרקעין

( 26-09181-69-9פתח גבריאל תיק הוצאה לפועל ) ,0269על רקע מחיקת הערת האזהרה, במרץ 

 $.022,222סך על , למימוש פסק הבוררות

. "פרעתי"בפני כב' רשם ההוצאה לפועל, א. אשר, טען אופיר טענת  02.66.0269בדיון שהתקיים ביום 

שאביו שילם עבורו את החוב. אופיר תמך טענה זו  ,טעןהוסיף ו הודה בקיומו של החוב אךאופיר 

לם את חוב אופיר וכי שאביהם שי ,בו מאשר גבריאל 61.6.0229בתצהיר חתום על ידי גבריאל מיום 

 להחזר ההלוואה שנתן לאופיר.טוחה ששימשה כב, הוא מסכים להסרת הערת האזהרה

שחתם עליו שלא בפני עורך הדין ולבקשת  ,גבריאל הודה בפני הרשם, שחתם על התצהיר אך טען

שאביו התחייב להחזיק את התצהיר ברשותו עד  ,מסמך. גבריאל טעןהשלחץ עליו לחתום על  ,אביו

. גבריאל הוסיף לא תימחק וגבריאל הסכים לבקשת אביו ובלבד שהערת האזהרה שהחוב אכן ייפרע

. נפטר האב ואופיר השתמש בתצהיר במרמה כדי למחוק את הערת האזהרה 0261בשנת שם, שוטען 

הליכי הוצאה לפועל למימוש פסק בלכן, משלא נפרע החוב ובעקבות מעשיו של אופיר, פתח 

 הבוררות.

שהחוב . עוד נקבע, רעון החוביהרשם את טענות אופיר בדבר פ כבוד , דחה01.8.0261ה מיום בהחלט

 . (ות)מועד מתן פסק הבורר 09.1.6998נכון ליום ₪  268,222 דולר שהם 022,222עומד על סך 

רשם ההוצאה לפועל נתן דעתו בהרחבה על השתלשלות האירועים ועל התנהלות הצדדים לאורך 

זה גם לשאלת השיהוי בפניית גבריאל למימוש פסק הבוררות. אין מקום להידרש השנים, ובכלל 

כיוון שאינם מורידים או מעלים מהשאלות הצריכות לבקשה דנא. לבסוף קבע  ענייננוב לפרטים אלו

שאופיר לא הוכיח את טענת ושיש להעדיף את גרסתו של גבריאל על פני גרסתו של אופיר  ,הרשם

 רעון.יהפ

הרשם בפני בית משפט השלום )כב' השופט משה סובל(, במסגרת עש"א  כב' ר על החלטתאופיר ערע

 . הערעור נדחה.68091-62-61

, לאחר ניהול ההליכים המפורטים לעיל, הגיש אופיר תובענה לביטול פסק הדין 1.1.0261ביום 

י וכל הליך ניתן במרמה, פסק הבוררות היה פיקטיב המאשר את פסק הבוררות, בטענה, שפסק הדין

 .היא הבקשה שבפני –הבוררות "לא היה ולא נברא". גבריאל הגיש בקשה לדחיית התובענה על הסף 
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 )המבקש( תמצית טענות הנתבע

, יש לסלק את התובענה על הסף מהטעם שהיא נוגדת את הוראות חוק הבוררות ,לטענת הנתבע

תקנות  - )להלן 6989 -, תשמ"ד ותקנות סדר הדין האזרחי (חוק הבוררות - )להלן 6918 –תשכ"ח 

. לטענתו, התובענה מוגשת כנגד מעשה בית דין מפורש וחל עליה השתק עילה (סדר הדין האזרחי

והשתק פלוגתא, המגולמים בהחלטות שיפוטיות קודמות של ערכאות שונות, שדנו והכריעו באותו 

 . עניין ואותן נסיבות העולות בכתב התובענה

סוגיית החוב ופסק הבוררות שמכוחו פתח הנתבע את תיק ההוצאה לפועל )כזוכה(, נדונו על ידי רשם 

ההוצאה לפועל כמו גם על ידי בית משפט השלום, בערעור שהוגש על החלטת רשם ההוצאה לפועל. 

ומבלי בשתי הערכאות טען התובע )כחייב( טענת "פרעתי" כנגד החוב שבגינו ניתן פסק הבוררות, 

. לא או פסק הדין המאשר שהביע התנגדות או ערער על תוקפם של הליך הבוררות או פסק הבוררות

ניתן להגיש כתב תביעה מקום בו על אותן נסיבות, על אותן עובדות ועל אותם מסמכים כבר ניתן 

ך, פסק דין חלוט. מדובר בהחלטות שיפוטיות שכל אחת מהן מהווה מעשה בית דין חלוט. יתרה מכ

דין התובענה להידחות משום שקיים השתק שיפוטי על הטענות שהציג התובע בתובענה ועומדות 

 בסתירה לטענות שהציג בפני ערכאות קודמות. 

נטיות לטענות שהועלו בכתב וומחמת התיישנות. כל העובדות הרל על הסף דין התובענה להידחות

במסמכים שהוצגו על ידו בערכאות השונות. התובע בתובענה היו ידועות לתובע ואף נטענו על ידו 

מרוץ ההתיישנות חל . פסק הבוררות היה מעשה מרמה, טענה אותה מכחיש הנתבע מכל וכל, שטוען

. התובע ידע לפחות מיום , הנטעןמרגע שהתובע ידע על עילת התביעה, דהיינו ידע על מעשה המרמה

די בית המשפט וכי הנתבע פועל נגדו למימוש החוב , שאושר על יותשניתן נגדו פסק בורר 1.66.0222

וך בין סבערכאות שונות בהן נדון הסכם. לביטול המאשר, ולא פעלמכוח פסק הבוררות ופסק הדין 

שהבוררות הייתה פיקטיבית. למעשה, לא העלה התובע אף אחת מהטענות שאותן  ,הצדדים לא טען

 שנים לאחר שניתן פסק הבוררות. 62העלה לראשונה בכתב התביעה נשוא תובענה זו, 

משכך, אל לו לבית . לחוק הבוררות 02להוראת סעיף עומדת בניגוד הגשת התובענה באיחור כה רב 

 91וזאת תוך  הבוררות,טול פסק לביבקשה להגיש  אפשרותעמדה  התובע בפניהמשפט להיזקק לה. 

לבית המשפט  לחלופין, יכול היה להגיש .הבקשה לביטולימים מהיום שבו נודע לתובע על עילת 

המאשר  מיום שנודע לו על פסק הדיןימים  12העליון בקשת רשות לערער על פסק הדין המאשר תוך 

חלפו  ,במועד משלא עשה כןלתקנות סדר הדין האזרחי(,  199לחוק הבוררות ותקנה  18)סעיף 

שנים לאחר  62ין הוא יכול לעשות כן בפרט א .דין התובענה להידחותו המועדים לביצוע פעולות אלה

 .בדין יםהקבוע יםהמועד

 )המשיב( תמצית טענות התובע
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המאשר את פסק  ,1.9.0226מבית המשפט להורות על ביטול פסק דין שניתן ביום מבקש התובע 

ניתן במרמה והליך הבוררות, שהתקיים בין הצדדים היה  המאשרהבוררות. לטענתו, פסק הדין 

 הליך פיקטיבי, שיזם אביהם במטרה למנוע מאשתו של התובע לתבוע זכויות בדירה. 

האב ... לטענת התובע, כל הצדדים ידעו שמדובר בהליך פיקטיבי ובפועל לא התקיימה כל בוררות: "

נברא עוה"ד גזי כפיר אשר הלך אף הוא לבית הוא זה ששכר את שירותיו של 'הבורר' שלא היה ולא 

הופיעו בפניו, ללא גבריאל ל כאמור מבלי שהתובע או ועולמו, וזה הוציא תחת ידו פסק בוררות, הכ

ל למראית עין. בפועל וכאמור, לא התקיימה וששמע או קיבל לידיו כל מסמך, ללא ששמע ראיות, הכ

ל נעשה למראית עין על ידי ווהכ בוררות ל פרוטוקולכל בוררות, לא נערכו ישיבות בוררות, לא התנה

למקור  באשר האב המנוח וביוזמתו בניסיונותיו של האב כדי להגן על הרכוש וכדי ליתן צידוק

 לכתב התביעה(. 60-61הכספים ששימשו לצורך רכישת הדירה כפי שעשה מעת לעת". )סעיפים 

הטענה  את לפועל, טוען התובע, שהעלה שהועלתה על ידו בהליך ההוצאה ,באשר לטענת "פרעתי"

בתום לב בהתייחס לעובדה שהנתבע חתם על תצהיר לפיו התובע פרע את החוב, אך לא הייתה 

בטענה זו משום התייחסות מצידו להליך הבוררות שלא היה ולא נברא, כך לפי טענתו. עוד הוסיף 

מסגרת הליכי ההוצאה לפועל, בעניין זה, שלא מצא טעם להרחיב את היריעה בסוגיית הבוררות ב

כיוון ש"גבריאל עצמו לא רק שלא חשף אף הוא את עניין הבוררות שלא הייתה ולא נבראה, אלא 

 לכתב התביעה(. 98ניצל את תמימותו של התובע כקרדום לחפור בו" )סעיף 

 דיון 

 לאחר שאושר פסק הבוררות זמן רב הוגשההתובענה 

קובע רשימת עילות שבהתקיים אחת מהן יהיה רשאי בית המשפט לבטל  לחוק הבוררות 09סעיף 

פסק בוררות. רשימת העילות לביטול פסק בוררות היא רשימה סגורה, ושומה על בית המשפט לתת 

 להן פירוש דווקני:

"התערבות שיפוטית בפסק הבורר הינה צרה ומוגבלת לעילות מוגדרות. עילות 

ירוש דווקני, במגמה ליתן תוקף לפסק ולא אלה מוחלות בזהירות ועל דרך פ

 (.00.9.0221, מיום מגשימים כפר שיתופינ'  גמליאלי 1182422)רע"א  לבטלו."

 (:62)09בנסיבות שתוארו בכתב התביעה, ניתן למצוא לכאורה עוגן נורמטיבי לטענות התובע בסעיף 

(, בקשת ביטול –דין )בחוק זה -בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל .12"

לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת 

 העילות האלה:

.... 

קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו  (23)

 ערעור עוד."
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אחת מהאפשרויות לביטול פסק דין סופי היא כאשר פסק דין הושג במרמה. כפי שצוין בע"א 

 : 01.1.0229, מיום אפרמיאןנ'  אוליאןש 9822426

"כלל יסוד בשיטת משפטנו מורה כי 'המרמה מבטלת הכול', ויש שבכוחה של 

 דין חלוט."  -דין ולהביא לביטולו של פסק-בית-טענת תרמית להתגבר על מעשה

, ונוהלדין  -בוררות אוטולנגי,  .הוא סעד נדיר ביותר )סמרמה בשל אף על פי כן, ביטול פסק בוררות 

 0112482(. עמד על כך גם בית המשפט בת"א 6662, כרך ב', בעמ' 0221 –מהדורה רביעית מיוחדת 

 :(עניין תרשיש - , להלן62.2.6988, מיום דומכס בע"מנ'  תרשיש בע"מ

"יש לתיתו רק במקרים חריגים, שבהם הוברר מעל לכל ספק כי אכן אמורים 

הפסק, ובמקרה כזה על מבקש הדברים במעשה של תרמית שהשפיע על מתן 

 הביטול להוכיח מעבר לכל ספק את קיומם של התנאים האמורים." 

ביטול פסק בוררות לאחר שכבר ה לבענייננו מדובר בבקששבשים לב לעילה זו יש להביא בחשבון, 

לחוק  02, ועל כן מבוקש ביטול פסק הדין המאשר. סעיף 0226בשנת  אושר על ידי בית המשפט

 תייחס למועדים בהם תוגש בקשה לביטול פסק בוררות וקובע כדלהלן:הבוררות מ

ארבעים לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור  )א( .12"

, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, וחמישה יום מיום מתן הפסק

דין, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו; בית -על ידי הבורר או על ידי בעל

שפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מטעמים המ

 חוץ.-מיוחדים שיירשמו, ובכל מקרה שהוגשה בקשה לאישור של פסק בוררות

ארבעים , תתחיל התקופה של 11היתה פניה לבורר לפי סעיף  )ב( 

ובבקשת מהיום שהבורר החליט או צריך היה להחליט בפניה;  וחמישה יום

מהיום שנתגלו העובדות המשמשות  –( 23)12העילה האמורה בסעיף ביטול על פי 

 .יסוד לבקשה

לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה אחרי שפסק  )ג( 

 .הבוררות אושר

המועדים האמורים בסעיף קטן )א( לא יחולו על בקשת ביטול על  )ד( 

ל בקשת ביטול והוראות סעיף קטן )ג( לא יחולו ע( 2)12פי העילה האמורה בסעיף 

 )הדגשות הוספו(. "(.23)12על פי העילה האמורה בסעיף 

ביטול פסק בוררות שהוגשה לאחר אישורו של ה לשבית משפט לא ידון בבקש ,מלשון החוק עולה

)ג( לא חלה על 02)ד(, הוראת סעיף 02)ג([. אולם, לפי הסייג הקבוע בסיפא של סעיף 02הפסק ]סעיף 

 (. 62)09לפי סעיף  בקשת ביטול שהוגשה בעילה
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אין  ,על כן. (62)09סעיף בגדר מבוססת על טענת מרמה, הנכנסת  המאשרפסק הדין התובענה לביטול 

להיזקק לה למרות ועל אף שפסק הבוררות אושר. ברם, אין בחריג האמור כדי  לכאורה מניעה

 )ב( לחוק. -)א(02בסעיפים הקבועים לפטור את התובע מהמועדים להגשת התובענה 

יום(  91המועד )יחושב ( לחוק, 62)09בבקשת ביטול על פי העילה האמורה בסעיף ש ,קובע)ב( 02סעיף 

 להגשת בקשת הביטול "מהיום שנתגלו העובדות המשמשות יסוד לבקשה".

נתגלו עובדות ש( לחוק הבוררות דורש, 62)09ביטול פסק בוררות בגדר העילה הקבועה בסעיף 

 ן בזמנו לא היה תלוי בו:ילוייקש הביטול ואשר אי גחדשות שלא היו ידועות למב

( לחוק הבוררות היא מעצם טבעה עילה 23)12"עילת הביטול הקבועה בסעיף 

"עמומה" אשר מיועדת להתמודד עם מצבים נדירים "כמו למשל, אם נפגעו 

התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות למבקש בשעת עקרונות הצדק הטבעי, 

 9819461)רע"א  "סר גילויין בזמנו לא היה תלוי במבקשהבוררות ואשר חו

   , הדגשה הוספה(.6.60.0261, מיום מנורה מבטחים ביטוח בע"מנ'  מושקוביץ

( אפשרית בהתקיים שני 62)09לשון אחר ובהתייחס לנסיבות העניין, גיבוש עילת ביטול מכוח סעיף 

מיסודו,  ותדי לשנות את פסק הבוררקיומה של עובדה חדשה שיש בה כ -תנאים מצטברים: האחד 

אותה עובדה לא היתה ידועה )לבעל הדין המבקש את הביטול( והוא אף לא יכול היה  -והשני 

 , לעיל(.תרשיש ענייןלגלותה בשקידה סבירה בעת הדיון בבוררות )

הבוררות עצמה ובהליכים המשפטיים שלאחר מכן, ידע מועד כבר ביש טעם בטענת הנתבע, ש

שהיה מודע לכל העובדות , שמדובר בבוררות פיקטיבית. התובע עצמו מאשר לטענתו,, התובע

בלשונו של התובע בכתב והרלוונטיות עליהן התבססו טענותיו במסגרת התובענה הנוכחית. 

 (.66( ידעו שהוא פיקטיבי" )סעיף ר.כ. – כל הצדדים לו )להליך הבוררות... התביעה: "

טענותיו למרמה חותרת תחת התובע בהליכי ההוצאה לפועל  טעןטענת "פרעתי" שזאת ועוד, 

וקיומה של בוררות פיקטיבית. לטענת התובע, לא התייחס לסוגיית הבוררות בהליכים המשפטיים 

בוררות הייתה שה ,הקודמים, מתוך כבוד לאביו המנוח שהשביע את הצדדים לא לספר לאיש

מות הרי שלאחר  ,דרך אותה מתווה התובע. טענת התובע אינה מתקבלת. אף אם נלך בטיביתפיק

, לא ברור הטעם באי חשיפת פרט כה מהותי ות התובעטענמי שיתמוך בהיה לא ו ,0261בשנת האב 

 מול הנתבע.  בעבר בהליכים שניהלגרסתו שיכול היה לחזק את 

נדחות. פסק  ,בהליכי ההוצאה לפועל לבוררות טענות התובע לפיהן גם הנתבע בעצמו לא התייחס

הן בהליכי אישורו בבית המשפט המחוזי והן הבוררות היווה את הבסיס לבקשת הנתבע מלכתחילה 

 . במסגרת הליכי ההוצאה לפועל

 בדבר אי עמידה במועדים הקבועים בדין לעניין הגשתלטענה  טענותיובכתבי התובע אינו מתייחס 

 .תן ארכההתובענה וגם לא הגיש בקשה למ
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התובע לא השכיל להניח תשתית עובדתית ולו לכאורית לטענת המרמה ולכך שהבוררות זאת ועוד, 

א יסייעו בידו להוכיח, גם עדויות ההזמה שביקש להגיש, ל. , מלבד טענות בעלמאהייתה פיקטיבית

  שפסק הבוררות ניתן במרמה. 

הרי שבין  ,בפועל פיקטיבי במובן זה שלא הייתה בוררות ותמדובר בפסק בורר, שניחנאף אם 

ועל התובע להוכיח שפרע את החוב. התובע  כלפי הנתבעחוב שלתובע היה הצדדים הייתה הסכמה 

 .שפרע את החוב , רשם ההוצאה לפועל ובית משפט השלום,לא הצליח להוכיח בפני הערכאות

 התייחסות למועדים הקבועים בדין ומבלי להציג ראיות לכאורה למרמה,הוגשה ללא התובענה 

, לצורך עיכוב הליכי ההוצאה לפועלנעשתה כל כולה ובענה מחזקת את טענת הנתבע לפיה, הגשת הת

 וטענות התובע משוללות יסוד.

 השתק שיפוטי

בנסיבות העניין חל השתק שיפוטי, המונע מהתובע לטעון נגד תוקפו של פסק הבוררות, וזאת 

בבית המשפט  ותור פסק הבוררשיתף פעולה עם אישמהטעם שקיבל עליו את סמכות הבורר ו

התובע חתם על הסכם בוררות המסמיך את עו"ד גזי כבורר )נספח ט"ו לבקשת הנתבע המחוזי. 

לדחיית התובענה על הסף(; התובע אף הגיש במסגרת הליך הבוררות כתב תשובה )נספח ט"ז 

שור בית לבקשת הנתבע לדחיית התובענה על הסף(. זאת ועוד, לאחר שהוגש פסק הבוררות לאי

המשפט המחוזי, הגיש התובע מכתב חתום בידו לבית המשפט וביקש להחזיר את החוב בתשלומים 

 )נספח ו' לבקשת הנתבע לדחיית התובענה על הסף(.

שהליך  ,, מעולם לא הועלתה הטענהחובההליכים השונים שניהלו האחים בנוגע לבמסגרת ודוק: 

פיקטיבי. יתרה מכך, התובע טען בהתייחס לחוב שלגביו ניתן פסק הבוררות טענת  היה הבוררות

 ו. הצדדים לא הטילואת קיומו של החוב פרעתי, בכך אישר בדיעבד את תוקפו של פסק הבוררות

שנים לאחר שניתן פסק הבוררות,  61דופי כלשהו בקיומה או בתוצאותיה של הבוררות. רק כעת, 

 את רעון החוב, העלה התובע לראשונהידחו את טענות התובע בדבר פ ולאחר שערכאות שונות

 הבוררות הייתה פיקטיבית., שהטענה

 :נפרדיםהליכים בהכלל בדבר השתק שיפוטי מונע מבעל דין העלאת טענות סותרות באותו הליך או 

"הטענה בדבר השתק שיפוטי יכולה להתעורר מקום בו אחד מבעלי הדין מעלה טענות 

התכלית ת או משפטיות סותרות באותו הליך עצמו או בשני הליכים שונים ... עובדתיו

שמאחורי ההשתק השיפוטי היא למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור 

... בעוד שתורת  במערכת המשפט וכן להניא מפני ניצולם לרעה של בתי המשפט

הם, הרי הדגש בהשתק ההשתק מכוח מצג מתמקדת בצדדים ובמערכת היחסים ביני

השיפוטי הינו על היחס בין בעל הדין לבין בית המשפט. מכך אף נובע שתחולתו של 

ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת למצב דברים בו מדובר באותם מתדיינים בהליך 

הראשון ובהליך המאוחר ... זאת ועוד, טענה בדבר השתק שיפוטי יכולה לעלות בלא 
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 נ' בית ששון בע"מ 9009429רע"א העומד על הפרק." )קשר לנושא המשפטי המהותי 

 .(, הדגשה הוספה111, 101( 1, פ"ד נט )שיכון עובדים בע"מ

שלפנינו הוא מקרה מובהק המצדיק העניין טענות "סותרות". לטעון בעל דין מונע מהשתק שיפוטי 

שהתובע משנה כעת את עמדתו המשפטית ואת  ,את החלת הכלל בדבר השתק שיפוטי לנוכח העובדה

התנהלות  כלפי הערכאות השונות בהתאם לתועלת שתצמח לו בכל רגע נתון. העובדתיים מצגיו

 סותרות טענות קודמות. הוהוא מושתק מלהעלות טענות התובע מנוגדת לדין 

כנגד מרמה לכאורה שנעשתה  סעד מן הצדקהוא במהותו לקבלת סעד הצהרתי, אשר עותר  התובע

שימוש מהווים  וטענותיו היום ההליכים השוניםהשנים,  של התובע לאורךכלפיו. אלא שהתנהלותו 

... מייצג תרבות עקרון ההשתק השיפוטי " לרעה בהליכי המשפט, בבחינת כל האמצעים כשרים.

, פסקה 9.1.0262, מיום בובליל נ'חקשורי  9989429" )ע"א שיפוטית ומשפטית של תום לב והגינות

-עניין ערכיג. לפסק דינו של כב' השופט א' רובינשטיין(. עוד נאמר על ההשתק השיפוטי, שמדובר ב"

פקיד השומה  נ'ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ  8911469" )ע"א מוסרי של התנהגות תמת לב

שיאה כב' השופט א' , פסקה א. לפסק דינו של המשנה לנ1.1.0261, פסק דין מיום למפעלים גדולים

(. קשה לומר, שהתנהגותו המתוארת של התובע עומדת בסטנדרטים של תום לב והגינות, רובינשטיין

לא ניתן לטעון טענה חדשה, השונה לחלוטין מהעמדה שנטענה בהליכים  הנדרשים מבעל דין.

        קודמים. 

 סוף דבר

  . מתקבלת - בקשת הנתבע לדחיית התובענה על הסף

 . קיומו של מעשה בית דיןבדבר  לטענת הנתבעלאור דחיית התובענה, אין צורך להידרש 

 מבוטל.   - 1.1.0261שניתן ביום המניעה הזמני צו 

 .00.60.61יעמוד בתוקפו עד ליום  - 6.60.0261צו המניעה שניתן ביום 

 

 בהעדר הצדדים., 0261דצמבר,  8 , ' כסלו, תשע"זח  ניתן היום,

          

 

 

 

 


