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 החלטה

 1 

 2לפניי בקשה לחיוב תובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע בהליך, בהתאם להוראת תקנה 

 3 (.תקנות סדר הדין האזרחי)להלן:  1591-)א( לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד915

 4 

 5 רקע

 6 

 7 המבקש והמשיב הם אחים. .1

 8 

 9(. הנכס)להלן:  ---ז"ל היה בעל הזכויות בבניין הנמצא ברחוב  ---אביהם של הצדדים, מר  .2

 10ניתן צו ירושה על פיו יורשי האב המנוח  11.9.1591נפטר האב המנוח, וביום  1591בשנת 

 11 וחלקיהם בעיזבון כדלקמן:

 12 ;9/19 –, אביו של האב המנוח ---מר 

 13 ;11/19 –, אלמנת האב המנוח ואמם של בעלי הדין בהליך זה ---גב' 

 14 ;8/19 –( האח, בנו של האב המנוח ואחיהם של בעלי הדין )להלן: ---מר 

 15 ;8/19 –המשיב 

 16 ;8/19 –המבקש 

 17 .8/19 –, בת האב המנוח ואחות בעלי הדין ---גב' 

 18 

 19הזכויות בנכס נרשמו בהתאם לצו הירושה על שם היורשים. לאחר זאת, סב הצדדים ואחותם  .3

 20אף אמם של הצדדים העבירה את  1585בשנת  העבירו את חלקיהם בנכס למבקש ללא תמורה.

 21 זכויותיה בנכס למבקש ללא תמורה.

 22בין בעלי הדין שוררת הסכמה, כי העברת הזכויות האמורה למבקש הייתה בהתאם לנוהגם 

 23של יהודי סודן, עמם נמנית משפחת הצדדים, לפיו יש להעביר את זכויות המנוח בנכס לבניו 

 24המשיב,  –כי הנכס שייך לשלושת בניו של האב המנוח בחלקים שווים, וכי הייתה הסכמה 

 25 בחלקים שווים.  –והאח המבקש 

 26 
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 1הועברו זכויות המשיב בנכס למבקש. העברה זו דווחה לרשויות המס כהעברה  1588בשנת  .4

 2 ללא תמורה.

 3 

 4מהזכויות  11/19-והאח מהזכויות בנכס היו רשומות על שם  8/19כתוצאה מהאמור לעיל,  .5

 5 על שם המבקש. בנכס היו רשומות

 6 

 7התגלע סכסוך. במסגרת הסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין על ידי  האחבין המבקש לבין  .6

 8 בנכס.האח , רכש המבקש את חלקו של 19.9.1.19שרון ביום -כב' השופטת רות לבהר

 9 

 10חתם המבקש על הסכם מכר עם צד שלישי, במסגרתו מכר את מלוא זכויותיו  19.9.1.19ביום  .7

 11 בנכס.

 12 

 13הגיש המשיב נגד המבקש תביעה למתן פסק דין הצהרתי על פיו המבקש  9.9.1.19ביום  .8

 14מהזכויות בנכס, ולמבקש כנאמן נתונה סמכות לניהול הנכס בלבד  1/1מחזיק בנאמנות עבורו 

 15(. בפסק דין מיום 9-19.-11991ולא להוצאתו מחזקתו ללא הסכמת המשיב )תמ"ש 

 16שקד על מחיקת התביעה על הסף, הואיל והנכס נמכר זה הורה כב' השופט יהורם  1.19..19.1

 17 8.1.1.19( ובפסק דין מיום 19.1-11-19כבר לצד שלישי. על פסק דין זה הוגש ערעור )עמ"ש 

 18כתב תביעה מתוקן אשר יכלול  19.9.1.19נקבע נוכח הסכמת הצדדים כי המשיב יגיש עד ליום 

 19 סעד כספי.

 20 

 21ש תביעה חדשה, במסגרתה הוגשה הבקשה נשוא הגיש המשיב נגד המבק 19.9.1.19ביום  .9

 22, ולהלן עיקרי טענותיו בכתב ₪ ...,...,1החלטה זו, בה עתר לחיוב המבקש בתשלום סך של 

 23 התביעה:

 24 

 25המבקש לקח על עצמו את ניהול הנכס אשר הבעלות בו הייתה אמורה להתחלק  .א

 26וסכם כי . כדי להקל על מלאכת הניהול, הוהאחבחלקים שווים בין המשיב, המבקש 

 27הזכויות בנכס תעבורנה בנאמנות למבקש. במסגרת כך, חתם המשיב על כל מסמך עליו 

 28חלקים  11/19-ביקש המבקש כי יחתום, תוך אמון מוחלט המבקש. המבקש החזיק ב

 29 מתוכן הוחזקו על ידו בנאמנות עבור המשיב. 19/19מהזכויות בנכס, כאשר 

 30 

 31צדדים. העברת הנכס ללא תמורה יחסי הנאמנות נלמדים ממערכת היחסים בין ה .ב

 32 מקימה חזקה כי הנכס מוחזק בנאמנות, והנטל להפרכת החזקה מוטל על המבקש.

 33 

 34 הוציא המבקש את הנכס מחזקתו במחטף והשתלט על תקבולי המכירה. 1.19בשנת  .ג
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 1 

 2בשלב זה, המשיב אינו יודע מה היקף ההכנסה נטו שצמחה למבקש כתוצאה ממכירת  .ד

 3ל המשיב. המשיב עותר להשבה ו/או לפיצוי מלא בגין חלקו הנכס ומה שווי חלקו ש

 4 ₪. ...,...,1בהכנסה נטו ממכירת הנכס, כשחלקו מוערך על ידו בסך של 

 5 

 6 הגיש המבקש כתב הגנה, ולהלן עיקרי טענותיו במסגרתו: 1.8.1.19ביום  .11

 7 

 8ליש"ט עוד בראשית שנות  ...,.1המבקש שילם למשיב תמורת חלקו בנכס סך של  .א

 9חתם המשיב על תצהיר לפיו שנתיים לפני  9.9.1581של המאה הקודמת. ביום  השבעים

 10ליש"ט עבור חלקו בנכס ובו מינה את עו"ד דוד שחור  ...,.1כן קיבל מהמבקש סך של 

 11 (. התצהירלטפל בדבר ולחתום בשמו על כל מסמך שיידרש )להלן: 

 12 

 13הזכויות דווחה נרשמו זכויות המשיב בנכס על שם המבקש. העברת  1588בשנת  .ב

 14 לרשויות כהעברה ללא תמורה מאחר והתמורה שולמה כמה שנים קודם לכן.

 15 

 16לאורך השנים המשיב מעולם לא קיבל או דרש את חלקו בהכנסות שהתקבלו כתוצאה  .ג

 17. האחמהשכרת הנכס ולא התעניין בנכס, וההכנסות מהנכס חולקו בין המבקש לבין 

 18לו באותם זמנים זכויות בנכס וכי המבקש  בכך יש כדי לסתור את טענת המשיב כי היו

 19 החזיקן בנאמנות עבורו. 

 20 

 21המשיך להחזיק בזכויות בנכס עד לפני כשנה עת מכר את זכויותיו למבקש, ובכך האח  .ד

 22יש כדי לסתור את טענת המשיב כי האחים הפקידו את חלקיהם בנכס בידי המבקש 

 23 לשם הקלה על ניהול הנכס.

 24 

 25אלא רק פיקח על הניהול שנעשה על ידי מיופי כוח  המבקש כלל לא ניהל את העסק, .ה

 26 בישראל.

 27 

 28 יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות. .ו

 29 

 30התקיים קדם משפט בתובענה, במהלכו טען ב"כ המשיב כי התצהיר אינו  5.1.19..1ביום  .11

 31אותנטי וכי חתימת המשיב על גביו קדמה בזמן לכיתוב על גביו, וביקש להעמידו לבדיקת 

 32ה אשר ניתנה בתום הדיון הורה כב' השופט שקד על מינוי מומחית מטעם בית מומחה. בהחלט

 33 המשפט לשם בדיקה האם חתימת המשיב על התצהיר קדמה לכיתוב על גביו או להיפך.
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 1 

 2התקבלה תשובת המומחית שמותנה, לפיה נושא הבדיקה המבוקשת אינו  19.5.1.19ביום  .12

 3בהחלטה מאותו אפשריים. לאור זאת, בתחום מומחיותה תוך שציינה שמות שני מומחים 

 4 .ימים 8מועד הורה כב' השופט שקד לצדדים להגיש בקשות בתוך 

 5 

 6הגיש המשיב בקשה להארכת המועד להגשת בקשה מטעמו עד ליום  19.5.1.19ביום 

 7. המבקש הגיש התנגדותו להארכת המועד וציין כי הוא מסכים למינוי כל מומחה 1.11.1.19

 8שמונתה. בהחלטה אשר ניתנה באותו מועד נעתר כב' השופט שקד אחר תחת המומחית 

 9 לבקשת המשיב להארכת המועד.

 10 

 11 הגיש המשיב בקשה כי כב' השופט שקד יפסול את עצמו מלדון בתובענה. 1.11.1.19ביום  .13

 12 

 13עוד הגיש המשיב באותו מועד בקשה אשר הוכתרה כבקשה לגילוי ועיון במסמכים, בה עתר  .14

 14כי בית המשפט יורה למבקש להגיש תצהיר גילוי מסמכים המפרט את כל המסמכים אשר 

 15נמצאו בבדיקה שנערכה במשרד ב"כ המבקש במהלכה נמצא התצהיר, ואשר קשורים להליך 

 16אלה. עוד עתר המשיב באותה בקשה, כי בית המשפט יורה זה, וכן כי יורה על עיון במסמכים 

 17' לכתב ההגנה )התצהיר, עה"כ( באמצעות העמדתו לבחינת מומחה מטעם 1"עיון בנספח על 

 18 .המבקש"

 19 

 20נדחתה הבקשה כי יפסול עצמו מלדון בתובענה,  11.1.19..1בהחלטת כב' השופט שקד מיום  .15

 21וכן תשלום הוצאות ₪  ...,9בסך של  תוך חיוב המשיב בתשלום שכ"ט עו"ד לטובת המבקש

 22 ₪.  ...,9לטובת אוצר המדינה בסך של 

 23 

 24נדחתה בקשת המשיב לגילוי ועיון במסמכים, וזאת בלית  11.1.19..1מיום בהחלטה נוספת  .16

 25תצהיר מטעם המשיב לתמיכה בבקשה וכן הואיל והמשיב לא פרט מה הם המסמכים אליהם 

 26 מתייחסת הבקשה.

 27 

 28המשיב "הודעה והבהרה" לפיה אין הוא יכול להסכים למינוי מומחה  הגיש 1.11.1.19ביום  .17

 29(. בהחלטה 9)סעיף  "והוא אינו יכול להתגונן באופן ראוי"חליף כאשר בקשתו לעיון נדחתה, 

 30על גבי הודעה זו נרשם כי לבית המשפט יש להגיש בקשות ולא הודעות וכי  1.11.1.19מיום 

 31 ה מחדש.ככל שהמשיב חפץ בסעד כלשהו יגיש בקש

 32 
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 1הודעה על פיה הגיש ערעור על החלטת כב' השופט שקד  1.11.1.19עוד הגיש המשיב ביום  .18

 2 19.11.1.19שלא לפסול עצמו מלדון בתובענה. בפסק דינה של כב' הנשיאה מרים נאור מיום 

 3 (.5151/19נדחה הערעור )ע"א 

 4 

 5שפט יאפשר למשיב הגיש המשיב "בקשה לקידום ההליך" בה ביקש כי בית המ 1.1.1.18ביום  .19

 6לעיין בתצהיר אשר צורף לכתב ההגנה באמצעות העמדתו לבחינת מומחה מטעם המשיב. כמו 

 7"ולמי שאיתר את המסמכים במשרד עורכי הדין בפניו כן, שב המשיב וביקש להורות למבקש 

 8 9)סעיף  ' לכתב ההגנה על גילוי מסמכים בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין"1נחתם נספח 

 9 . לבקשה(

 10 

 11נקבע כי ב"כ המשיב רשאי לסור למשרדו של ב"כ המבקש ולעיין  11.1.1.18בהחלטה מיום  .21

 12ימים מאותו מועד יודיע המשיב האם הוא עומד על מינוי  8שם במסמך המבוקש, וכי בתוך 

 13 מומחה לבחינת המסמך.

 14 

 15ב"כ  נערך עיון בתצהיר במשרדי 9.1.1.18הגיש התובע "הודעה" לפיה ביום  11.1.1.18ביום  .21

 16המבקש, אולם בעיון עצמו לא היה כדי להסיר את סימן השאלה לגבי האותנטיות של 

 17המסמך. לפיכך, שב המשיב ועתר כי יותר לו לבחון את האותנטיות באמצעות בדיקתו על ידי 

 18 מומחה מטעמו. 

 19 

 20המבקש הגיש בקשה לחיוב המשיב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו בהליך, היא הבקשה  .22

 21 שיב הגיש תגובה והמבקש הגיש תשובה לתגובת המשיב.שלפניי. המ

 22 

 23 טענות הצדדים:

 24 

 25 עיקרי טענות המבקש: .23

 26 

 27המשיב הוא תושב חוץ המתגורר באנגליה ואין אינדיקציה לכך שהוא מחזיק בנכסים  .א

 28 בישראל. 

 29 

 30 המשיב לא ציין את כתובתו בכתב התביעה. .ב

 31 

 32המשיב עושה שימוש לרעה בהליך המשפטי, תוך הגשת בקשות טקטיות שנועדו לסכל  .ג

 33 את בירור ההליך. 
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 1 

 2המשיב לא השיב לטענות ההגנה, אלא אך העלה טענה ספקולטיבית למרמה וזיוף של  .ד

 3 התצהיר. 

 4 

 5 למשיב היסטוריה של אי תשלום ואיחור בתשלום חובות והוצאות בהן חויב.  .ה

 6 

 7 .סיכויי התביעה קלושים .ו

 8 

 9 להלן עיקרי טענות המשיב: .24

 10 

 11שנים, והמבקש מנסה לעכב את ההליך ולדחות את הקץ  .9-גילו של המשיב למעלה מ .א

 12 לרבות באמצעות הגשת הבקשה לחיוב המשיב בהפקדת ערובה. 

 13 

 14סיכויי התביעה להתקבל גבוהים עד מאוד. המבקש מודה במפורש כי העברת הזכויות  .ב

 15 1/1-בלי שהרישום יפגע בזכותו של כל אח לעל שמו נעשתה מכוח הנוהג בסודן ומ

 16מהבעלות בנכס. טענת המבקש היא טענה מסוג "הודאה והדחה" ועל המבקש 

 17 להוכיחה.

 18 

 19המשיב חולק על התצהיר הן לעניין האותנטיות שלו והן לעניין תכנו. מדובר במסמך  .ג

 20עליו חתם המשיב מתוך אמון במבקש, בדומה למסמכים אחרים עליהם חתם. התצהיר 

 21 עומד בסתירה לאופן רישום העסקה כהעברה ללא תמורה היוצרת חזקת נאמנות.

 22 

 23מהזכויות בנכס אשר לכתחילה היו רשומות על שם  8/19-התצהיר מתייחס אך ל .ד

 24מהזכויות שהועברו לשם  1/1מהזכויות בנכס המהווים  5/19-המשיב, בעוד ביחס ל

 25 הגנה.המבקש מסבם, אמם ואחותם של הצדדים, אין למבקש טענת 

 26 

 27 שנים באותה כתובת הידועה למבקש. 19-המשיב מתגורר במשך למעלה מ .ה

 28 

 29נועדה להגן על נתבע ישראלי מפני תובע תושב זר, ואין מקום להפעילה  915תקנה  .ו

 30 מקום בו מדובר בשני בעלי דין המתגוררים מחוץ לישראל, באותה עיר.

 31 
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 11מתוך  8

 1הגיש בקשה  המשיב לא נמנע מתשלום הוצאות שנפסקו לחובתו. המשיב אמנם .ז

 2להפחתת עירבון בערעור, אולם זאת לא מפאת חסרון כיס אלא משום סיכוייו הגבוהים 

 3 של הערעור.

 4 

 5למשיב נכסים שיש בהם די והותר כדי לכסות כל הוצאה שתפסק לחובתו בהליך ככל  .ח

 6 שתפסק.

 7 

 8 הבקשה לא נתמכה בתצהיר. .ט

 9 

 10 דיון והכרעה:

 11 

 12וכתרה כ"התנגדות לתשובה לתגובה בפתח הדברים אתייחס לבקשה שהגיש המשיב אשר ה .25

 13לבקשה לחיוב בערובה", במסגרתה הלין על היקפה ועל תכנה של תשובת המבקש לתגובה 

 14שהגיש. אכן, בתשובתו האריך המבקש ושב על טענות שהעלה זה כבר בבקשתו וזאת שלא 

 15 לצורך, וכן השיב המבקש לטענות אותן העלה המשיב בתגובתו. אף שחזרה על טענות שנטענו

 16 זה כבר היא מיותרת, אין בה כדי להורות על מחיקת התשובה.

 17 

 18"בית המשפט או הרשם )א( לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי: 915תקנה  –לגוף הבקשה  .26

 19. הכלל רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע"

 20ע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו של הוא, כי בערכאה ראשונה כי אין מחייבים תוב

 21(, 1.19, 11)מהדורה  סוגיות בסדר דין אזרחינתבע, אלא במקרים חריגים בלבד )אורי גורן, 

99. .) 22 

 23 

 24)א( הן למנוע תביעות סרק ולמנוע מצב בו במקרה של דחיית 915תכליות הוראת תקנה  .27

 25 התביעה וחיוב הנתבע בתשלום הוצאות התובע לא תהא לנתבע אפשרות לפרוע את הוצאותיו. 

 26 

 27. יש לזכור, כי 915על בית המשפט לעשות שימוש זהיר ומתון בסמכות הנתונה לו בתקנה  .28

 28ככל שהתובע יחויב בהפקדת ערובה ולא יעשה כן, משמעות  )ב(,915בהתאם להוראת תקנה 

 29ויצירת מחסום בדמות קיומו של השתק עילה. יש להיזהר פן  דחיית התביעההדבר תהא 

 30החיוב בערובה יחסום את דלתות בית המשפט בפני תובע דל אמצעים ויחרוץ את גורל ההליך 

 31בון את פוטנציאל הפגיעה עוד בטרם השמיע התובע את קולו. על בית המשפט להביא בחש

 32בזכות הגישה לערכאות, זכות אשר קיבלה מעמד חוקתי וקיומה הוכר כתנאי הכרחי לקיומן 

 33 988( 1, פ"ד נא)ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות 811/59של שאר זכויות היסוד )ע"א 
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 1]פורסם בנבו[  משרד הבריאות -סארי גנאם נ' מדינת ישראל 1191/11(; רע"א 1558)

(18.5.1.11.)) 2 

 3 

 4אינה מונה את השיקולים אותם על בית המשפט לשקול בעת דיון בבקשה לחיוב  915תקנה  .29

 5תובע בהפקדת ערובה, ומותירה לבית המשפט שיקול דעת נרחב בעניין זה. לאור תכליות 

 6 את סיכוייה הלכאוריים של התביעה -התקנה, כאמור לעיל, על בית המשפט לבחון, מחד 

 7קיומו של חשש כי בתום ההליך לא יהא באפשרות הנתבע לגבות מהתובע  -להתקבל, ומנגד 

 8את הוצאותיו ככל שהתובע יחויב בהם. בפסיקות בתי המשפט הוכרו מספר מבחנים לצורך 

 9 נעמאת נ' קרמין 1111/11בחינת ההצדקה לחיוב תובע בהפקדת ערובה )להרחבה ר' רע"א 

 10 .((11.11.1.11]פורסם בנבו[ )

 11 

 12"עיקר העיקרים הוא שלא תיחסם דרכו של התובע הלגיטימי, וישנה מעין "מקבילית כוחות" 

 13בין סיכויי ההליך מזה, יכולת התובע מזה, וזכות הגישה לערכאות שברקע הנורמטיבי. לבית 

 14המשפט מסור שיקול דעת רחב, ועליו לשקול בכל מקרה, על פי נסיבותיו, את סיכויי ההליך, 

 15]פורסם בנבו[ פסקה ט'  פלוני נ' פלוני 1181/19)בע"מ  הות הצדדים ותום ליבם"מורכבותו, מי

(19.1.1.19 .)) 16 

 17 

 18ככלל, ככל שסיכויי התביעה להתקבל נמוכים יותר, ומצבו הכלכלי של התובע ירוד יותר, כי 

 19קטינה נ' שירותי  1551/19אז תגבר נטייתו של בית המשפט לצוות על מתן ערובה )רע"א 

 20אבנר נתנאל נ' רישן בנין והשקעות  9199/19(; רע"א 11.9.1.19]פורסם בנבו[ ) יתבריאות כלל

 21 ((.18.8.1.19]פורסם בנבו[ ) בע"מ

 22 

 23אשר לסיכוייה הלכאוריים של התביעה, נפסק כי שיקול זה אינו עומד בפני עצמו כשיקול  .31

 24)רע"א  "אלא במקרים של הליך שניתן להגדירו כהליך סרק מובהק"לחיוב בהפקדת ערובה, 

 25((. בשלב המקדמי בו מצוי ההליך, ישנו 19.11.1.11]פורסם בנבו[ ) אברהם נ' יגרמן 9191/11

 26קושי להעריך את סיכוייו. כך במיוחד במקרה בו סיכויי הצלחת התביעה נשענים על טיעון 

 27עובדתי, שאפשרות הוכחתו תלויה בטיב הראיות שיוגשו, במובחן מבחינת הסיכויים באמות 

 28]פורסם בנבו[  אבו סעלוק נ' שירותי בריאות כללית 9819/11ות גרידא )רע"א מידה משפטי

(11.11.1.11.)) 29 

 30 

 31אשר ליכולת להיפרע מהתובע בתום ההליך ככל שהתביעה תידחה והתובע יחויב בתשלום  .31

 32"הכלל הוא שאין בית המשפט מחייב תובע במתן ערובה להוצאות מחמת עוניו הוצאות הנתבע, 

 33וא, שזכותו של האזרח לפנות לבית המשפט היא זכות קונסטיטוציונית מן בלבד; הטעם לדבר ה

 34המעלה הראשונה ושערי בית המשפט פתוחים לפני האזרח בריבו עם משנהו, גם במקרים בהם 
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 1)דברי כב' השופט ש' לוין ברע"א  לא תשיג ידו לשלם את ההוצאות, אם תובענתו תידחה"

 2 ((..155) .99, 918( 1, פ"ד מד)לי מפעלי מתכת בע"מ( בע"מ נ' ני1891אויקל תעשיות ) 911/95

 3 

 4היות התובע דל אמצעים מהווה שיקול הן לטובת חיובו בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות 

 5נאות אואזיס  8./1.5.9חיובו בהפקדת ערובה. כדברי כב' השופט א' גרוניס ברע"א -והן לאי

 6בע בשר ודם במצב כלכלי קשה הינה "היותו של תו(: 9..11.8.1]פורסם בנבו[ ) בע"מ נ' זיסר

 7בעלת פנים לכאן ולכאן בשאלת החיוב בהפקדת ערובה. מחד גיסא, ככל שהתובע במצב כלכלי 

 8קשה יותר, כך יקשה על הנתבעים לגבות את הוצאותיהם, אם יזכו בדין בסופו של המשפט. 

 9חיובו של תובע  משכך, קם צורך ממשי יותר לחייב תובע מסוג זה בהפקדת ערובה. מאידך גיסא,

 10שאין הפרוטה מצויה בכיסו בהפקדת ערובה להוצאות עלול לפגוע פגיעה משמעותית במימוש 

 11זכותו לגישה לערכאות, שכן באין אפשרות לתובע לשאת בתשלום הערובה, תידחה תביעתו 

 12 . מבלי שתתברר לגופה"

 13 

 14 

 15שיקול בבחינת ככלל, במקרים בהם התובע הוא תושב הארץ, מצבו הכלכלי לא צריך להוות 

 16האם לחייבו בהפקדת ערובה, לאור התפיסה שהימצאותו של אדם בארץ, אפילו אם השאלה 

 17מצבו הכלכלי ירוד, משמעותה שהוא אישיות כלכלית שניתן יהיה להיפרע ממנה ברבות 

 18 ((.11.11.1.11]פורסם בנבו[ ) נעמאת נ' קרמין 1111/11)רע"א הימים 

 19 

 20ש מקום לחיוב תובע בהפקדת ערובה להבטחת המקרים העיקריים שבגדרם נפסק שי .32

 21הוצאות הנתבע נגעו למצבים בהם היה חשש אמתי שמנגנוני ההוצאה לפועל של המדינה לא 

 22)ר' רע"א  יעמדו לרשות הנתבע לצורך מימוש ההוצאות שנפסקו לזכותו, ככל שנפסקו

 23 ((. 18.1.1.18]פורסם בנב[ ) קסיקבייב נ' בלובבנד 18/.111הנ"ל וכן ר' רע"א  9819/11

 24 

 25כך הוא כאשר מדובר בתובע שאינו תושב ישראל ואשר אינו מצביע על זכויות בנכסים 

 26המצויים בישראל. לגבי תובע שכזה, קיים חשש אמתי שככל שהוא יחויב בתשלום הוצאות 

 27ית הנתבע בתום ההליך, לא יהיה במנגנוני ההוצאה לפועל של מדינת ישראל כדי לסייע בגבי

 28ההוצאות. כך הוא אף כאשר התובע נמנע מציון כתובתו העדכנית על גבי כתב התביעה, 

 29 ( לתקנות סדר הדין האזרחי.1)5כנדרש לפי תקנה 

 30 

 31]פורסם בנבו[  יוסף נ' בינסון .1/.981ר' בעניין זה דברי כב' השופט א' גרוניס ברע"א 

 32ע המתגורר בחוץ לארץ, ואין "ככלל, נוהגים בתי המשפט לחייב תוב: 9( פסקה 11.1.1.11)

 33בידיו נכסים בארץ שמהם ניתן להיפרע, בהפקדת ערובה להוצאות. זאת, אף מבלי לבחון את 

 34סיכויי התביעה. ההצדקה לכך נעוצה בחשש שמא יפסיק התובע בתביעתו, ייפסקו הוצאות 

 35... משפט לטובת הנתבע והנתבע יתקשה לגבות את חובו מאדם המתגורר מחוץ לתחום השיפוט 
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 1מקרה נוסף בו יחויב תובע במתן ערובה להוצאות הוא כאשר בכתב התביעה אין התובע מציין 

 2 את כתובתו העדכנית, כנדרש בתקנות".

 3 

 4במקרה שלפניי המשיב אינו מתגורר בישראל, ולמרות טענות המבקש בעניין זה בבקשה, לא  .33

 5טען המשיב בתגובתו כי הוא בעל נכסים בישראל וממילא לא הוכיח טענה כאמור. בהקשר זה 

 6 ובלית הכחשה מטעם המשיב, אין השלכה לכך שהבקשה אינה נתמכת בתצהיר. 

 7 

 8בהם די והותר כדי לכסות כל הוצאה שתפסק לחובתו "נכסים שיש טענת המשיב כי הוא בעל  .34

 9לתגובה(, אין בה כדי להסיר את החשש מפני חוסר יכולת לגבות ממנו  .9)סעיף  בהליך ... "

 10. שהרי, אף אם למשיב נכסים וכספים בחו"ל אין בכך כדי לייעל את אכיפת בישראלכספים 

 11עות מנגנוני ההוצאה לפועל חיובו בתשלום הוצאות המבקש, ככל שהוא יחויב בהן, באמצ

 12במדינת ישראל. מנגד, בכך שמצבו הכלכלי של המשיב שפיר, על פי טענתו, מוסר החשש כי 

 13חיובו בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש בהליך, תביא לנעילת דלתות בית המשפט 

 14 בפניו.

 15 

 16ן בה נועדה אך למקרה בו הנתבע הוא תושב ישראל, אי 915טענת המשיב כי הוראת תקנה  .35

 17ממש. עסקינן בהליך המתנהל בפני בית המשפט בישראל, ויש לבחון את אפשרות אכיפתו 

 18בישראל. המבחן העיקרי בעניין זה אינו מקומו של הנתבע, אלא מקומו של התובע, ובאילו 

 19 9989/11קשיים יתקל הנתבע אם יזכה בדין ויבקש לגבות את ההוצאות  המגיעות לו )רע"א 

 20 1./1119(; רע"א 11.1.11..1]פורסם בנבו[ ) ד נ' חברת אלוואטן בע"מאשרף עזיז גודה חאמ

 21 ((. 1..9.1..1]פורסם בנבו[ ) מדינת ישראל נ' עיזבון המנוח באסל נעים איברהים

 22 

 23אף שלכאורה די באמור כדי להורות על חיוב התובע בהפקדת ערובה, אמשיך ואבחן את  .36

 24ב בהליך עד כה. כאמור לעיל, המבקש סיכוייה הלכאוריים של התביעה ואת התנהלות המשי

 25עליו לכאורה חתום המשיב, בו נכתב כי שנתיים לפני כן קיבל המשיב  1581הציג תצהיר משנת 

 26מהזכויות(. לאור טענת  8/19ליש"ט תמורת זכויותיו בנכס ) ...,.1מאת המבקש סך של 

 27המבקש אינו מודה המשיב בעניין זה, אציין כי לא מדובר בטענה מסוג "הודאה והדחה", שכן 

 28 .בתמורהבכל יסודות התביעה, כי אם, כאמור, לטענתו זכויות המשיב בנכס עברו לשמו 

 29 

 30המשיב טען נגד האותנטיות של התצהיר, כשלטענתו הוחתם על כמה מסמכים, ותוכן  .37

 31התצהיר הוסף לאחר שחתם עליו. מבלי לקבוע מסמרות, ולצורך הבקשה שלפניי בלבד, אני 

 32ות המשיב עד כה יש כדי למנוע את בירור טענתו שלו, או לכל הפחות סבורה כי בהתנהל

 33לסרבל את אפשרות בירורה באופן ניכר, ואף עניין זה מהווה טעם לחיובו בהפקדת ערובה. 

 34אמנם, משנטענה טענה נגד האותנטיות של המסמך, הרי שהנטל להוכיח את אמיתות המסמך 

 35המבקש. יחד עם זאת, המבקש הביע זה כבר מוטל על בעל הדין המבקש להסתמך עליו, הוא 
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 1הסכמתו למינוי מומחה לשם בחינת טענת המשיב בעניין האותנטיות של התצהיר, עוד 

 2; ואילו המשיב הוא שמונע את הבירור הנדרש. אף שבית המשפט 19.5.1.19בתגובתו מיום 

 3פועל נוכח הורה לפני חודשים רבים על מינוי מומחה מטעמו, ואף שמינוי זה לא יצא אל ה

 4תשובת המומחית כאמור, עד לעצם היום הזה לא הביע המשיב הסכמתו למינוי מומחה 

 5תחתיה. לא בכדי פורטה לעיל השתלשלות בירור ההליך עד כה. המשיב ביקש הארכת מועד 

 6להגשת תגובה מטעמו לאחר קבלת תשובת המומחית; לאחר מכן הגיש בקשה לפסילת 

 7הגיש בקשה לבחינת התצהיר על ידו; ולאחר זאת הגיש המותב הדין בתובענה; לאחר מכן 

 8"הודעה" לפיה בעיון בתצהיר לא היה כדי להסיר את סימן השאלה לגבי האותנטיות שלו, 

 9והוא חפץ כי יותר לו לבחון את האותנטיות באמצעות בדיקתו על ידי מומחה מטעמו. לא כך 

 10 פועל בעל דין החפץ בקידום בירור התביעה שהגיש.

 11 

 12תנהלות זה יש בו כדי למנוע את בירור ההליך ובכך הוא משליך על סיכויי התביעה אופן ה .38

 13להתקבל. כמו כן, יש בו כדי להביא לבזבוז זמן שיפוטי. נמצא אפוא כי מקרה זה מקיים את 

 14 .915התכליות העומדות בבסיס הוראת תקנה 

 15 

 16נותנת מענה לא נעלמה מעיניי טענת המשיב כי הגנת המבקש הנסמכת על התצהיר אינה  .39

 17מהזכויות בנכס, הכוללים אף את הזכויות אשר  19/19לטענתו כי החזיק עבורו בנאמנות 

 18מהזכויות בנכס  8/19-הועברו מסבם, אמם ואחותם של הצדדים, וכי היא מתייחסת אך ל

 19אשר היו רשומות על שם המשיב. כמו כן, לא נעלם מעיניי כי בירור התובענה יצריך בירור 

 20 זה קיימת מגבלה מובנית בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה להתקבל.עובדתי ומטעם 

 21 

 22עם זאת, לאור העובדה שהמשיב הוא תושב חוץ אשר לא הצביע על נכסים בישראל וכן לאור  .41

 23התנהלות המשיב אשר יש בה כדי להשליך על האפשרות לברר את התביעה שהגיש, על 

 24ט והצד שכנגד להקדיש לבירורה, אני סיכוייה להתקבל וכן על מידת הזמן שעל בית המשפ

 25מוצאת כי מקרה זה הוא ממן המקרים בהם יש לחרוג מהכלל ולחייב את התובע בהפקדת 

 26 ערובה להבטחת הוצאות הנתבע בערכאה הראשונה.
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 28להבטחת ₪  ...,19לאור האמור, אני מורה כי המשיב יפקיד בקופת בית המשפט סך של  .41

 29 הוצאות המבקש.
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 31 ימים. 19ך סכום זה יופקד בתו
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 33 ₪. ..1,9המשיב ישלם למבקש הוצאות בקשה זו בסך של 
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