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 פלונית המשיב

 ע"י ב"כ עו"ד יעל שרגל ארז
 

 
 החלטה

 
 1עסקינן בבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בחיפה )כב' השופט בן  .1

 2דחה בית משפט קמא את  , במסגרתה30.6.19מיום  16816-05-16ציון ברגר( בתמ"ש 

 3, בנימוק 18.5.19בקשת המבקש כאן לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן בתובענה קמא ביום 

 4כי עסקינן בהליך פירוק שיתוף ומדובר במחלוקת כספית, שברגיל לא מעכבים בגינה 

 5 "(.קמא ההחלטהביצוע פס"ד )להלן: "

 6שות הערעור דנן, המבקש כאן למען השלמת התמונה, יצויין כי בד בבד עם הגשת בקשת ר .2

 7"(, הערעור( )להלן: "4831-07-19הגיש בבית משפט זה ערעור על פסק הדין קמא )עמ"ש 

 8 .5.12.19אשר נקבע לדיון ליום 

 9 

 10 רקע בזעיר אנפין

 11"( את צוואתה )להלן: המנוחהז"ל )להלן: " ]...[, ערכה המנוחה 13.3.2014ביום  .3

 12 2/5"( ואת המשיבה)להלן: " פלוניתשה לבתה, מרכו 3/5"(. המנוחה ציוותה הצוואה"

 13הנותרים לשני נכדיה בחלקים שווים. הנכדים הסתלקו מהעיזבון לטובת אמם, המשיבה. 

 14 לאחיותיה. המנוחה חיה עם בן זוג,המנוחה ציוותה תכשיטים מסוימים מתוך רכושה 

 15 "(. לבן זוגה לא ציוותה המנוחה דבר בצוואה.המבקש)להלן: "פלוני 

 16 .22.7.2015, וצו לקיום הצוואה ניתן ביום 12.12.2014ה נפטרה ביום המנוח 

 17המבקש הגיש בקשה בבית משפט קמא לביטול צו קיום הצוואה. המשיבה הגישה תביעה  .4

 18( הרשומה בחלקים שווים על שם המנוחה "הדירה")להלן:  ב]...[לפירוק שיתוף בדירה 

 19של המנוחה בדירה החל מיום  והמבקש, וכן תבעה מהמבקש דמי שימוש בגין חלקה

 20 "(.שיתוף לפירוק התביעהפטירתה )להלן: "
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 1 שתי התביעות התבררו יחדיו, ופסק הדין קמא הכריע בשתיהן. 

 2בבקשתו לביטול צו קיום הצוואה טען המבקש טענות שונות כנגד הצוואה, ביניהן טענה  .5

 3ה בלתי הוגנת. להעדר כשירות של המנוחה, מעורבות המשיבה בעריכת הצוואה והשפע

 4 הגישה המשיבה בתגובתה לבקשה הכחישה את הטענות כאמור.

 5המשיבה טענה בתביעה לפירוק השיתוף, כי המבקש החליף מנעול בדירה בכדי למנוע את  .6

 6כניסתה לדירה, ובכך מנע ממנה שימוש בדירה ואפשרות לפעול למכירתה, כמו גם ליטול 

 7 בניגוד להוראות הצוואה. את המיטלטלין השייכים לה מהדירה, והכל 

 8המשיבה הוסיפה כי מכוח הוראות הצוואה, יש לחייב  את המבקש להעביר לה דמי 

 9שימוש בדירה, בגין התקופה שמיום פטירת המנוחה ועד למועד בו תימכר הדירה. 

 10לחודש ומכאן שיש  ₪ 4500-המשיבה טענה כי למיטב ידיעתה, הדירה ניתנת להשכרה ב

 11עבור כל חודש. מעבר לכך, טענה המשיבה כי על  ₪ 2250ב לה לחייב את המבקש להשי

 12 המבקש לשאת בכל הוצאה הנובעת מהמגורים שלו בדירה במהלך התקופה כאמור לעיל.

 13, במסגרת דיון קדם משפט בבית משפט קמא, נקבע כי על המבקש להעביר 6.4.2017ביום  .7

 14מדמי השכירות שהתקבלו  1/4למשיבה העתק מחוזה השכירות שנחתם בעניין הדירה וכן 

 15 בגין השכרתה.

 16 :נקבע כדלקמן 18.5.19בפסק הדין שניתן בתיק קמא ביום  .8

 17 יוותר על כנו. 22.7.2015צו קיום צוואת המנוחה שניתן ביום  א. 

 18התביעה לפירוק שיתוף התקבלה, פירוק השיתוף בדירה יתבצע על דרך של  ב.

 19 מכירתה.

 20מבקש להעביר למשיבה )כפי שנקבע בהחלטה בנוסף על רבע דמי השכירות שעל ה ג.

 21(, יעביר המבקש רבע נוסף מדמי השכירות שקיבל בגין השכרת 6.4.17מיום 

 22הדירה, ממועד פטירת המנוחה ועד ליום מתן פסק הדין קמא, כך שסה"כ תקבל 

 23 המשיבה מחצית מדמי השכירות החודשיים, וזאת עד למכירת הדירה.

 24רה, ב"כ הצדדים יערכו יחד עם הצדדים שתי באשר למיטלטלין הקיימים בדי ד.

 25 רשימות ציוד וכל צד יבחר רשימה אחת. 

 26 .₪ 25,000המבקש יישא בהוצאות המשיבה בהליך, בסך של  ה.

 27 הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין בבית משפט קמא. 20.6.19ביום  .9

 28צוע. להלן לשון ניתנה החלטת בית המשפט קמא בבקשה לעיכוב הבי 30.6.19ביום  .10

 29 :ההחלטה
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 1 בפני בקשה לעיכוב ביצוע." 

 2 )צ"ל "שיתוף", ח"ש(מאחר ועסקינן בהליך פירוק שיתוך  

 3והמחלוקת היא בכל מקרה כספית איני רואה כל מניעה 

 4 מהמשך ביצוע פסק הדין. 

 5 ".לפיכך הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית 

 6 בגין החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור דנן. 

  7 

 8 בקשת רשות הערעורנימוקי 

 9 :להלן טענות המבקש בקצרה, כפי שעולות מבקשת רשות הערעור .11

 10פסק הדין קמא מהווה פגיעה כלכלית במבקש, שיידרש למכור את דירת מגוריו  א.

 11 היחידה על מנת לעמוד בתשלומים שהושתו עליו  במסגרת פסק הדין קמא.

 12בלתי אפשרי להשיב את  אם פסק הדין קמא יקויים והערעור יתקבל, יהיה זה ב.

 13המצב לקדמותו. המבקש לא יוכל לרכוש את הדירה מחדש וממילא אין לו די 

 14 משאבים לשלם למשיבה את חלקה מבלי למכור את הדירה.

 15, בגין הלוואה שנתן לה והיא ₪)מאה אלף(  100,000המשיבה חייבת למבקש  ג.

 16כלית כושלת, הודתה בקיומה. המשיבה היא אדם לא אחראי ובעלת התנהלות כל

 17ואין לה משאבים להשיב למבקש כסף ככל שתצטרך לעשות כן בעקבות תוצאות 

 18 הערעור.

 19אין למשיבה אף מקום לאחסון המיטלטלין, אשר יחולקו בין המשיבה למבקש  ד.

 20במסגרת ביצוע הוראות פסק הדין קמא, מה שיגרום להם להיזרק בין דירות 

 21 ו יתקבל.באופן שלא יאפשר למבקש לקבלם ככל שערעור

 22בבחינת מאזן הנוחות, אין בעיכוב הביצוע לגרוע ממצב המשיבה, לגרום לעיוות  ה.

 23דין או לשינוי מצבה לרעה, למול נזקי המבקש הנ"ל אם יבוצעו הוראות פסק 

 24 הדין קמא.

 25סיכויי הערעור גבוהים ביותר ונשענים על מספר רב של שגיאות וטעויות לכאורה  ו.

 26 הדין קמא, ומפורטות בכתב הערעור. שביצע בית משפט קמא בפסק

 27 :ביקשתי וקיבלתי את תשובת המשיבה לבקשת רשות הערעור. להלן תמציתה .12

 28עוד בבקשתו מציע המבקש להפקיד בקופת בית המשפט, במסגרת ההליך דנן, סך  א.

 29להבטחת החיוב; מכאן אנו למדים כי לא קיימת  ₪)חמישים אלף(  50,000של 
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 1ת המבקש. בכל מקרה מוכחשת כל טענה בדבר היעדר הכבדה כלכלית אף לשיט

 2 יכולתו הכלכלית של המבקש בביצוע פסק דין כספי.

 3ועל  18.5.19בקשת רשות הערעור דנן הוגשה באיחור. פסק הדין קמא ניתן ביום  ב.

 4. הבקשה לעיכוב ביצוע הוגשה רק ביום 17.6.19המבקש היה לשלם עד יום 

 5להציג כל נימוקי טעם מיוחדים למתן ארכה מבלי ליטול רשות ומבלי  20.6.19

 6 )שממילא לא ניתנה(.

 7סיכויי הערעור שהגיש המבקש קלושים: המערער תוקף ממצאים עובדתיים  ג.

 8שנקבעו בערכאה קמא לאחר שמיעת ראיות ועדויות, בהם ממעטת ערכאת 

 9הערעור להתערב; הוכח בסעיף א' לעיל כי לא קיימת הכבדה בביצוע פסק הדין; 

 10לא הוכיח ולא הביא כל ראיה כי למשיבה תהיה בעיה להשיב כל סך  המבקש

 11 שישולם לה אם תצטווה לעשות כן, במסגרת תוצאות הערעור.

 12המבקש חסר תום לב ופנה לבית משפט זה בחוסר ניקיון כפיים. הוא ממאן  ד.

 13לשלם למשיבה את חלקה בשכר הדירה אף במועדים שלאחר פסק הדין קמא 

 14 שמתקבלים בידיו, ממועד מתן פסק הדין קמא ועד עתה. מתוך דמי השכירות 

 15למשיבה קיימת מסוגלות כלכלית ולראייה היא נושאת בהוצאות משפט בשיעור  ה.

 16 . ₪של עשרות אלפי 

 17אין מניעה להמשיך בהליך כינוס הנכס לשם מכירתו תוך הפקדת של סך שיתקבל  ו.

 18הערעור. ממילא, ככל  ממכירתו בחשבון בנק של הליך הכינוס, עד להכרעה בגוף

 19מהתמורה עבור הנכס,  25% -שיזכה המבקש בערעור עודה זכאית המשיבה ל

 20והמבקש עצמו טען כי יהא עליו לממש את הזכויות בנכס על מנת לפרוע את חובו 

 21 כלפי המשיבה.

  22 

 23 דיון והכרעה 

 24לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה, בתשובת המשיבה ובתיק קמא, החלטתי  .13

 25 לדחות את בקשת רשות הערעור.

 26 :פסק הדין קמא כולל בחובו שלושה מרכיבים .14

 27 דחיית בקשת המבקש לביטול צו קיום צוואת המנוחה; א. 

 28 ;בדירה שיתוףהקבלת תביעת המשיבה לפירוק  ב. 

 29)מחצית(, מיום פטירת  50%וש בדירה בשיעור של חיוב המבקש בדמי שימ ג.

 30 המנוחה ועד ליום מכירת הדירה במסגרת פירוק שיתוף.
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 1כידוע, אין בהגשת ערעור, כשלעצמה, כדי לעכב את ביצועו של פסק הדין מושא הערעור.  .15

 2על המבקש עיכוב ביצוע להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים, אשר מתקיים ביניהם 

 3כי סיכויי הערעור להתקבל טובים; וכי מאזן הנוחות נוטה  –בילית כוחות" יחס של "מק

 4 לטובת המבקש.

 5 : ראו לענין זה

 6 ;1984-לתקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד 466תקנה 

 7 (;5.3.2018) 6, פסקה מלון שלום אילת בע"מ נ' נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ 832/18ע"א 

 8 (;10.6.2018) 8, פסקה דגמי נ' אהרון 2841/18ע"א 

 9 (.30.4.2019) 7, פסקה מנסור נ' פאדי 2290/19ע"א 

 10הדברים נכונים ביתר שאת בהתייחס לפסקי דין כספיים, שהנטייה היא להימנע מעיכוב  .16

 11 ביצועם, מאחר שמימושם ככלל אינו בלתי הפיך.

 12 :לענין זה ראו

 13(; 30.10.2015) 18, פסקה מדינת ישראל נ' התזמורת הקאמרית הישראלית 7252/15ע"א 

 14(;  4.2.2019) 14, פסקה )מנהל מיוחד( עיריית פתח תקווה נ' עו"ד יצחק יונגר 668/19ע"א 

 15המוסד לביטוח לאומי נ' עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, הנאמנים  4190/19ע"א 

 16 (.21.7.2019) 17, פסקה להסדר הנושים

 17דין הבקשה להידחות,  אם ניישם כללים אלה במקרה דנן נגיע למסקנה ברורה כי .17

 18 לעיל. 14בהתייחס לשלושת מרכיבי פסק הדין המפורטים בסעיף 

 19דחיית בקשת המבקש לביטול צו קיום  –באשר לרכיב הראשון של פסק הדין קמא  .18

 20 :צוואת המנוחה

 21חלק לא קטן מערעור המבקש ברכיב זה מכוון נגד ממצאי עובדה של השופט  א.

 22מנות, בהן ממעטת ערכאת הערעור להתערב קמא המבוססים גם על הערכת מהי

 23 אלא במקרים חריגים.

 24פלוני נ'  7164/18ראו למשל דבריו של כב' השופט עמית מהעת האחרונה, ברע"א 

 25 : (, שם ציין כי6.11.18ואח' ) פלוני

 26"הלכה מושרשת היא, כי ערכאת הערעור לא תתערב 

 27בממצאים עובדתיים אלא במקרים יוצאי דופן, במיוחד 

 28מצאים אלו מבוססים על הערכת מהימנות שנתן כאשר מ
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 1)ציטוט מסעיף בית המשפט קמא לראיות ולעדים שבפניו" 

 2 להחלטה(. 6

 3מכאן, ואני אומר זאת בזהירות ראויה ומבלי לקבוע מסמרות בנדון, נראה כי 

 4 סיכויי הערעור אינם גבוהים ברכיב זה. 

 5ל המנוחה בעת עריכת בנוסף, אחת מטענות המבקש ברכיב זה נגעה לכשירותה ש ב.

 6הצוואה. דא עקא המבקש לא צירף חוות דעת רפואית להוכחת נקודה רפואית 

 7זאת במועד, בעוד שהמשיבה צירפה חוות דעת רפואית כאמור במועד, שהוכיחה 

 8את כשירותה של המנוחה בעת עריכת הצוואה, והשופט קמא אימץ מסקנות 

 9 א(.לפסק הדין קמ 66-75חוות דעת זאת )ראו סעיפים 

 10כידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב באימוץ מסקנותיו של מומחה על ידי  

 11, דוד וינשל נ' מדינת ישראל משרד הביטחון 8880/13הערכאה הדיונית ]ע"א 

 12 ([.30.8.16) 49פסקה 

 13ור על פסק הדין קמא ברכיב הנדון גם בכך לטעמי יש בכדי לגרוע מסיכויי הערע 

 14ניסה להגיש חוות דעת רפואית מטעמו במסגרת  לא נעלם מעיניי כי המבקש]

 15 29ההליך קמא והשופט קמא לא התיר לו, וגם על נקודה זו הוא מערער )סעיף 

 16להודעת הערעור(. יחד עם זאת, גם יתקבל הערעור בנקודה זו, עדיין סיכויי 

 17הערעור ברכיב הערעור הראשון דלעיל, הגם שמשתפרים, אינם גבוהים )ושוב 

 18הנימוק המפורט בסעיף קטן א' קובע מסמרות בנדון( וזאת לנוכח  אדגיש כי איני

 19 .[לעיל

 20במצב דברים זה, בו לכאורה סיכויי הערעור אינם גבוהים ברכיב הנדון, אין  ג.

 21מקום לעכב את ביצוע פסק הדין בנקודה זו לנוכח ההלכה הקיימת, המוזכרת 

 22 .לעיל 15בסעיף 

 23 שיתוףהבלת תביעת המשיבה לפירוק ק –באשר לרכיב השני של פסק הדין קמא  .19

 24 :בדירה

 25משסיכויי הערעור ברכיב א' אינם גבוהים, כהערכתנו לעיל, ממילא הסיכוי למנוע  א.

 26 את פירוק השיתוף בדירה מחצה על מחצה לכאורה אינו גבוה.

 27בכל מקרה יש קושי של ממש למנוע את פירוק השיתוף בדירה, שהרי אף אם  ב.

 28כטענתה  25%חלק ונחלה בדירה ) יה בכל מקרהיתקבל הערעור, למשיבה יה

 29 לפסק הדין קמא(. 35כטענת המבקש, כמצויין בסעיף  1/8ובתה, או שבת
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 8מתוך  7

 1)א( 37כך או כך זכאותה של המשיבה לפירוק השיתוף בדירה קיימת מכח סעיף  ג.

 2, כפי שעמד על כך אף השופט קמא בפסק דינו 1969-לחוק המקרקעין התשכ"ט

 3 (.98-99)סעיפים 

 4טענת המבקש כי יהיה לו קושי לרכוש מחצית הדירה במסגרת הליך הפירוק  ד.

 5)והוא מעונין בכך( ו/או יהיה קושי למשיבה להחזיר את כספי המכירה נטענו 

 6, פסקה פלוני נ' פלוני 2730/13בעלמא וללא ביסוס כנדרש ]השווה לענין זה ע"א 

11 (30.5.13.]) 7 

 8ק מהבעיה בציינה בתשובתה כי אין יחד עם זאת, סבורני כי המשיבה פתרה חל 

 9מניעה להמשיך בהליך פירוק השיתוף בדירה, תוך הפקדת כל סך שיתקבל 

 10ממכירתה בחשבון בנק של הליך הפירוק, עד להכרעה בגוף הערעור שהוגש על 

 11 לתשובת המשיבה(.  23פסק הדין קמא )סעיף 

 12מליבו של , תסיר את החשש אותה אני מאמץ סבורני כי הצעה זו של המשיבה, 

 13 המבקש, כי אם יזכה בערעור, לא יוכל לקבל חזרה כספים עודפים מהמשיבה. 

 14במצב דברים זה גם רכיב ב' של פסק הדין, פירוק השיתוף בדירה, אינו מצדיק  ה.

 15 עכוב ביצוע.

 16חיוב המבקש בדמי שימוש בשיעור של  – באשר לרכיב השלישי של פסק הדין קמא .20

 17 :)ומחצית( %50

 18הוא כספי טהור, שבהתאם לפסיקה הקיימת, אין הצדקה מכוחו לעכב  רכיב זה א.

 19  לעיל(. 16את ביצוע פסק הדין )ראה סעיף 

 20 עד יום מתן פסק הדין קמא ( מסתכם1סכום זה, כעולה מתשובת המשיבה )סעיף  ב.

 21, כשהמשיב ביוזמתו הציע הפקדת ערובה כתנאי לעכוב הביצוע ₪ 75,000-בכ

 22, והמשכו השוטף הוא מדמי שכירות לבקשה( 23יף )סע ₪ 50,000עור של בשי

 23 שמתקבלים מהשכרת הדירה.

 24במצב דברים זה, כשהסכום אינו גבוה מאוד והמשיב לא הוכיח כנדרש קושי  ג.

 25משמעותי להשגת הסכום ו/או כי יקשה על המשיבה להחזירו, אין מקום לסטות 

 26 מהכלל הקיים כי ברגיל אין מקום לעכב פסק דין כספי.

 27גם הרכיב השלישי של פסק הדין קמא אינו מצדיק עכוב ביצוע פסק הדין  לכן ד.

 28 קמא.

 29 

 30 סוף דבר 
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 8מתוך  8

 1לאור כל האמור לעיל סבורני, כי בין אם לנוכח סיכויי הערעור שאינם גבוהים, ובין אם  .21

 2לנוכח  מאזן הנוחות שאינו נוטה במקרה הנדון לטובת המבקש אלא דווקא לטובת 

 3ק הדין קמא, דין בקשת רשות הערעור להידחות, וכך אני המשיבה, הזכאית למימוש פס

 4פיו כספי מכירת הדירה במסגרת פירוק -)ד( לעיל, על19)זאת בכפוף לאמור בסעיף  מורה

 5בחשבון בנק של הליך הפירוק, עד להכרעה  והשיתוף, לאחר ניכוי הוצאות הפירוק, יופקד

 6 בגוף הערעור שהוגש על פסק הדין קמא(.

 7שישולמו לה  ₪ 3,500בהוצאות המשיבה בגין בקשה זו בשיעור של המבקש יישא  .22

 8באמצעות באת כוחה מתוך הערבון שהפקיד המבקש בתיק. יתרת הערבון תוחזר למבקש 

 9 כוחו.-באמצעות בא

 10 

 11 המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

 12 

 13 החלטה זו מותרת לפרסום תוך השמטת שמות הצדדים וכל פרט מזהה אחר.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 , בהעדר הצדדים.2019אוגוסט  13, י"ב אב תשע"טם, היו נהנית

      20 

             21 
 22 


