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 החלטה

 

 1 :ההליך

 2במקרקעין,  דין הצהרתי על זכויות-למתן פסקמונחת לפני בקשה לסילוק על הסף של תביעה  .1

 3 .3-ו  2מבקשים שניים מילדיה, ה ונגד ז"ל' ל 'מ 'נגד עיזבון המנוחה מ המשיבהשהגישה 

 4"( והמבקשים המנוחהז"ל )להלן: " ' ק'()ר 'ל 'מ 'המשיבה הינה בתה היחידה של המנוחה, הגב' מ .2

 5דין למשיבה ילדים נוספים אשר אינם בעלי  הינם ילדיה של המשיבה ונכדיה של המנוחה. 3-ו 2

 6 בהליך זה. 

 7הזכויות במקרקעין להן היא טוענת ניתנו לה במתנה ע"י אמה המנוחה, עוד בעודה  ,המשיבהלטענת  .3

 8 .80-לשנות ה 70-, אי שם בין שנות ה חיים, וזאת באמצעות ייפוי כוח בלתי חוזר, שניתן לטובתה

 9   :הרקע העובדתי

 10בסן דייגו, קליפורניה, ארה"ב התגוררה בחייה ותושבת ארה"ב, אמריקאית המנוחה, אזרחית  .4

 11 בביתה בארה"ב.  13/01/18הלכה לעולמה ביום ו

 12, העניקה המנוחה את כל 80-תחילת שנות ה  70-במועד לא ידוע בסוף שנות ה  המשיבהלטענת  .5

 13וזאת באמצעות חתימתה על ייפוי כוח בלתי במתנה, למשיבה, נשוא התביעה, זכויותיה במקרקעין 

 14ר"ג, להעביר ולרשום  52חה את כוחו של עו"ד דוד רימלט ז"ל מרח' ביאליק חוזר, לפיו ייפתה המנו

 15 ע"ש המשיבה.  נשוא התביעה, את כל הזכויות במקרקעין 

 16מפאת חשיבותם של הדברים וחשיבותו של ייפוי הכוח בתביעה זו, מן הראוי שנצטט את מלוא  .6

 17 כדלקמן: בו נכתב ש( נספח ד' לכתב התביעה)הנוסח של ייפוי הכוח 
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 1 : שיש לי זכויות במקרקעין לפי הפירוט 'ל 'אני הח"מ מ"

 2 חלקה  גוש

 3 חלקים מתוך החלקה        139-1000  54  ---

 4 חלקים מתוך החלקה 139-1000  51  ---

 5  ממ"ר  500  53  ....

 6  מ"ר  360  209  ;;;

 7 חלקים מתוך החלקה 7394-88080  32  ‘‘‘

 8לעשות בשמי ובמקומי כל  52גן רח' ביאליק –מרמת  מייפה בזאת את כוחו של עו"ד דוד רימלט

 9     . ' ע'פעולות הדרושות להעברת הבעלות בזכויותי במקרקעין הנ"ל במתנה וללא תמורה לר

 10 בלת כל תמורה עבור המקרקעין והם ניתנים במתנה. אינני מק

 11 לבין מקבל המתנה היא בת. הקרבה המשפחתית בינינו

 12כוח כזה הוא בלתי חוזר ונתתי כבר את המקרקעין במתנה וזכויות מקבל המתנה תלויות  יפוי

 13 ."וב

 14הזכויות במקרקעין להן טוענת המשיבה מהווים רק חלק מהמקרקעין שהיו רשומים ע"ש המנוחה,  .7

 15 לכתב התביעה(: 2כאשר המשיבה טוענת לזכויות במקרקעין שלהלן )ס' 

 16 בשלמות. מ"ר 500בשטח של  53חלקה  ...גוש  .א

 17 חלקים. 417/3000 –מ"ר  16,458בשטח כולל של  51חלקה  --- גוש .ב

 18 חלקים. 417/3000 –מ"ר  8,985בשטח כולל של  54לקה ח ---גוש  .ג

 19, וזאת בטרם נרשמו הזכויות 1982עולמו בשנת הלך ל ז"למיופה הכוח עו"ד דוד רימלט יצוין, כי  .8

 20 .שיבהבמקרקעין, נשוא התביעה ע"ש המ

 21, קיבל לידיו עו"ד 1982לכתב ההגנה(, כי לאחר פטירת עו"ד רימלט בשנת  74ים )ס' המבקשים טוענ .9

 22ל בכל ענייניה, המשך ייצוגה של המנוחה וטיפ את דניאל פרידמן )שותפו של עו"ד רימלרט ז"ל(

 23 אולם לטענתם, לא פעל מכוח אותו ייפוי כוח שצירפה המשיבה לתביעתה.

 24 'נאמנות משפחתית ושמה "קרן הנאמנות המשפחתית של מהקימה המנוחה קרן  26/02/1991ביום  .10

 25 30/05/11"(. תקנות קרן הנאמנות תוקנו פעמיים, תיקון ראשון ביום קרן הנאמנות" )להלן: "'ב 'מ

 26)העתקים מתקנות הקרן, התיקון הראשון והתיקון השני, צורפו לכתב  22/4/12ותיקון שני ביום 

 27 : (, בהתאמה1, ז/1, ו/1התביעה כנספחים ה/

 28חתמה המנוחה על שינוי בתקנות הקרן,  30/5/2011בתיקון הראשון לקרן הנאמנות,  מיום  א.

 29אביב תתחלק -במסגרתו הוסיפה ארבעה מנכדיה כיורשים, כך שהקרקע השייכת לה בתל

 30. עוד נכתב בכתב ('ש ')בנו של הנאמן א 'ב. ש 'בשבעה חלקים שווים, לששת נכדיה ולא



 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

  18-07-61511 תמ"ש

  

 21מתוך  3

 1)המבקשת  'א -'ע 'ט -ם של המנוחה, בקליפורניה מוענק לנכדתההנאמנות, כי בית המגורי

2 .) 2 

 3חתמה המנוחה על שינוי נוסף בתקנות הקרן,  22.04.12לקרן הנאמנות מיום  השניבתיקון  ב.

 4 :לפיו גרעה את ארבעת נכדיה שהתווספו כיורשים בתיקון הראשון

 5( משונה 3סעיף ) , סעיף ב'. התניות חלוקה, תת2011במאי  30-התיקון הראשון מ "

 6. בכוונה תחילה 'ש – 'ע 'וה 'ע ', צ'ע ', ד'ח– 'ע 'בזאת תוך מחיקת שמות נכדיי, ד

 7לא כללתי את הנכדים ששמותיהם מצוינים לעיל בקרן נאמנות זו. אולם נכדים אלו 

 8רשאים לקבל ירושות של רכוש אישי ספציפי אם אציין זאת במסמך כתוב נפרד 

 9 ."מקרן נאמנות זו

 10 

 11. לכתב ההגנה( 2)העתק הצוואה צורף כנספח  חתמה המנוחה על צוואה כללית 11.02.11 ביום .11

 12הצוואה הכללית אינה מתייחסת באופן ספציפי לרכוש ולנכסים של המנוחה אלא מפנה לאמור 

 13, שאוזכרה לעיל וקרן הנאמנות מתייחסת באופן ספציפי לרכוש ולנכסי המנוחה בקרן הנאמנות

 14 חייה ולאחר פטירתה. ולאופן בו יש לנהלם, ב

 15, ---, --- הנאמנות, מפורט רכוש הנאמנות, לרבות בית מגורים הממוקם בכתב ל Aבנספח  .12

 16קליפורניה, קרקע פנויה בת"א, כספים בפיקדונות בחשבונות בנק בקליפורניה, חשבון מניות וכן 

 17עוד נכתב, בין היתר, בהסכם פרטי רכוש שונים כגון תכשיטים, פריטי אומנות, כלי כסף ועוד. 

 18 'ש 'המנוחה תהיה הנאמנה ההתחלתית של קרן הנאמנות וכאשר היא תחדל לפעול, אהנאמנות כי 

 19 יהיה נאמן.

 20בחיים )המשיבה(, ישלם לה הנאמן או ישתמש לטובתה  'ע 'עוד נרשם בהסכם הנאמנות, כי כל עוד ר .13

 21 בסכום מתוך ההכנסה והקרן נטו של נכסי קרן הנאמנות. 

 22נחתמה לפי האמור בה, הצוואה ו בכתב יד בשפה האנגליתספת נוהמנוחה צוואה ערכה  5.3.11 יוםב .14

 23 "(. צוואה זוהצוואה האחרונה)להלן: " 9.1.15בפני נוטריון ציבורי במדינת קליפורניה ביום 

 24)המהווים את אחד המגרשים  בת"א 53חלקה  ...רק לזכויותיה במגרש הידוע כגוש ומתייחסת אך 

 25 ואין בה התייחסות ליתר הנכסים שהותירה אחריה המנוחה.  הכתובים בייפוי הכוח נשוא התביעה(

 26על שמה ואשר אינן רשומות לצוואה נכתב, כי המנוחה מורישה את כל הזכויות הרשומות  1בסעיף 

 27יפו לנכדיה בחלקים שווים, -בעיר תל אביב 53חלקה  ...הקשורות למגרש הידוע בתור גוש על שמה, 

 28 .שניהל את קרן הנאמנות של המנוחה(, 'ח' א –הוא בנו של הנאמן  'ב. ח ')א 'ח ב. 'ולא 'ע ', י'א 'ע 'ט

 29 שם רק בדבר זכויותיה במגרש האמור לעיל.ולצוואה, ציינה המנוחה, כי הצוואה הזאת תי 3בסעיף 

 30תה לצו קיום צוואבקשה  2 הגישה המבקשת 9.04.18ביום  כי, למען שלמות התמונהעוד יש לציין,  .15

 31כי היא מבקשת את קיום צוואת , ה רשמה המבקשתת. בבקש(61511-07-18)ת"ע  של המנוחה

 32כאמור, צוואה זו מתייחסת רק לאחד מהמגרשים, נשוא  .)כך, בבקשה( 8.01.15מיום המנוחה 

 33 בת"א.  53חלקה  ..., מגרש הידוע, כגוש התביעה
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 1לענייני ירושה, להעברת התובענה לקיום הצוואה לבית  ניתנה החלטת הרשמת 6.06.18ביום  .16

 2 .דין זר ירושה, מאחר וחל על ה( לחוק הירושה7א)א()67סעיף מכוח  משפחה בת"א המשפט לענייני

 3כאשר בהתנגדות , (41573-02-19)ת"ע  התנגדות לקיום הצוואהכתב  הגישה המשיבה 19.02.19ביום  .17

 4כשרותה של המנוחה, השפעה בלתי הוגנת, ניצול לרעה של מצבה אי העלתה טענות שונות לגבי 

 5 18.03.19ביום ; ועוד , טעות בצוואההבריאותי של המנוחה, הרחקת יתר קרובי המשפחה מהמנוחה

 6  טרם נדונו. ם אלו . יצוין, הליכילהתנגדות לקיום צוואה שובההגישו המבקשים ת

 7לטענת המשיבה, זכויות המנוחה במקרקעין נשוא התביעה, אינן כלולות בנכסי הקרן והעיזבון,  .18

 8. בהתאם לכך, המשיבה הגישה תביעה 1991הואיל וניתנו לה במתנה עוד בטרם נוסדה הקרן בשנת 

 9 שמה. –לפסק דין הצהרתי, אשר יקבע, כי יש להעביר את הזכויות במקרקעין, נשוא התביעה, על 

 10הושלמו  23.1.19הוגשה הבקשה דנן. במסגרת ישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום  12.10.18ביום  .19

 11 טענות הצדדים בעל פה, ועתה ניתנת החלטתי. 

 12 :טענות הצדדים

 13התביעה על הסף, מטעמי התיישנות, שיהוי, אי צירופו של לטענת המבקשים יש להורות על דחיית  .20

 14 :צד להליך, כפי שיפורט להלןכ 'ח א'מר 

 15שנה מהמועד  40 - וחלפו כ, מאחר עילת התביעה התיישנה, לטענת המבקשים :התיישנות  .א

 16. עליו מבססת המשיבה את תביעתהייפוי כוח, המסמך, הנושא את הכותרת, שבו נערך 

 17הוענק למשיבה,  פוי הכוחיהמבקשים נסמכים על טענתה של המבקשת בכתב תביעתה, לפיה י

 18פקע עם מותו של לטענתם, ייפוי הכוח  .80 -ה, תחילת שנות 70 -הבמועד לא ידוע, בסוף שנות 

 19פויי הכוח שנמסרו בקשר למקרקעין לנכסים יוממילא כל י 1982עו"ד רימלט ז"ל בשנת 

 20 לכתב ההגנה.  4, נספח 21/10/91לעו"ד פרידמן מיום  המנוחה האחרים, בוטלו במתן הוראת

 21נית במקרקעין ולא בזכות אובליגטורית לטענת המבקשים, אף אם נניח, כי עסקינן בזכות קניי .ב

 22)התחייבות לתת מתנה שלא הושלמה(, אזי גם אם עסקינן במקרקעין רשומים, תקופת 

 23שנה ממועד מתן ייפוי  25שנה ומאחר וחלפו למעלה מ  25 יאההתיישנות על מקרקעין אלה ה

 24 הכוח, הרי שממילא עילת התביעה התיישנה.

 25 'ח 'מר א - רלבנטי שעלול להיפגע מהתביעההמשיבה נמנעה מלצרף צד : אי צירוף צד להליך .ג

 26שהוא אחד מהיורשים של המקרקעין, נשוא התביעה, יחד עם תושב ואזרח ארה"ב, 

 27  . 3 –ו  2המבקשים 

 28שנה והוגשה בתזמון מעניין,  40לטענת המבקשים, התביעה נגועה בשיהוי עצום של : שיהוי .ד

 29לוף השנים והמתנת התובעת למות המנוחה, כדי לשלוף לפתע את רק לאחר מות המנוחה. ח

 30כאשר כל השנים לא העלתה כל המסמך ולשנות את רצונה האחרון של המנוחה בצוואתה, 

 31דרישה בעניין ייפוי הכוח, מהווה התנהלות בחוסר תום לב ומקימה מניעות מוחלטת מלעשות 
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 1יתי מהותי שמנע מהמנוחה להתגונן שיהוי המשיבה גרם גם לנזק ראי שימוש בייפוי הכוח.

 2 בעצמה ובזמן אמת בפני התביעה ולתמוך בצוואתה. 

 3המשיבה הסתירה פרטים מהותיים מבית המשפט, לדוגמה שהיא כן לטענת המבקשים,  .ה

 4, למרות שהמנוחה במועד מהזכויות במקרקעין 100%מתיימרת לדרוש לקבל זכויות ביחס ל 

 5מהזכויות במקרקעין, ולכן לא יכלה  1/3היתה רק בעלת יצירת המסמך הנטען ע"י המשיבה, 

 6 להעניק, במועד דאז, יותר ממה שהיה לה. 

 7בקשת המבקשים לסילוק התביעה על הסף, אינה נתמכת בתצהיר, אלא נסמכת מן הראוי לציין כי  .21

 8 על טענות כתב התביעה והמסמכים שצורפו לה.

 9 טענותיה:, ואלו מתנגדת לדחיית התביעה על הסףמנגד, המשיבה  .22

 10התביעה שהוגשה איננה תביעה לאכיפת ייפוי הכוח הבלתי חוזר, אלא למתן פסק דין הצהרתי  .א

 11פיו במתנה. לטענת המשיבה לא מדובר –בדבר רישום הזכויות שהוענקו למשיבה על 

 12 שהושלמה.  מוגמרת ב"התחייבות" לתת מתנה, אלא במתנה

 13 ייפוילמשיבה במועד החתימה על  הבעלות במקרקעין שניתנו למשיבה בחיי המנוחה, עברה .ב

 14לחוק  6עו"ד רימלט ז"ל. בהתאם לסעיף ומסירתו לידי מיופה הכוח, הכוח הבלתי חוזר 

 15, הבעלות במתנה עברה לידי המשיבה עם מסירת המסמך לידי 1968 –המתנה, תשכ"ח 

 16 המשיבה, המזכה אותה לקבל את המתנה.

 17המסמך המקורי מצוי ברשותה וכוונת המנוחה ברורה לחלוטין מתוך ייפוי הכוח הבלתי חוזר,  .ג

 18 ייפוי כוח זה הוא בלתי חוזר ונתתי כבר את המקרקעין במתנה".שם נכתב " 

 19ואף לא היתה לא ביטלה את המתנה ו/או את ייפוי הכוח , היא נותנת המתנה, המנוחה ז"ל .ד

 20המתנה הושלמה במסירת ייפוי כוח  ועות בחוק המתנה.אלא בדרכים הקב זכאית לעשות כן,

 21בחתימתה על ייפוי הכוח בלתי חוזר לנאמן, ומאחר והמנוחה הביעה את דעתה במפורש, 

 22חייבות הפכה את ההתבכך היא כי היא מוותרת על זכותה לבטל את המתנה, הבלתי חוזר, 

 23 לתת מתנה, למתנה שהושלמה.

 24המתנה, ככל שהיתה זכאית לעשות כן, היא  הימנעות המנוחה במשך השנים לבטל את .ה

 25כי ייפוי הכוח והמתנה לא בוטלו, אף לא בשעה שהמנוחה יצרה את הקרן הנושאת  ,הראייה

 26  ילא המנוחה לא היתה זכאית לבטל את המתנה.את שמה וממ

 27אין כל התיישנות של התביעה לפסק דין הצהרתי, התיישנות של התביעה חלה מקום בו  .ו

 28דבר אשר לא  מנות או פועל כנגד הנהנה, המוטב,מיופה הכוח, כופר בנא הנאמן, במקרה זה

 29 אירע במקרה דנן. 

 30כנתבע, טענה המשיבה, כי המבקשים לא הצביעו כיצד  'ח 'באשר לאי צירופו של מר א .ז

 31לתביעה וכי אם הם סבורים, כי הוא צד נדרש  'זכויותיהם נפגעות מאי צירופו של מר ח
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 1ול דעת ביהמ"ש, האם לצרף כצד להליך. המשיבה משאירה לשיק לעתירה, יעתרו הם לצירופו

 2 כנתבע/ מבקש להליכים בתובענה זו. את מר ח'

 3 :דיון והכרעה

 4"( תקנות סדר הדין האזרחי)להלן: " 1984 -סדר הדין האזרחי, התשמ"ד  )א( לתקנות 101 תקנה .23

 5 :  הבאילו מקרים תידחה תובענה על הסף, וזו לשונאותנו  המור

 6)א( בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה נגד . 101"

 7 הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה: 

 8 ( מעשה בית דין; 1)

 9 ( חוסר סמכות; 2)

 10( כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע 3)

 11  ".לאותו נתבע

 12 

 13 3ף נו הוא סעינבית דין או בחוסר סמכות ולכן הנימוק המתאים לעניי בענייננו, אין עסקינן במעשה .24

 14 לתקנה, היינו כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות את התובענה. 

 15הלכה פסוקה היא שמחיקת תובענה או דחייתה על הסף הינם אמצעים קיצוניים הננקטים בלית  .25

 16צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ  5634/05בע"א ברירה וכמוצא אחרון. כב' השופט רובינשטיין סקר 

 17את ההלכה הנוהגת בעניין  (4.06.07פורסם במאגרים, ) נ' מיכה צור חברה לקבלנות כללית בע"מ

 18 זה: 

 19הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט ישתמש בסמכותו למחוק תביעה על הסף... רק "

 20לקבל, על יסוד הטענות במקרים בהם יהיה ברור, כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול 

 21ינהג  –בבואו לשקול אפשרות זו  –המבססות את תביעתו, את הסעד המבוקש. בית המשפט 

 22 ".בזהירות רבה וישתמש בסמכותו רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן

 23 

 24בנוגע לשיקול של סיכויי התביעה במסגרת עתירה למחיקה או לדחיית התובענה על הסף נקבע  .26

 25 כדלקמן:  811( 2פ"ד לה ) ואח' נ' עזבון יעקב ארדיטי ארדיטי 59/81בבר"ע 

 26נפסק כבר פעמים רבות בעניינים דומים שכאשר מדובר בדחייה או במחיקה של תביעה על "

 27הסף, אין בית המשפט בוחן מה הם סיכויי התובע להצליח בתביעתו, ואפילו סיכויי התובע 

 28ובענתו אם קיים סיכוי כלשהו קלושים, לא יחסום בפניו בית המשפט את הדרך לבירור ת

 29  ".על פי כתבי הטענות הנמצאים לפני בית המשפט, שהתובע יצליח בתביעתו

 30 

 31כאשר עסקינן בבקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות, הלכה היא כי מאחר ומדובר  .27

 32דין, יש לנהוג בזהירות רבה בעת סילוק  -בסעד קיצוני אשר מביא לדחייתה על הסף ויוצר מעשה בית

 33תביעה על הסף ולעשות כן רק במקרים קיצוניים, כאשר הדרך העדיפה היא בירור המחלוקת לגופה 
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 1 (5.09.17פורסם במאגרים, ) Harvey Delsonעזבון המנוח הוראס ריכטר נ'  9063/12ע"א )ראו: 

 2 "(.עניין ריכטר" להלן:

 3במיוחד, שכן נמנעת מהתובע האפשרות  של דחייה על הסף היא תוצאה חמורהתוצאה זו  .28

 4, רק מן הטעם שנמצא כי הוא התמהמה מבחינה הנטענת-לממש את זכותו המהותית

 5המידה, בהגשת תביעתו. הנטייה לפרש בדווקנות הוראות ההתיישנות,  דיונית, יתר על

 6המציבות מחסום דיוני מפני בירור זכויות מהותיות, נובעת, בין היתר, ממעמדה של זכות 

 7יפרח נ' מפעלי  10591/06ע"א כזכות בעלת אופי חוקתי )ראו:  הגישה לערכאות, שהוכרה

 8. מובן כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו ((12.07.2010פורסם במאגרים, ) תובלה בע"מ

 9 של בית המשפט להשתמש בסמכותו לסילוק תובענות על הסף במקרים המתאימים. 

 10דחיית התביעה על הסף מחמת ל כאשר מוגשת בקשהששלעיל, בעניין ריכטר ועוד נאמר  .29

 11 שהעובדות הנטענות בכתב התביעה הן נכונות לצאת מנקודת הנחה, על ביהמ"שהתיישנות, 

 12 ורק אז לברר, האם ככל וכל מרכיבי התביעה נכונים הם, האם עדיין תחול התיישנות. 

 13 ירושלים,אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה,  9413/03ע"א -בעניין זה נאמרו ב

 14 ( הדברים הבאים:2008) 525( 4)פ"ד סב

 15 

 16"שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות 

 17אמור להתברר במשפט גופו. לפיכך, לצורך בחינת טענות בענין  שעניינןעובדתיות 

 18התיישנות, עלינו להניח כתשתית עובדתית את הנטען בכתב התביעה, בלא חקירה 

 19רישה, אלא אם כן אי נכונותן של העובדות הנטענות ניכר על פניו בדרך שאינה וד

 20 מצריכה הוכחה וביסוס בראיות". 

 21 

 22 :נאמרו הדברים כדלקמן לעיל, עניין ריכטרבוכן  .30

 23יכול  –לרבות מחמת התיישנות  –משמעות הדברים היא, איפוא, כי סילוק על הסף "

 24מצבים שבהם גם אם בית המשפט יניח כי כל האמור בכתב התביעה  באותםשייעשה רק 

 25דין התביעה להידחות. לא מיותר להזכיר בהקשר זה עוד, כי על פי הכלל, על הטוען  –נכון 

 26להתיישנות )הנתבע( מוטל הנטל להוכיח כי כל רכיבי התובענה התיישנו )ראו: ענין יפרח 

 27 ( )להלן: חבקין((. 2014) 62 חבקין, התיישנותטל ; 28בפיסקה 

 28הנה כי כן, בהתאם לכללים שהוצגו לעיל ולרציונאלים שביסודם, הדיון בבקשה לדחייה על 

 29אמור להיות בעיקרו דיון משפטי גרידא, וזוהי לא  –הסף של תובענה מחמת התיישנות 

 30ודרישה בעובדות. מכאן נובע, שכאשר על פני הדברים מתגלית המסגרת לערוך חקירה 

 31מחלוקת )או מחלוקות( בין הצדדים בעניינים עובדתיים הקשורים בשאלת העילה, או 

 32  ."אין מקום לדחיית התובענה על הסף –בסוגיית ההתיישנות 

 33 

 34במקרקעין. על כן, נפנה בענייננו, בשים לב למהות התובענה, מתעוררת סוגיית התיישנות של זכויות  .31

 35 . כגון דאהדין הנוהג בחינת לב

 36 :התיישנות בזכויות במקרקעין

http://www.nevo.co.il/case/6172106
http://www.nevo.co.il/case/6152378
http://www.nevo.co.il/case/6152378
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/1136
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 1 לחוק ההתיישנות, קובע :  2סעיף  .32

 2תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות, ואם הוגשה תובענה על תביעה שהתיישנה "
 3ת בלבד וטען הנתבע טענת התיישנות, לא יזדקק בית המשפט לתובענה, אך אין בהתיישנו

 4 ".כדי לבטל את הזכות גופה
 5 

 6 השנ 15לחוק ההתיישנות, תקופת ההתיישנות במקרקעין הינה  5בהתאם לסעיף כמו כן,  .33

 7לחוק ההתיישנות קובע, כי אין חוק זה בא לפגוע  27שנה, אולם סעיף  25 –ובמקרקעין מוסדרים 

 8 .במפורש בחוק זהבתקופת ההתיישנות הקבועה לענין פלוני בדין אחר, אלא אם נאמר כך 

 9קובע חריג להתיישנות בחוק המקרקעין, לפיו ה)ב( לחוק המקרקעין,  159סעיף הדין האחר, הינו  .34

 10 לא תחול התיישנות ולהלן לשון הסעיף :  זכות במקרקעין מוסדריםעל תביעות לקיום 

 11, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם 1958-חוק ההתיישנות, תשי"ח"
 12אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק 

 13 ."זה

 14בכדי להכריע בשאלת ההתיישנות על ביהמ"ש לבחון את מהות הזכות במקרקעין העומדת לדיון,  .35

 15ככל ועסקינן ביחסי ו כןובהתאם למהות הזכות הנטענת במקרקעין, תוכרע שאלת ההתיישנות. 

 16נאמנות, הרי שתחילת מועד מרוץ ההתיישנות, נעשה לרוב מעת כפירת הנאמן בנאמנות. לשם כך 

 17יש להוכיח, כי הנטען בכתב התביעה בנוגע ליחסי הנאמנות הוא נכון וכן להוכיח אם היתה כפירה 

 18זאת הכפירה. , כאשר מרוץ ההתיישנות יחול החל ממועד בנאמנות נאמןהאו לא היתה כפירה של 

 19, הרי שהפסיקה הכירה במתן זכויות ולגבי טיב הזכויות במקרקעין שהועברו או לא הועבר ועוד,

 20במקרקעין במתנה, כמתנה מוגמרת שהושלמה עם מסירת המסמך וזאת כאשר עסקינן במקרקעין 

 21 היההזכויות טרם נרשמו ע"ש נותן המתנה, וממילא לא ניתן שבעת ההעברה היינו, לא מוסדרים, 

 22השאלה מאיזה מועד יש להתחיל לספור את תקופת ההתיישנות, הינה שאלה על שם הנעבר.  ןלרושמ

 23  .ק למהות הזכויות והמצב העובדתיו קשורה קשר הדונשבעניינ

 24כי החלקות והמגרשים נשוא התביעה  ,מהעתקי רישום המקרקעין, שצורפו לכתב התביעה עולה .36

 25הינם מקרקעין מוסדרים, אולם בשלב זה של ניהול  רשומים בלשכת רישום המקרקעין, ועל כן

 26ם עדיין לענות על השאלה מה טיבן של הזכויות שהועברו או לא הועברו והאם ההליך, איננו יכולי

 27ככל )ב( ובפסיקה שעסקה בפרשנות הסעיף. 159הן עונות להגדרה "זכות במקרקעין" כאמור בסעיף 

 28נן "בזכות במקרקעין" וכי הזכויות במקרקעין ובסיום ההליך, ביהמ"ש יגיע למסקנה, כי עסקי

 29 הועברו במתנה מוגמרת, הרי שבהתאם לחריג שלעיל, לא תחול התיישנות על מקרקעין מוסדרים. 

 30ככל והמשיבה תוכיח, כפי הנטען בכתב תביעתה, כי עם מסירת מסמך ייפוי הכוח, הושלמה  כמו כן,  .37

 31לבטל או שלא בוטלה, הרי שלא תחול התיישנות המתנה ועסקינן במתנה שהושלמה, שלא ניתן היה 

 32שאף לביהמ"ש  )כאופציה תיאורטית בלבד ומבלי לחוות דעה בעניין בשלב זה(, על מתנה שהושלמה

 33לחוק  5 , שהרי ביטול מתן המתנה, נעשה בהתאם לתנאים הקבועים בסעיףאין זכות לבטלה

 34מאגרים, ביום )פורסם ב נגד אלמוניפלוני   15-11-29045המתנה, כפי שיבואר בהמשך )ראו: עמ"ש 

4.04.17)  . 35 
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 1במסירת ביהמ"ש לבחון את הנסיבות בהן ניתן ייפוי הכוח,  האם ניתן לראות יידרש בהקשר זה 

 2ייפוי הכוח עסקת מתנה מוגמרת, שהמנוחה לא יכלה לחזור ממנה והיא הושלמה עם מסירת 

 3בות לקבלת מתנה והאם המנוחה המסמך או האם לכל הפחות מדובר בייפוי כוח המהווה התחיי

 4ככל וביהמ"ש יגיע למסקנה, שבידי המשיבה, לכל היותר התחייבות ליתן חזרה בה מהתחייבות זו. 

 5ויובהר, כי בשלב זה אין מתפקידו של ביהמ"ש מתנה, הרי שייתכן ותחול על התביעה התיישנות. 

 6בה תוכיח את כל האמור להכריע בסיכויי הוכחת התביעה, אלא אך ורק לבחון, האם ככל והמשי

 7 בכתב תביעתה, האם עדיין תחול על התביעה התיישנות ונראה, כי התשובה לשאלה זו היא שלילית.

 8בהיר ולסייג את הדברים, כי אין באמור בדברים שלעיל, משום קביעות עובדתיות כלשהן, היש ל .38

 9קבל בסוף אלא אך ורק בחינה תיאורטית של התוצאות המשפטיות האפשריות, היכולות להת

 10משפטי, אילו המשיבה תצליח להוכיח את הנטען בכתב תביעתה, כאשר ייתכן ובסיום ההליך ה

 11 ההליך, ביהמ"ש אכן יחליט, כי חלה התיישנות על התביעה. 

 12והמשיבה תצליח להוכיח, במידה אמנות בין הצדדים או אי קיומם: יחסי נקיומם של לבחינת  באשר .39

 13כי התקיימו יחסי נאמנות, בין המנוחה לבין עורכי דינה, אזי מרוץ ההתיישנות במקרה זה, יחל 

 14מרגע כפירת הנאמן בנאמנות, ככל והיתה כפירה כזו. גם כפירה שכזו והוכחת מועד הכפירה 

 15או החל  נותהכפירה בנאמ החל ממועד ההתיישנות ייספררוץ מצריכים בירור עובדתי, שהרי מ

 16בירור  נושאים המצריכיםמהמועד בו הנאמנת בוטלה. הוכחת יחסי נאמנות ומועדי כפירה הינם 

 17מעיון ממסמכים בלבד, מבלי לאפשר לצדדים להוכיח או לשלול  הםולא ניתן להכריע ב עובדתי,

 18 .קיומם של יחסי נאמנות

 19הכרעה אופן העל י להשליך נקבע, כי כאשר הבירור העובדתי בתביעה עשולעיל, שריכטר עניין ב .40

 20מדינת  2919/07א : ע"גם )ראון לדון בטענת ההתיישנות כטענת סף בסוגיית ההתיישנות, אי

 21 .(2010) 27בפיסקה  82( 2)פ"ד סד ,ליפל-הוועדה לאנרגיה אטומית נ' גיא-ישראל

 22החלטת בימ"ש קמא התקבלה מבלי שנערך שלעיל, קבעה ערכאת הערעור, כי  ריכטרבעניין כן  .41

 23בירור עובדתי ומשפטי מספק ביחס לטענת הנאמנות הקונסטרוקטיבית שהעלה המערער בכתבי 

 24הטענות מטעמו. לבירור העובדתי הנ״ל עשויה להיות נפקות ישירה לעניין ההכרעה בסוגיית 

 25 בשאלת ההתיישנות כטענת סף, טרם קיום בירור עובדתי.ההתיישנות, לפיכך לא היה מקום לדון 

 26 גדרי המחלוקת בין הצדדים.  הבקשה לסילוק על הסף בשים לב ללבחינת נפנה, איפוא,  .42

 27 :מתנה מוגמרת או התחייבות לתת מתנה

 28בשאלת טיבו של מסמך ייפוי הכוח, קרי האם מדובר במתנה כאמור, בין הצדדים מחלוקת  .43

 29ליתן מתנה גרידא ובשים לב לכך שבחינת טענת ההתיישנות בענייננו שהושלמה או התחייבות 

 30שזורה בשאלת טיב הזכויות במקרקעין להן טוענת המשיבה, מחזקת את המסקנה כי אין להורות 

 31 זו, ואפרט.   העל דחיית התובענה על הסף ויש לאפשר בירור עובדתי ומשפטי בסוגיי

 32 ת לתת מתנה"  מורה אותנו כדלקמן: "התחייבושכותרתו  1968 –תשכ"ח לחוק המתנה,  5סעיף  .44
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 1 התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.   )א( " 

 2כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו  )ב( 
 3 זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.ממנה,    

 4מלבד האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה   )ג(                  
 5משפחתו או -מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן

 6 ".בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן

 7 

 8כוח זה הוא בלתי חוזר ונתתי כבר את  יפויהמשיבה טוענת, כי האמור במסמך ייפוי הכוח לפיו " .45

 9 מהווה ויתר בכתב על הרשות לחזור בה מהמתנה.  המקרקעין במתנה"

 10לחוק המתנה, קובע באילו מקרים ניתן יהיה לבטל מתנה, כגון התנהגות מחפירה של מקבל  5סעיף  .46

 11)ב( לחוק המתנה, 5לם סעיף והמתנה כלפי הנותן או הרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן, א

 12רשות לחזור בו מהמתנה, הרי שלא ניתן יהיה כלל לחזור בו הקובע שאם הנותן ויתר בכתב על 

 13   .מהתחייבותו

 14 לחוק המתנה, מורה אותנו כדלקמן: 6סעיף  .47

 15למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה  עוברתהמתנה -בעלות בדבר"

 16בהודעת הנותן למקבל על המתנה; והכל  -אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל 

 17 ."כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון

 18 

 19)ב( 1המתנה לפי סעיף )א( לחוק המתנה היא "הקניית נכס שלא בתמורה" ודבר 1מתנה לפי סעיף  .48

 20שיהיה גם מקרקעין. מתנה של מקרקעין היא איפה הקניית מקרקעין ולכן מהווה עסקה  יכול

 21שלא נגמרה ברישום, במקרקעין, לגבי עסקה  במקרקעין, הטעונה רישום לפי חוק המקרקעין.

 22הפסיקה הכירה , כפי שנבאר להלןיחד עם זאת, . רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה

 23 ה מוגמרת, שאינה ניתנת לביטול. בהתחייבות למתן מקרקעין, כמתנ

 24במקרה הרגיל עוברת המתנה אל מקבלה ברגע מסירת המתנה או מסירתו של כתב המתנה לידיו.  .49

 25, 1969-, תשכ"טחוק המקרקעיןל7 -ו6 כשמדובר במתנה במקרקעין, חלות הוראות סעיפים 

 26ומציינים כי פעולת העברת הבעלות במקרקעין מסתיימת רק בעת  במקרקעין עסקהשמגדירים מהי 

 27פעולה של הקניית מקרקעין במתנה, אשר לא נסתיימה . רישום הבעלות על שם מקבל הזכות

 28כי אם התחייבות לעשות עיסקת מתנה במקרקעין. סיטואציה  ,מושלמת ברישום, איננה מתנה

 29ם ליצור עיסקה בלתי מושלמת. מקורה הוא במיזוג משפטית זו איננה נובעת מרצונם של הצדדי

 30שמעון מזרחי  493/91ע"א ) 8196-תשכ"ח ,חוק המתנהוהוראות  חוק המקרקעיןתוכנן של הוראות 

 31  .(17.7.96ביום מאגרים, )פורסם ב יעקב מזרחי ואח'ואח' נ' 

 32( סקר כב' השופט ד"ר קובי 4.4.2017במאגרים, )פורסם  פלוני נגד אלמוני  15-11-29045בעמ"ש  .50

 33ורדי את הפסיקה בעניין תוקפה של מתנה במקרקעין, שניתנה באמצעות תצהיר ולא הושלמה 

 34פסק דינו של  ברישום בלשכת רישום המקרקעין. ביהמ"ש בעניין זה קיבל את הערעור שהוגש על

 35ביהמ"ש לענייני משפחה, אשר במסגרתו נדחתה תביעת המערער לפסק דין הצהרתי בעניין זכויותיו 

http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/72994


 
 יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

  

  18-07-61511 תמ"ש

  

 21מתוך  11

 1בנכסי מקרקעין, מכוח תצהירים עליהם חתומים אמו ואחיותיו. מפאת חשיבות הדברים וההבחנה 

 2יא את בין מקרקעין רשומים לבין מקרקעין לא רשומים, בהן נעשתה עסקת מתנה, מן הראוי להב

 3 הדברים כלשונם:

 4כאשר דבר המתנה היא זכות אובליגטורית ביחס למקרקעין, עסקינן בעסקת מתנות . 49"

 5רותם  1284/92" )ע"א בזכויות הניתנות להשלמה גם בלא רישום בלשכת רישום המקרקעין 

 6אלוש נ' עיריית טבריה  4890/15( )להלן: פס"ד רותם"(, רע"א 1996) 257( 5נ' רותם פ"ד מט)

 7 .(5/5/16נחשון נ' נחשון ) 879/14(, ע"א 31/12/15)

 8 

 9זכותו של נותן המתנה בו "ד רתם ציינה כבוד השופטת שטרסברג כהן לגבי מקרה בפס. 50

 10וכדבריה בעמ'  .זכות זו לאחר הוא משלים את המתנההינה זכות אובליגטורית שבהעבירו 

 11חייב לתת מתנה במקרקעין, "אין מניעה לתת מתנה במקרקעין, כפי שאין מניעה להת :260

 12והכל תלוי בזכות שבידי נותן המתנה או ההתחייבות. אם זכותו של הנותן היא זכות 

 13אובליגטורית בלבד, דהיינו, אם הוא עצמו אינו הבעלים הרשום של המקרקעין אלא הוא 

 14בעל הזכות לקבל רישום )בין של בעלות בין של חכירה(, הרי בהעבירו זכות זו לאחר מעביר 

 15וא כל מה שיש לו באותם מקרקעין ובכך משלים הוא את המתנה, ומי שהופך להיות בעל ה

 16הזכות האובליגטורית תחתיו, הוא מקבל המתנה. לעומת זאת, אם הוא רשום כבעל הזכות 

 17במקרקעין והוא מתחייב להעביר לאחר במתנה את הזכות הרשומה, הרי כל עוד לא בוצע 

 18 התחייבות למתנה".מחזיק בידיו רק  המתנה, והנעברהרישום על שם הנעבר, לא הושלמה 

 19 

 20סעיד נ' יורשי  4593/09ע"א לגבי עסקת מתנה במקרקעין בחיות  וכדברי כבוד השופטת. 51

 21 :17-16עמודים ב( 15/11/11) המנוח סעיד ז"ל

 22עם זאת, הבחינה הפסיקה בין "דבר מתנה" שהוא זכות במקרקעין לבין "דבר מתנה" "

 23דבר המתנה" הוא זכות "שהוא זכות אובליגטורית ביחס למקרקעין. כך מקום שבו 

 24במקרקעין , מדובר בהתחייבות לעשות עסקת מתנה עד לרישום הזכות במרשם המקרקעין. 

 25אובליגטורית ביחס למקרקעין מדובר בנכס  לעומת זאת מקום שבו "דבר המתנה" הוא זכות

 26לחוק המתנה, ועסקת מתנה  6שאינו מקרקעין לגביו יחולו דרכי ההקניה הקבועות בסעיף 

 27, פ"ד רתם נ' רתם 1284/92בו ניתנת להשלמה גם בלא רישום במרשם המקרקעין )ראו ע"א 

 28שכבר נקבע בעניין חשוב להדגיש עם זאת את  ( )להלן: עניין רתם((.1996) 260, 257( 5מט)

 29( 2003) 106,118( 2, פ"ד נו)טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' פרח" 6439/99בע"א 

 30)להלן: עניין טפחות(, כי עצם העובדה שיש לנותן המתנה, כבענייננו, זכות אובליגטורית ולא 

 31 זכות קניין במקרקעין בשלב הענקת המתנה, אין בה כדי ללמד בהכרח שזוהי הזכות אותה

 32העביר וייתכן שכוונתו הייתה להתחייב להקנות למקבל המתנה זכות במקרקעין לאחר שזו 

 33 תגיע לידו )של נותן המתנה(. 

 34 

 35פי כוונת -ידי בעל הזכות האובליגטורית נקבע על-סיווגו של "דבר המתנה" שניתן על

 36( ולסיווג האמור עשויה להיות השלכה על יכולתו של נותן 118הצדדים לעסקה )ראו שם, 

 37המתנה לחזור בו ממנה. כאשר מדובר בהמחאת זכות אובליגטורית, מקבל מתנה )הנמחה( 

 38לחוק המתנה.  6ורית, בהתקיים התנאים שנקבעו בסעיף הופך להיות בעל הזכות האובליגט

 39במקרה כזה אין נותן המתנה יכול לחזור בו מן המתנה שהושלמה והזכות האובליגטורית 

 40; 260; עניין רתם, 122-121שהייתה לו במקרקעין עוברת למקבל המתנה )ראו: עניין טפחות, 

 41( )להלן: ראבילו, 1996שנייה,  )מהדורה 358, 1968 -מרדכי א' ראבילו חוק המתנה, תשכ"ח
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 1חוק המתנה((. לעומת זאת, מקום שבו מדובר בהתחייבות של נותן המתנה כלפי מקבל 

 2המתנה להעביר את זכויותיו במקרקעין בעתיד, הרי ש"דבר המתנה" הינו זכות במקרקעין 

 3וכל עוד לא נרשמה הזכות על שמו של מקבל המתנה במרשם המקרקעין, בפנינו התחייבות 

 4עשות עסקת מתנה במקרקעין שנותנה יכול לחזור בו ממנה בהתקיים הנסיבות המפורטות ל

 5 .)ב( לחוק המתנה5בסעיף 

 6 

 7. על מנת לאיין את "דבר המתנה" יש לבחון את כוונת הצדדים כפי שעולה מתצהירי 52

 8  ."המתנה וממכלול נסיבות המקרה

 9 

 10)פורסם  חורי נ' לולו 2698/00ריבלין בע"א  עוד מציין כב' השופט ד"ר קובי ורדי את דברי כב' השופט .51

 11 ( בעניין תוקפה של התחייבות לתת מתנה, גם לאחר שנותן המתנה הלך לעולמו:23/4/01במאגרים, 

 12משהזכויות במקרקעין שביקש  לא הושלמה, 1המתנה שהתחייב המנוח ליתן למשיב "

 13לחוק המקרקעין(.  7בלשכת רישום המקרקעין )סעיף  1להעביר לא נרשמו על שם המשיב 

 14אלא שהמנוח לא חזר בו מן המתנה, ויורשיו אינם רשאים לחזור מן המתנה במקומו הוא 

 15הרב אליהו  2555/98וע"א  639( 1, פ"ד ל)ועד הישיבות בא"י נ' מיכאלי 11/75)ראו ע"א 

 16מפי השופט י' אנגלרד(.  455( 3)99עליון  –ואח', תקדין  ברג'יל נ' עזבון המנוח בן יאיר ז"לא

 17כיוון שכך, תקפה ההתחייבות ליתן מתנה גם לאחר מותו של המנוח, וניתן יהיה להשלימה, 

 18 ".אם יינקטו הצעדים הדרושים, על פי חוק המקרקעין

 19 

 20גורי נ'  2215/00רי כבוד השופטת דורנר בע"א בהמשך מביא כב' השופט ד"ר קובי ורדי גם את דב .52

 21 (:2002) 934( 3פ"ד נו) דנגורי

 22)ב( לחוק המתנה, יכול המתחייב לחזור בו מן המתנה, שהיא התחייבות חד 5על פי סעיף "

 23צדדית, אם לא ויתר על זכותו זאת בכתב וכל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו לרעה 

 24התנאים השוללים חזרה עומדת למתחייב הזכות  בהסתמך על ההתחייבות. אף בהתקיים

 25לחזרה אם המקבל התנהג כלפיו באופן מחפיר. ברם הזכות לחזרה של הנותן היא אישית 

 26ואין היא עוברת לעיזבונו. אכן, העיזבון חייב לכבד את רצון המת, כך שאם הנותן נפטר, 

 27ועד הישיבות בא"י  511/7הופכת התחייבותו לבלתי הדירה. הסביר זאת השופט לנדוי בע"א 

 28 .(29/12/15) 639( 1)פ"ד ל) נ' מיכאלי

 29 

 30חובתם של מנהלי העזבון, שנתמנו לשם ביצוע צוואה, היא לבצע את רצון המת בהתאם 

 31בלי מלצוואה. אין זה מתפקידם לסכל את רצון המת כפי שרצונו בא לידי ביטוי לפני מותו, 

 32)ב( היא זכות אישית הבאה להבטיח 5יף שחזר בו עד ליום מותו. לשון אחרת, החזרה לפי סע

 33'מקום חרטה' למי שהתחייב לתת מתנה, וגם זאת רק אם מקבל המתנה לא שינה בינתיים 

 34את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. כל זה נוגע לתחום הפרטי של הנותן, השמור לו עצמו 

 35 ".בלבד, וממילא אינה עוברת זכות אישית זו לא למנהלי עזבונו ולא ליורשיו

 36 

 37, בביהמ"ש המחוזי בנצרת, (30.04.17, )פורסם במאגרים ס.ז. נגד ט.ז. ואח' 16-10-1022בעמ"ש  .53

 38ייפוי כוח בלתי מתן מתנה, באמצעות סוקר כב' השופט טאהא ערפאת את התייחסות בתי המשפט ל

 39כאשר מסקירת הפסיקה בעניין זה, עולה כי ניתן לראות בחתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר, חוזר. 
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 1וזאת להבדיל מייפוי ויתור מצד הנותן על זכות החזרה ממתנה בלתי מותנית, ינן בעסקת מתנה, עסק

 2כוח בלתי חוזר, שצורף אליו תצהיר מתנה או הסכם מתנה, המתנה בתנאים את זכות החזרה 

 3 מהמתנה. 

 4ל יש לסייג בעניין זה, כי אין באמרה זו בכדי להכריע בענייננו ממצא עובדתי, באשר לכשירותו ש .54

 5ייפוי הכוח ובאשר לאופן אימותו, לרבות העובדה, כי הוא נחזה כייפוי כוח שאינו אושר ע"י נוטריון. 

 6כמו כן, אין באמור בהחלטה זו, בכדי להכריע בשלב זה, האם המסמך הנטען מהווה התחייבות 

 7 לתת מתנה, שלא ניתן היה לחזור ממנה. 

 8נקבע כי, בהיעדר ראיה ( 7.05.87, )פורסם במאגרים סעתי ואח' 'י' סעתי נ 84404/ע"א עניין ב .55

 9כוח בלתי חוזר מצד נותן המתנה לטובת מקבליה, מהווה משום ויתור בכתב של -לסתור, מתן ייפוי

 10, לחזור בו ממתן 1968-תשכ"ח, חוק המתנהל )ב(5בסעיף נותן המתנה על הזכות המוקנית לו 

 11 ההתחייבות לתת מתנה.

 12המשיב הגיש תביעה   524( 2פ''ד נ), יאסר מוסא יעקב צביח נ' מוסא יעקב צביח  4997/92א "עב .56

 13-כי הוא הבעלים של החלקה שעליה בנוי ביתו וכי ייפוי ,לבית המשפט המחוזי, ובה עתר להצהיר

 14, בטל עקב כך שהוצא ממנו במירמה, בטענה 1כוח נוטריוני להעברת זכויותיו לבנו, המערער 

 15, השתכנע.  שם ביהמ"ש אומנם קיבל התביעה, מאחר ולצורך איחוד משפחותשהחלקה נחוצה לו 

 16ראיות ארוכה, כי חתימת האב על ייפוי הכוח וכן הסכם המכר, הוצאו ממנו במירמה  מסכתלאחר 

 17  ך:כאולם ביהמ"ש מציין בנוגע למעמדו של ייפוי הכוח, חסרי תוקף,  הם ועל כן 

 18-בראיות כבדות על כוח בלתי חוזר הוא מעמד איתן, ויש צורך-אין חולק כי מעמדו של ייפוי"

 19ש' מזרחי ואח'  493/91ע"א [; 1יונה ]-חג'בי נ' בן 954/93ע"א  ב)ראו, למשל: מנת לסותרו

 20ענת תרמית או טעות נט[ (. עם זאת, כאשר נטענת 2נ' י' מזרחי ואח' וערעור שכנגד ]

 21-ידי עדות בעל-שרות, ניתן להוכיח טענות אלה, ולא תימנע האפשרות להוכיחן אף עלבהתק

 22, שם נאמר כי "אין דרך הרמאים 1417[ בעמ' 3ציון נ' אזולאי ואח' ]-בן 22/63ע"א  ופה )ראו:

 23ר' כהן ואח' נ' צ' נחשון  133/67ע"א לכתוב מסמך המעיד על מעשה התרמית שביצעו"; 

 24 .(168-171; א' הרנון, דיני ראיות )הדפוס האקדמי, כרך א, תש"ל( 550[, בעמ' 4ואח' ]

 25 

 26יש לציין, כי בענייננו, לא ברור באילו נסיבות נחתם ייפוי הכוח הבלתי חוזר, מה התאריך המדויק  .57

 27מה היתה כוונת הצדדים בעת יצירת המסמך ומה הנסיבות בהן , נחתם, בפני מי נחתם ועודשבו 

 28ל ההליך, יכריע , כאשר בסופו שתבררו במהלך הדיוןכול ויאולם שאלות אלו ואחרות יניתן, 

 29כפי שטוענת  מתנה מוגמרת ביהמ"ש האם המסמך הנחזה להיות ייפוי כוח בלתי חוזר, מהווה

 30  . , אם לאודינה של המשיבה, פעלו כנאמנים לעניין זההמשיבה והאם עורכי 

 31עולה כי עו"ד דניאל פרידמן ז"ל טיפל  מכי התיק ומבלי להיכנס לעובי הקורה בשלב זה, מעיון במס .58

 32, וכי על פי חלק ברישום הזכויות במגרשים ע"ש המנוחה וכן בענייני מס הקשורים בנכסים

 33נרשמו ע"ש  טרםחלק מהמגרשים לפחות  ,1990נת מהמסמכים שצורפו לכתב התביעה, עולה כי בש

 34, לרבות בשל )במכתבים לא נכתבו גוש וחלקה, אלא רק התייחסות כללים למגרשים בת"א( המנוחה
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 1שייתכן ובאותה תקופה שבה נעשה מכאן,  .חובות ותשלומי מיסים שהיה צריך לשלם על המגרשים

 2עוד יש לציין בהקשר זה, ומבלי  .בליגטוריותרק זכויות או ממילא יכלה להעבירייפוי הכוח, המנוחה 

 3לתגובה לבקשה למתן צו  17.5בסעיף לקבוע מסמרות בעניין ומבלי להכריע בטענות הצדדים, כי 

 4 1/3מניעה מטעם המבקשים, טענו המבקשים, כי במועד יצירת המסמך היתה המנוחה רק בעלת 

 5, ויש להידרש אף יותר ממה שהיה להזה מהזכויות במקרקעין בלבד ולכן לא יכלה להעניק במועד 

 6 .  לעניין זה

 7ורק  אך כמובן , שייתכן ובסיום ההליך יגיע ביהמ"ש למסקנה, כי אין עסקינן במתנה מוגמרת, אלא .59

 8התחייבות ליתן מתנה במקרקעין, אזי במקרה זה, ייתכן ודיני ההתיישנות יהיו שונים, שהרי בתי ב

 9מהות הזכות הנטענת הגדרת מקרקעין, בהתאם ללחוק ה 159בסעיף  המשפט החילו את החריג

 10, כאשר בענייננו טרם הוכרעה השאלה בדבר טיב הזכויות שהועברו ובהתאם לטיב הזכות הנטענת

 11 . למשיבהאו לא הועברו 

 12נדונה בקשה   (18.09.05מאגרים, )פורסם ב צילה טלמור נ' ליאורה טלמור, 1059/04)ת"א(  ה.פב .60

 13ייפוי כוח בלתי חוזר אשר מעניק במתנה זכויות במקרקעין  1976ניתן בשנת למחיקה על הסף. שם 

 14הכוח נפטרו ויורשיהם של מיופי הכוח הגישו תביעה לסעד  יהכוח, כאשר בינתיים מיופי יילמיופ

 15לא נעשה כל  2004שנת . עד ל1976י המקרקעין, מכוח אותו ייפוי כוח משנת כי הם בעל ,הצהרתי

 16ק לאחר פטירתה של המנוחה )שחתמה על ייפוי הכוח( הגישו יורשיה עפ"י ור פוי הכוחישימוש בי

 17הצוואה, בקשה לקיום צוואתה. גם שם הוגשה בקשה למחיקה על הסף, בין היתר, בטענת 

 18מאחר ואת טענת ההתיישנות,  חיקה על הסףבקשה למאת הביהמ"ש דחה התיישנות ושיהוי. שם 

 19, ובשלב 2004שאירעו בעקבות פטירתה של המנוחה בשנת והעילה להגשת התובענה נעוצה בעובדות 

 20עד לשלב  כי לא ידעה על האירועים המפורטים בכתב התביעה ,זה עומדת לחזקת התובעת הטענה

 21 זה וטענה היא טענה שבעובדה, שיש לברר לגופו של עניין.

 22ן חל עליהם ולכ עוד ציין כב' ביהמ"ש בעניין צילה טלמור שלעיל, כי עסקינן במקרקעין מוסדרים

 23כי ההתיישנות לא תחול על תביעות במקרקעין מוסדרים. , )ב( לחוק המקרקעין הקובע159סעיף 

 24יעת ראיות פוי הכוח, קבע ביהמ"ש, כי היא דורשת שמילעניין טענת השיהוי ברישום הזכויות מכוח י

 25 ואין לדון בה בשלב זה.

 26 (28.02.07פורסם במאגרים, ) פאעור סעיד יוסף אחמד נ' עלי נימר 14704/06)ראו גם בש"א)חי'( 

 27בביהמ"ש המחוזי בחיפה, שם נדחתה טענת התיישנות שנטענה בהקשר לתביעה לסעד הצהרתי 

 28, וזאת בנימוק כי מאחר ומדובר 1972פוי כוח שנערך בשנת ילבעלות במקרקעין, מכוח מכר וי

 29)ב( לחוק 159קבוע בסעיף במקרקעין מוסדרים לא חלה התיישנות בעניין, בהתאם לחריג ה

 30 .(המקרקעין

 31ביהמ"ש יגיע למסקנה, כי לכל היותר המסמך מהווה התחייבות לתת זכויות מקרקעין שקרה כן במ .61

 32בעתיד, הרי שתחול התיישנות על אכיפת התחייבות להענקת זכויות במקרקעין, בהתאם לכלל 

 33קעין שנה במקר 25לחוק ההתיישנות, אשר קובע תחולת התיישנות מקסימלית של  5לסעיף 

 34ביהמ"ש יגיע שככל מ"ש, להכריע גם בסוגיית הנאמנות הנטענת ועל ביהואולם,  מוסדרים.
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 1למסקנה, כי מיופה הכוח שימש כנאמן, הרי שמרוץ ההתיישנות יחול רק ממועד הכפירה בנאמנות, 

 2 .להלןכפי שיבואר 

 3 

 4  – שאלת קיומה או אי קיומה של נאמנות

 5שטיפל בנכסיה של המשיבה והיה גם מיופה הכוח, שימש כנאמן כאמור, המשיבה  טוענת, כי עוה"ד  .62

 6של המנוחה, כאשר המשיבה היא הנהנית, וכי כל עוד לא היתה כפירה בנאמנות, לא מתחיל מירוץ 

 7 .ההתיישנות. לטענתו, ייפוי הכוח מעולם לא בוטל ע"י המנוחה ומיופה הכוח לא כפר בנאמנות זו

 8חלים עליו דיני השליחות, כאשר השולחת נראה כי חוזר, אשר  בענייננו, עסקינן בייפוי כוח בלתי .63

 9לטענת המשיבה, במקרה זה היא המנוחה, השלוח הינו עוה"ד מיופה הכוח והמשיבה היא הנהנית. 

 10יש לראות במיופה הכוח כנאמן וכל עוד הנאמן או ממשיכו לא כפר בנאמנות, לא מתחיל מירוץ 

 11 ההתיישנות. 

 12בחינת דחיית התביעה על הסף, אין ביהמ"ש בוחן את כשירותו של ייפוי יש לציין, כי בשלב זה של  .64

 13 הכוח, הגם שעולה שהעתק ייפוי הכוח שהוגש לביהמ"ש אינו מאומת ע"י נוטריון, אלא יוצא

 14המשפטי, בסופו של ההליך ושייתכן  מנקודת הנחה, שהאמור בו הוא נכון. אין זה גורע מהאפשרות 

 15במתן ייפוי כוח בלתי חוזר זה, בכדי ליצור יחסי נאמנות, אולם בשלב למסקנה, כי אין  ביהמ"ש יגיע

 16 זה, ביהמ"ש טרם נכנס לעובי קורה וטרם בירר את הנסיבות בהן ניתן ייפוי הכוח ובפני מי נחתם. 

 17ככל והמשיבה אכן תצליח להוכיח את הנטען בכתב תביעתה, כי בין המנוחה לבין עורכי דינה  .65

 18מכוח ייפוי הכוח הבלתי חוזר או מכוח יחסים אחרים  יחסי נאמנות, שטיפלו בענייניה, התקיימו

 19אזי בנסיבות אלה, תקופת בין המנוחה לבין עורכי דינה, שטיפלו במגרשים נשוא התביעה,  וששרר

 20א ע")ההתיישנות תחל רק ממועד הפרת הנאמנות ע"י הנאמן או מהמועד שבו הנאמן כפר בנאמנותו 

 21בירור שאלת הנאמנות  "(.פרשת צימבלר" -, להלן60, 49( 5), פ"ד נזצימבלר נ' תורג'מן 1559/99

 22ם שבעובדה, המצריכים הינם ענייני והוכחתה וכן מועד הכפירה בנאמנות, אם היתה כזו בכלל, 

 23בחינת שאלת הנאמנות, אינה דבר פשוט, מאחר והן  מבחינה זו, הוכחה ובירור עובדתי מעמיק.

 24החוק והן הפסיקה מכירים בדרכים שונות ליצירת נאמנות,  ואף בתי המשפט והמלומדים חלוקים 

 25 ביניהם לעתים בשאלה, האם מצב עובדתי מסוים יצר או לא יצר יחסי נאמנות, כפי שנבאר בהמשך. 

 26 מורה אותנו כדלקמן:  1965-לחוק השליחות, תשכ"ה  8סעיף  .66

 27קיבל אדם עליו להיות שלוח, חייב הוא לנהוג כלפי השולח בנאמנות ולפעול בהתאם "

 28 ."להוראותיו

 29יש במקרה דנן  כל שליחות מקימה יחסי נאמנות ושלוח אינו הופך להיות נאמן באופן אוטומטי.לא  .67

 30בין המנוחה לבין עורכי דינה או רק יחסי שליחות. שאלות אלו התקיימו יחסי נאמנות לבחון, האם 

 31מצריכות בירור עובדתי ולא ניתן לתת להן מענה בטרם נכנסו לעובי הקורה ובחנו את מכלול 

 32 הראיות בתיק.
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 1שליחות נבנית על נאמנות ועל אמון, ובאין נאמנות לא תיכון שליחות. שלוח הוא זרועו הארוכה של  .68

 2יחות מפרט רשימה של חובות, שניתן לראותן כחובות משנה במגרת עקרון שולחו. אף שחוק השל

 3חוק ברק " 'הנאמנות, אין בחוק השליחות הגדרה של "נאמנות". בספרו של כב' השופט בדימוס א

 4, נאמר שהדבר המתקרב ביותר להגדרה של נאמנות, 1035, עמ' 1996-)כרך שני( תשנ"ו  השליחות"

 5לפיו על השלוח להימנע "מכל דבר שיש  8נו האמור בסיפא של סעיף במסגרתו של חוק השליחות, הי

 6 בו ניגוד בין טובת השלוח ובין טובתו שלו או של אדם אחר". 

 7נאמר בנוגע להגדרת  479" הפרקליט לד )תשמ"א(, עמ' השלוח כנאמןבמאמרה של ג' פרוקצ'יה, " .69

 8 הנאמנות כדלקמן: 

 9יקה לנכס שעל פיה חייב הנאמן להחזיק או לחוק הנאמנות, כ "ז 1נאמנות מוגדרת בסעיף "

 10לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת". הגדרה זו אינה כוללת בין מרכיביה את הדרישה 

 11שנכסי הנאמנות יוקנו לנאמנים, ולכן הרושם שנוצר הוא, שהקניה זו איננה נחוצה ליצירת 

 12אינו יחס קנייני.  נאמנות ושיכולה להתקיים נאמנות כשהיחס בין הנאמן לנכסי הנאמנות

 13מכל מקום, נראה זו היתה כוונתו של מציע החוק משום שבדברי ההסבר להצעת החוק 

 14נאמר: "כדי שנכס יהיה ל"נכס נאמנות" דיו שיוצר הנאמנות הקדיש אותו למטרת 

 15שהנכס יועבר  -שלא כמו בשיטות משפט אחרות -הנאמנות; אין צורך, לפי הצעת החוק

 16 ".לבעלותו של הנאמן
 17 

 18 :  482משך בעמ' ובה

 19לחוק טומנת בחובה שני מרכיבים: הזיקה של הנאמן לנכס  1הגדרת הנאמנות בסעיף "

 20וחובותו להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת. הזיקה של הנאמן לנכס וגם 

 21יכול והזיקה בין הנאמן לנכס תהיה קניינית,  -חובותיו עשויות להשתנות לפי תנאי הנאמנות

 22  ".תהיה יותר מאשר חזקה ואף תתכן נאמנות ללא חזקה בנכס בידי הנאמן יכול שלא

 23 

 24( נאמר בנוגע 2004, 4 )מהדורה 1979-חוק הנאמנות, התשל"ט בספרו של המלומד שלמה כרם,  .70

 25 לקשר בין שליחות לבין נאמנות, כדלקמן:

 26א כוח לבצע פעולה בשם השולח, אל-חוזרת הוא אכן מיופה -פי הרשאה בלתי-השלוח על"

 27שהיא מיועדת להבטחת זכותו של אדם אחר במקרה  שהשולח יימנע מסיבה כלשהי לקיים 

 28חוזרת "היא שליחות בצורתה אך בטוחה -את התחייבותו כלפי אותו אדם. הרשאה בלתי

 29, ואינטרס זה בלבד. ח ביסוד ההרשאה האינטרס של השולחבאופיה. בשליחות רגילה מונ

 30חו של השולח להביא את השליחות לסיומה בכל עת. מכאן, נאמנותו של השלוח לשולח וכו

 31לעומת זאת, בהרשאה להבטחת זכותו של אחר, האינטרס הדומיננטי הוא של אחר. 

 32 –ההרשאה נועדה להבטיח אינטרס זה, ולפיכך לשולח אין הכוח לבטל ההרשאה באופן חד 

 33 ."צדדי

 34 ובהמשך:     

 35כלל לצורך ביצוע התחייבות השולח, בגדר חוזה  -חוזרת ניתנת בדרך –לכן, הרשאה בלתי "

 36הזכות כמוטב או בגדר חוזה משולש בין -הנכרת בין השולח לבין השלוח לטובת האחר, בעל 

 37נאמנות, שבו השלוח חייב לשמש נאמן, היינו: -הזכות. זהו חוזה-השולח, השלוח ובעל
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 1ות, כשלעתים עליו לפעול אף בניגוד לרצונו הזכ-לפעול בנכס נושא השליחות לטובתו של בעל

 2חוזרת, אין השלוח -ה בלתיפי הרשא-של שולחו. לעומת זאת, כשבעל הזכות הוא השלוח על

 3 ."משמש כנאמן, שכן הזיקה לנכס מיועדת להבטחת זכותו

 4 

 5-בהקשר זה יש לציין, כי גם דרכי הביטול לשליחות ולנאמנות הן שונות. שליחות מסתיימת בדרך .71

 6ידי אחד מהם, בגריעת כושרו של אחד -מות המרשה או השלוח, בביטולה של השליחות עלכלל ב

 7שלעתים קיומה נמשך גם לאחר קרות אחד האירועים האלה.  מהם או בפשיטת רגלו. לא כן נאמנות,

 8ידי השולח או השלוח, במותו -חוזרת, שאינה מסתיימת בבביטולה על–הוא הדין בשליחות בלתי 

 9 (219, עמ' 2004, 4)מהדורה  1979-, התשל"ט שלמה כרם, חוק הנאמנות של אחד מהם )ראו

 10מוסד הנאמנות הינו מוסד מורכב החל על תחומי משפט רבים ומאחר ונאמנות יכולה להיווצר  .72

 11בדרכים שונות, לרבות בדרכים הקבועות בחוק הנאמנות, הרי שהטוען לנאמנות ואי כפירה 

 12בין הצדדים עלו כדי יחסי נאמנות, שלא התבטלו. יש לציין בנאמנות, צריך להוכיח כי אכן היחסים 

 13בהקשר זה, כי גם בפסיקה וגם בספרות המשפטית, חלוקות הדעות, בשאלה האם הנאמנות צריכה 

 14להיות  "קניינית", באופן שהנאמן הוא בעל הנכסים ולנהנה יש זיקה להם או שמא לשם היווצרות 

 15 לנכס )שאינה דווקא קניינית(. יחסי נאמנות די בכך שתהיה לנאמן "זיקה"

 16(, 2פ"ד נט) איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל עזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל, 8068/01בע"א  .73

 17שם עלתה השאלה האם עו"ד שהינו מנהל עזבון, נחשב כנאמן, כמשמעותו בחוק הנאמנות, , 349

 18 נאמר בעניין זה כדלקמן :

 19. השאלה מיהו נאמן חוק הנאמנותפי -כנאמן עללא כל מי שחב בחובות אמון נחשב בהכרח "

 20בין  חוק הנאמנותפי -קשורה קשר בל יינתק בשאלה מה טיבה של הזיקה הנדרשת על

 21 מגדיר נאמנות כך:  חוק הנאמנותל 1סעיף הנאמן לבין הנכס שהוא מחזיק ובו הוא פועל. 

 22 "...זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת". 

 23מסתפק במושג "זיקה", והוא אינו מגדיר מה טיבה ומה עוצמתה של  חוק הנאמנותאכן, 

 24פי -מנת להקים נאמנות. המלומדים השונים חלוקים בשאלה אם על-הזיקה הנדרשת על

 25הישראלי נדרשת זיקת בעלות בין הנאמן לנכסי הנאמנות, בדומה למוסד  חוק הנאמנות

 26הנאמנות בדין האנגלי המושתת על קיום זכויות קניין סימולטניות של הנאמן ושל הנהנה 

 27ויסמן "חוק הנאמנות"  –בנכסי הנאמנות )ראו: י' ויסמן "אבני נגף בחוק הנאמנות" )להלן 

 28(, או שמא אין הכרח בקיומה של זיקה 231[, בעמ' 27[(; ש' ארדמן נאמנות מכוח הדין ]33]

 29כרם מסוג בעלות, ודי בזיקה פונקציונלית הנדרשת לצורך קיום מטרות הנאמנות )ראו: ש' 

 30צ'יה ; ג' פרוק69[(, בעמ' 28כרם חוק הנאמנות ] –)להלן  1979-, תשל"טחוק הנאמנות

 31(. עד כה 103[, בעמ' 29; נ' כהן התערבות ביחסים חוזיים ]482[, בעמ' 34"השלוח כנאמן" ]

 32דין שבהם עלתה אגב אורחא -משפט זה להכריע בסוגיה זו, ובאותם פסקי-טרם נדרש בית

 33[, בעמ' 4וב נ' הממונה על מרשם המקרקעין ]אברמ 46/94רע"א היא נותרה בצריך עיון )ראו: 

 34סוכנות מכוניות לים התיכון  654/82ע"א ; 475[, בעמ' 5מילר נ' רורליך ] 237/83ע"א ; 210

 35 ."(808[, בעמ' 6בע"מ נ' עו"ד חיות ]

 36 
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 1תקופת ההתיישנות על יחסי נאמנות יחל רק ממועד הפרת הנאמנות ע"י הנאמן כלפי הנהנה  מרוץ .74

 2ענבטאוי נ'  6906/00ע"א (; 2004)מהדורה שנייה,  320)מ' בניאן דיני מקרקעין עקרונות והלכות 

 3(. יובהר, כי מירוץ ההתיישנות יחל רק כאשר הנהנה יהיה צימבלרפרשת ; 280( 5)פ"ד נו ,דרויש

 4 (.70, פרשת צימבלרמודע להפרת הנאמנות ע"י הנאמן )

 5יש הסוברים, כי נקודת הזמן ממנה יש להתחיל לספור את תקופת ההתיישנות על יחסי נאמנות,  .75

 6אחר )ראו: היא כאשר מתרחשת הפרה פוזיטיבית של הנאמנות, כמו למשל מכירת המקרקעין ל

 7 (. 323בניאן, עמ' 

 8בענייננו, יהא על המשיבה להוכיח, כי התקיימו בין הצדדים יחסי נאמנות, שכן אין הדבר עולה  .76

 9ועוה"ד, מיופה הכוח, שטיפל בנכסי המנוחה, כבר הלך לעולמו. בשלב זה, מפורשות ממסמכי התיק 

 10"ד רימלט ז"ל, הועבר הטיפול ממסמכי התיק עולה, כי לאחר פטירתו של עועם זאת יש לציין, כי 

 11לעו"ד דניאל פרידמן שהיה שותפו של עו"ד רימלט ז"ל עד לפטירתו של זה בנכסיה של המשיבה 

 12 האחרון. 

 13  :שיהוי

 14הטוען שיהוי המצדיק דחיית " בפסיקה נקבע כיבאשר לטענת השיהוי שהעלו המבקשים:  .77

 15ו " )ראהמצדיקות את קבלת הטענה...מיוחדות  התובענה, עליו הנטל להראות קיומן של נסיבות

 16 (. 756, 749( 3)פ"ד מה, שרה פריד נ' לאה יונגר   410/87ע"א  

 17 עוד נקבע כי: 

 18חסימת תביעתו של אדם מחמת שיהוי הינה צעד דרסטי: "קבלת טענת שיהוי משפיעה "

 19הדיוניות של הצדדים למחלוקת וחוסמת את דרכם להוכיח את זכותם לסעד על זכויותיהם 

 20 6805/99ע"א משפטי על פגיעה בזכויותיהם, ובכלל זה פגיעה בזכויות יסוד מהותיות" )

 21ועדה המקומית לתכנון תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הו

 22ע"א ראו  –(, להלן: עניין תלמוד תורה(" 2003) 445, 433( 5פ"ד נז) ולבנייה, ירושלים,

 23 .( )להלן: "ע"א וינברג"((וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים 2576/03

 24 

 25בהגשת תביעה לביצוע בעין איננו יעמוד לתובע כמכשול, אלא אם כי שיהוי כשלעצמו  ,הלכה היא .78

 26קיימים שני תנאים נוספים שעל הטוען לשיהוי להוכיח: האחד, האם יש לראות בשיהוי משום ויתור 

 27; ע"א 58 פרשת צימבלר, בעמ') על הזכות, והשני, האם הורע מצבו של הצד השני, עקב השיהוי

 28 2576/03ראו בעניין זה  ע"א  .  כן(3.06.84)פורסם במאגרים,  בע"מבויאר נ' שיכון עובדים  216/80

 29 שם נקבע כי:(, 21.02.07פורסם במאגרים, ), נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים וינברגאהובה 

 30ידי בית המשפט כאשר מועלית טענת שיהוי: האחד, האם -שני תנאים עיקריים נבחנים על"

 31והשני, האם הורע מצבו של הנתבע עקב השיהוי השיהוי מבטא ויתור על זכות מצד התובע; 

... 32 

 33דעת להכריע בדבר -מכל מקום, גם בהתקיימם של תנאים אלו, לבית המשפט שיקול

 34המשמעות שראוי להעניק לאלמנט השיהוי במקרה הספציפי שלפניו. במסגרת זאת, שוקל 
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 1זן הנזקים הדין ואת מא-בית המשפט, על דרך של איזון, את האינטרסים ההדדיים של בעלי

 2נתבעים ביניהם. כן נשקלת מהות התביעה והסעד המבוקש במסגרתה, אותם מבקשים ה

 3 (. 447-448לדחות מחמת שיהוי )שם, בעמ' 

 4לאור ההשלכות הקשות הנובעות מסילוקה של תביעה על הסף אך מן הטעם של שיהוי 

 5ופרט ככל  בהגשתה, מקובל לומר כי זהו אמצעי שראוי להפעילו בנסיבות חריגות בלבד,

 6(. 447-448, 445שהזכות הנתבעת היא בעלת משקל רב יותר )ראו לדוגמא: שם, בעמ' 

 7במיוחד נכונים הדברים מקום בו בגין השיהוי האמור מתבקש בית המשפט להימנע מלהכיר 

 8 ". הדעת האמור מופעל אף ביתר צמצום-בזכותו הקניינית של אדם, שאז שיקול
 9 

 10בענייננו, קיים שיהוי ניכר מצד המשיבה. המשיבה החזיקה בידה, ייפוי כוח כי אכן, על פניו, נראה  .79

 11שנה, מבלי שדאגה לרשום את זכויותה במרשם המקרקעין, מכוח המתנה לה היא  40 –במשך כ 

 12טוענת ורק כעת לאחר שהמנוחה הלכה לעולמה ומשהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, המתייחסת בין 

 13התעוררה" המשיבה ותבעה את זכויותיה מכוח המסמך הנ"ל. היתר, לנכסים נשוא התביעה, "

 14באפשרות המשיבה, היה להסדיר את רישום זכויותה במרשם המרקרקעין, לכל הפחות לאחר 

 15אולם  עוד בחיים, היתה וכאשר אמה המנוחה ,90 –שהמגרשים עברו רישום ע"ש המנוחה בשנות ה 

 16אף לא פירטה בכתב תביעתה מהי הסיבה בפועל לא עשתה זאת וסיבותיה שמורות עמה. המשיבה 

 17רבות. שיהוי  לשיהוי הניכר. אין חולק, כי שיהוי זה פועל לרעת המשיבה ומעורר תמיהות ותהיות

 18זה אף ייתכן ויפגע במשיבה עצמה וביכולת להוכיח את תביעתה והאמור בתביעתה, לאור חלוף 

 19 .הזמן ולאור כך שחלק מהמעורבים בעניין, כבר אינם בין החיים

 20יחד עם זאת, התנאי הקובע, כי יש לראות בשיהוי משום ויתור על הזכות, הינו תנאי המצריך הוכחה  .80

 21מאחר וקיומם מצד הטוען להם, וכך גם לגבי התנאי הדורש הרעת מצבו של הצד השני, עקב השיהוי. 

 22 שטענות אלה יתבררו במהלך הדיון.  של תנאים אלה מצריכים הוכחה מצד הטוען להם, הרי

 23רקעין אשר ערכן רב מאוד. המדובר קד יש לקחת בחשבון, כי על כף המאזניים עומדות זכויות במעו .81

 24בין היתר במגרשים בצפון ת"א )כפי שעולה מחלק מהתכתובות שהוגשו לתיק(, אחת מעתודות 

 25)בהערכה  מיליוני שקלים ואף עשרות מיליוני שקלים ןייהקרקע היקרות בארץ, אשר ייתכן ושוו

 26לא בנקל, ימחוק ביהמ"ש תביעה אך ורק מחמת שיהוי, כאשר  .שהוגשו נתונים על כך(גסה ומבלי 

 27וש רב ורב ערך, העשוי לשנות את חייהם של הנוגעים בדבר, מבחינה על כף המאזניים עומד רכ

 28 כלכלית. 

 29שיהוי זה ייתכן ויעמוד לחובתה של המשיבה, ם אולייתכן והשיהוי גרם לנזק ראייתי,  יש לציין, כי .82

 30חינת הקושי להוכיח את תביעתה, לרבות מתן הסבר מניח הדעת לסיבה בגינה ישנה זמן כה רב מב

 31  על זכויותיה. 

 32בנוגע לשיהוי, כי לא עבר זמן רב מיום פטירת המנוחה ורק לפני מס' חודשים  יש לקחת בחשבוןעוד  .83

 33 לצו קיום הצוואה, הגישו המבקשים בקשה לצו קיום צוואה, כאשר המשיבה הגישה התנגדות

 34והתנגדות זאת טרם נדונה. הפועל היוצא מהאמור הוא, שהשיהוי לא קיפח את זכויות המבקשים 

 35וטרם רכשו זכויות  בנכסים נשוא התביעה )שהרי עד כה לא היו להם שום זכויות בנכסים אלו
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 1רשום (, שהרי ממילא, רק עתה עם הגשת הבקשה לצו קיום צוואה יכלו המבקשים לבנכסים אלה

 2קיום הצוואה שהגישה ההתנגדות לצו  נגדם, שמם וממילא עומדת ותלויה–את המקרקעין על 

 3  המשיבה.

 4לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את טענת השיהוי וההתיישנות בשלב זה, אולם אין בכך, בכדי  .84

 5לקבוע מסמרות סופיות ואכן ייתכן שלאחר בירור מעמיק יותר בתיק, קיימת אפשרות שהתביעה 

 6  , של התיישנות ושיהוי. תידחה גם מנסיבות אלה

 7 : כצד לתביעה 'ח 'אשר לטענת המבקשים בדבר אי צירופו של מר א

 8או הרשם, לבקשת אחד  ביהמ"שבכל שלב משלבי הדיון רשאי לתקסד"א קובעת, כי  24 תקנה .85

 9מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על הוספת שמו של אדם שהיה צריך 

 10לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק 

 11 ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. 

 12 קובע כי: 1995-משפט לענייני משפחה, תשנ"ה ו' לחוק בית ה 6גם סעיף  .86

 13בית המשפט לענייני משפחה רשאי לצרף לתובענה מי שלצורך בירור התובענה וההכרעה "

 14 ."ד לה, יהא נושא התובענה אשר יהאבסכסוך, נדרש שיהיה צ

 15הינו  'ח 'מר א הוא צד העלול להיפגע מהתביעה דנן, ככל וזו תתקבל. 'ח 'ראה שמר אאכן, על פניו, נ .87

 16והתביעה שבפנינו תתקבל, הרי  ככל אחד היורשים עפ"י הצוואה שהותירה אחריה המנוחה. 

 17הנכסים נשוא התביעה, ייגרעו מכלל העיזבון שהותירה אחריה המנוחה, שבמקרה דנן מהווים את 

 18, 'ח 'ומשכך, יפסיד מר א ('ע 'עיקר הירושה )מלבד הנכס בקליפורניה שהורישה המנוחה לנכדתה, ט

 19 זכויות השוות ממון רב.  ינו אחד היורשים, שה

 20כצד לתביעה, אולם  'ח 'אכן מקובלת עלי טענת המבקשים, כי היה על המשיבה לצרף גם את מר א .88

 21אנו עומדים עדיין שהרי כנתבע נוסף לתביעה,  'פגם זה ניתן לתיקון, באמצעות צירופו של מר ח

 22 ניהול ההוכחות בשלב זה. בפתחו של ההליך המשפטי וטרם נכנסנו לעובי הקורה ו

 23הינו צד רלבנטי לתביעה. המבקשים מחו על אי צירופו  'ח 'בענייננו שני הצדדים מסכימים, כי מר א .89

 24כצד רלבנטי לתביעה במסגרת בקשתם לדחייה על הסף. לאחר שהוגשה הבקשה לדחייה  'של מר ח

 25כנתבע בהליך. לאור כך,  'בקשה לאפשר את צירופו של מר ח 4.2.19ביום על הסף, הגישה המשיבה 

 26לניהול ההליך המשפטי, הרי שאיני רואה כל מניעה  'ח 'שהצדדים אינם חלוקים בחיוניותו של מר א

 27 לצרפו בשלב זה להליך. 

 28כאשר יש בסמכותו של ביהמ"ש לתקן פגם פרוצדוראלי זה ולהכשיר צירופו כצד גם בדיעבד, לפיכך,  .90

 29 . לדחיית התביעה בשל פגם זה אין הצדקה

 30 :דבר-סוף

 31 הבקשה לסילוק על הסף נדחית. -אשר על כן, לנוכח כל הטעמים שפורטו לעיל  .91
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 1שהוצגו כדי לחוות דעה מראש על תום ליבם של מי מהצדדים, או על  בשאלותכי אין יצוין,  .92

 2, אלא העלאת השאלות נועדה להמחיש ולהסביר את העובדה, כי שאלת נכונות טענותיהם

 3הזכויות שהועברו של  ןבשאלות עובדתיות שטרם התבררו, לרבות טיבשזורה והשיהוי, ההתיישנות 

 4ראה, כי אין מנוס, אלא נעל כן,  לכאורה, הנסיבות בהן הועברו, כוונות הצדדים בעסקה ועוד.

 5גם לבירור העובדות הרלוונטיות, ולאחר בירור העובדות הרלוונטיות תוכרע משפטי מלקיים הליך 

 6 . והשיהוי שאלת ההתיישנות

 7אשר ישולמו  ₪ 5,000אני מחייבת את המבקשים בהוצאות בסך –יבות העניין, לנוכח התוצאה בנס .93

 8 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.  30לידי המשיבה בתוך 

 9  הבקשה. תיק המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים ותסגור את  .94

 10 

 11 , בהעדר הצדדים.2019מרץ  27, כ' אדר ב' תשע"טניתן היום,  

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 


