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התובעים כי  המצהיר  הצהרתי  דין  פסק  למתן  מנוח,תובענה  של  ויורשיו  ילדיו  חבר  ,  של  הבעלים  ה  הם 
התובענה  96בשנת  הוקמה  ש נשוא  הדירה  הוא  החברה  של  היחיד  והנכס  ליבריה  הם  משכך  ו  במדינת 

וח למפגשים עם אהובותיו. הנתבעים  הדירה. מדובר בדירה שעפ"י הטענה שימשה את המנהבעלים של  
ילדי  1-3 )על טיבו חלוקים הצדדים(;  ישל מנוחה שהי  הם  מש כעורך יש  4בע  הנתתה בקשר עם המנוח 

הנתבע   החברה.של  דינה של המנוחה ואשר עפ"י הנטען החזיק עבורה ו/או עבור בנה את תעודת המניות  
  1-3שה בעקבות תביעה שהתנהלה בין הנתבעים . התביעה הוגשנים 18, היה בן זוגה של המנוחה במשך 5

וחה כי הדירה אינה חלק  ילדי המנ  נוכח טענת בקשר לעיזבון המנוחה, לרבות בנוגע לדירה,    5לבין הנתבע  
הנתבע   עבור  בנאמנות  בה  החזיקה  זו  באשר  המנוחה  של  מספר   .1מעזבונה  תביעתם  הגישו  התובעים, 

כי  בטענה  המנוח,  פטירת  לאחר  ע"ש  מאז    חודשים  המנוח  ע"י  ורישומה  הדירה  רכישת  עסקת  ביצוע 
. כן נטען כי אין בשטר  לות המנוחנותרה בבעוהיא  החברה לא נעשה כל שינוי בבעלות בחברה ובדירה  

המניות למוכ"ז שבידי הנתבעים להעניק להם זכויות בדירה. לטענת הנתבעים, המנהלים כאמור בינן לבין  
  1הנתבע בנה להעניק את הזכויות בחברה במתנה למנוחה ו/או המנוח  עצמם הליך בעניין הזכויות בדירה,
  וכי הדירה שייכת לעזבון המנוחה.

. 

 משפחה דחה את התביעה מהטעמים הבאים: לענייניביהמ"ש 

המקרקעיןל  )א(125  עיףסהוראת   ראיה    חוק  יהווה  מוסדרים  מקרקעין  לגבי  בפנקסים  רישום  כי  קובעת 
, כאשר הנטל לסתור חזקה זו חזקה הניתנת לסתירהכי מדובר בנקבע בפסיקה    חותכת לתוכנו. יחד עם זאת

לכך. הטוען  על  המוטל  כבד  נטל  מוסיף    הוא  זה  ביהמ"ש  ולעניין  מאחר  רישום  כי  בלשכת  הזכויות 
, בעניין זה רקעין רשומות ע"ש החברה ולא על שמם או שם המנוח נקודת הפתיחה של שני הצדדיםהמק

 זהה. 

בהלעוד   הפסוקנקבע  של  כה  הברורות  הוראותיו  חרף  כי  המקרקעיןה,  נאמנות  חוק  יחסי  ויוכרו  יש   ,
הנאמנות בין צדדים יירשמו בלשכת רישום מקרקעין או בכל פנקס    אין חובה שיחסי או זיקת.  במקרקעין

 אחר.

לנתבע  את הדירה במתנה למנוחה ו/או  כי המנוח העניק    מהראיות והעדויותבמקרה דנא ביהמ"ש שוכנע  
1 . 

כי בין המנוחים  , מהעדויות עולה  מערכת היחסים בין המנוח והמנוחהאת  לגמד  על אף שהתובעים בקשו  
מערכת הדוקה    התנהלה  זוגו שיחסים  בת  המנוחה  של  היותה  חרף  וזאת  עשורים  כשני  פני  על  נפרשה 

נסיבות אלה אך ברור כי המנוחים ביקשו להסתיר את המנוח נשוי. ב  וחרף היותו של  5הנתבע  לחיים של  
 .דבר מתן הדירה במתנה מהמנוח למנוחה כמו גם אתמערכת היחסים ששרה ביניהם 

למנוחה במתנה מחצית מהזכויות בחברה  העביר  מנוח  ה  2003בשנת  רור כי  מהראיות והעדויות עולה בב
בדירה מכך  יוצא  ובתחי  .וכפועל  בהמשך  שנת  אולם  ו/או    העביר  2004לת  הזכויות   לבנהלה  מלוא  את 

 בחברה ובדירה ע"י העברת תעודת המניה של החברה ובאמצעות מסירתה לעו"ד ג.ח..  

תוקפו    העלוהתובעים   כנגד  טענות  ההסכם  שלל  ע"י   2003משנת  של  הסתרתו  בדבר  טענות  גם  כמו 
אינו מוצא ממש בטענות ומכל מקום,  הנתבעים.   כי  אלה א  לטענותביהמ"ש  נוכח העובדה  רלוונטיות  ין 

. הסכם המתנה הינו בבחינת "שלב  .ח.בהמשך העביר המנוח את כל המניות למנוחה באמצעות עוה"ד ג
 ה.  ביניים" בהעברת הזכויות בדירה למנוח
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נהגו המנוחה  ,  מסירת שטר המניות למוכ"ז ע"י המנוח לידי עוה"ד ג.חביהמ"ש מוסיף, כי העובדה שמאז  
של הדירה.  לבעלים  הם  ממועד זה הפכו    תומכת במסקנה כי  לכל דבר ועניין   מ. מנהג בעלים בדירה ו/או ד.

ח', הרי שהמנוח בחייו   עם מסירת תעודת המניה והמפתחות של הדירה ע"י המנוח לעו"דבנוסף, נקבע כי  
 וטרם פטירתו הביע עמדה ברורה ומפורשת כי הדירה אינה עוד בבעלותו.  

הו הידגש  עוד  עילת  תר,  בין  ואף  המנוחה  עזבון  כנגד  תביעה  הינה  הנתבעים  נגד  התובעים  תביעת  כי 
לסכסוך  תביעתם נשענת על היותם יורשי המנוח. משהמנוח גלה בחייו את אומד דעתו הברור כי אינו צד  

וזכויות בדירה, מנועים ומושתקים התובעים מלהגיש תביעתם.   נגיעה  לו  אין  ולפיכך  יורשי המנוחה  בין 
על כן גם אם היה נקבע כי אינם מושתקים מלהגיש תביעתם הרי שנטל ההוכחה המוטל עליהם בהיות  יתר  

כנגד תביעה  מוגבר.  התביעה  נטל  הינו  בוודאיב  כמפורט  התובעים  העזבון  בנטל   הרחבה  עומדים  אינם 
 מוגבר זה ואף לא בנטל הרגיל בהליך אזרחי של מאזן ההסתברות. 

נדחתה  האמור  כל  ה  לאור  בבעלות  תובעים  טענת  הזה  היום  עצם  ועד  רכישתה  ממועד  נותרה  הדירה  כי 
 המנוח ו/או שייכת למנוח ו/או בנאמנות בעבורו כנהנה בלעדי. 

ניה ע"י המנוח לעו"ד ג.ח. די כדי להעביר את הבעלות האם במסירת שטר המ  :שאלה המשפטיתומכאן ל
 ביהמ"ש עונה על כך בחיוב. ?בנה ד.מ. –בחברה וכפועל יוצא מכך למנוחה ו/או מי מטעמה 

הוקמה   הוא    96בשנת  החברה  היחיד של החברה  והנכס  ליבריה  התובענה. כאמור  במדינת  נשוא  הדירה 
. התובעים הכבירו במילים על כשלים הנעוצים בדיני  מניות למוכ"ז  30החברה הנפיקה תעודת מניה של  

התובעים אשר  אולם,    חה ו/או לד.מ.החברות הליבריים שבעקבותיהם לא הועברה הבעלות במניות למנו
לא  הזר  בסיכומיהם. משהדין  נשענים  הם  עליו  הזר  הדין  תוכנו של  את  הוכיחו  לא  נטל ההוכחה  עליהם 

 ים.  הוכח יש להפעיל את חזקת שוויון הדינ

הרלוונטית הרי שהאחיזה בו הינה   "ז והפסיקהמניה למוכ   –, מהותו של השטר  חוק החברותלאור הוראות  
ראיה לכאורה לבעלות בו והעברתו היא במסירתו לנעבר. משכך האוחז בשטר המניה הינו הבעלים של  

 ם של הדירה.  החברה וכפועל יוצא מכך הבעלי

עיון בשתי התעודות )  מי מהצדדים התובעים או הנתבעים מחזיק בשטר המנייה המקורימכאן השאלה:  
שטר המניות המקורי הוא שטר המניות בו אוחזים  (? ביהמ"ש הגיע למסקנה כי  יע על מס' הבדליםמצב

 . התובעים

 כי הדירה הינה בבעלות עזבון המנוחה.  חרף מסקנה זו, נקבע

ה בפני  שטר  שנערך  המתנה  להסכם  א'  כנספח  שצורף  המניה  שטר  הינו  הנתבעים  מחזיקים  אותו  מניה 
ם שלו חתמו שני המנוחים. שטר המניות אותו מחזיקים הנתבעים כמפורט לעיל  עוה"ד פ.ק. ואשר על צילו

ח'.  לעו"ד  המנוח  מסר  אותו  השטר  מחזיקים    הינו  אותה  לתעודה  התייחס  משהמנוח  אלה  בנסיבות 
לב, הנתב תום  כללים של  להחיל  יש  בדירה,  ומשכך  במניות החברה  עים כתעודה המשקפת את אחזקתו 

דגש כי הפעולה של חתימה  בהקשר זה הומו "תקנת השוק" ו"סמכות נחזית".  מניעות, השתק, וחזקות כ
ג' .משכך ומשאין  ולא ע"י צד  נעשו באופן אישי ע"י המנוח  על הסכם המתנה ושטר המניה שצורף לה 

כמפורט  חו ומשהוכח  למנוחה  אותן  העניק  טרם  המנוח  של  היו  ובדירה  החברה  במניות  הבעלות  כי  לק 
העניק כי המנוח  למנוחה במתנה,    לעיל  בדירה  לקבועהזכויות  הינה של המנוחה    יש  בדירה  כי הבעלות 

 ו/או מי מטעמה.

 
 

 פסק דין
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רו למתן פסק דין המצהיר כי  שהגישו התובעים במסגרתה עתלפניי תובענה למתן פסק דין הצהרתי  

ש חברת  של  הבעלים  הינם  של    .א.התובעים  הבעלים  ומשכך    רה דיהמהווה  מקרקעין  הנכס  בע"מ 

    .-----תת חלקה   ---חלקה  ----( הידועה כגוש ----)דירה מספר  ---במלון  

 

 הצדדים לתובענה:  

 

)להלן:    ----ית עולמו ביום  אשר הלך לבז"ל    .ר.הינם ילדיו של מר ר  .ר.ונ  .ר.ר  2-3התובעים   .1

 "(.  התובעים)להלן: " 11.12.11מיום  "( והם הזוכים בעזבונו על פי צוואתו המנוח"

אישיות  פב אינו  עיזבון  כי  היא  ומושרשת  ידועה  פסוקה  הלכה  כי  אציין  הדברים  תח 

כי   משנקבע  זאת  עם  כלשהו.  משפטי  בהליך  דין  בעל  להיות  יכול  אינו  ומשכך  משפטית, 

הוסר כשל זה    -  ובהעדר כל מחלוקת בעניין זה    3-ו  2הינם התובעים    זבון המנוחבע  ים הזוכ

 בלבד.  3 -ו  2ים תובע והצדדים הנכונים לתובענה הינם ה

   

" / .מד" ו/או " 3הנתבע  " / "2הנתבע  " / "1הנתבע  )להלן: "  .מ. ומ  .מ., ט.מ.ד  1-3הנתבעים   .2

".מט"  / פ.ממ"  הגב'  של  ילדיה  הינם  בהתאמה(  ביום  ז"ל    .מ."  עולמה  לבית  הלכה  אשר 

 .("'פאו " "המנוחה )להלן: " 21.5.13

 

שמש כעורך דינה של המנוחה ואשר  "(  .חג.עו"ד  " / "4הנתבע  )להלן: "  , עו"ד  .ח.ג  4הנתבע   .3

בנה   עבור  ו/או  עבורה  החזיק  הנטען  ש  ד.מ.עפ"י  חברת  של  המניות  תעודת  בע"מ    . א.את 

 "(. החברה)להלן: "

 

 "(..אנ." / " 5הנתבע )להלן: " שנים  18במשך בן זוגה של המנוחה  ההי  .א.נ , 5הנתבע   .4

 

 ת ההליכים בתובענה דנןמציות ההליכים שקדמו להגשת תובענה זו

 

מחלוקת לגבי    5לבין הנתבע    1-3לאחר פטירת המנוחה התגלעה בין ילדי המנוחה הנתבעים   .5

העזבון יחידי  זהות  בעניין  לרבות  של המנוחה  ילדי המנוחה    עזבונה  לטענת  העזבון.  והיקף 

  5הנתבע    טרם פטירתה ערכה המנוחה צוואת שכיב מרע לפיה צוותה את כל רכושה לילדיה .

מצדו עתר להוצאת צו ירושה ולפיו וכבן זוגה של המנוחה זכאי לרשת אותה. כן התנהל בין  

ל המנוחה  הנתבע  ילדי  ב  5בין  הדירה  לגבי  המ   -----הליך  ילדי  טענת  הדירה  נוכח  כי  נוחה 

זו החזיקה בה בנאמנות עבור הנתבע   , ד.מ.בנה    -1אינה חלק מעזבונה של המנוחה באשר 

 .  14-03-13185תמ"ש 

 

הנתבעים    3.7.14ביום   .6 בין  התנהל  אשר  להליך  להצטרף  בקשה  התובעים  לבין    1-3הגישו 

בהתאם    14-03-13185תמ"ש  ב  5הנתבע   לענייני  ל  )ו'(6לסעיף  וזאת  המשפט  בית  חוק 

החלטה    19.9.14מטעמם נתנה ביום    לאחר קבלת עמדת הנתבעים ובקשות נוספות  .משפחה

נפרד  בהליך  להתברר  ובדירה  בחברה  לבעלותם  באשר  התובעים  טענות  של  דינן    ולפיה 

   .  20.10.14ותביעה כאמור מטעמם של התובעים הוגשה ביום 

http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/law/98460/6.f
http://www.nevo.co.il/law/98460
http://www.nevo.co.il/law/98460
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הוגש ביום    1-3. כתב הגנה מטעם הנתבעים  5הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע    21.11.14ביום   .7

23.11.14  . 

 

ב  27.11.14ום  בי .8 ראשון  משפט  קדם  ולפיה    תובענה.התקיים  החלטתי  ניתנה  הדיון  בתום 

ניתנו הוראות באשר להגשת תצהירי   וכן   . מ.של עוה"ד פנקבע מועד לשמיעת עדות מוקדמת 

 וכן נקבע מועד לשמיעת הוכחות.  מטעם הצדדים עדות ראשית ומסמכים 

 

  ג.ח.הוגש כתב הגנה מטעם עוה"ד    27.11.14ובהתאם להחלטתי מדיון מיום    7.12.14ביום   .9

 וכן תצהיר גילוי מסמכים. 

 

 פ.מ. המוקדמת של עוה"ד    ובמסגרתו נשמעה עדותהתקיים קדם משפט נוסף    22.1.15ביום   .10

 .  2015ונקבעו מועדי הוכחות נוספים לחודש פברואר 

 

התובעים  הגישו    4.1.15ביום  תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים ו  הוגשו  15.12.14ביום   .11

 מטעמם.  נוספים תצהירי עדות ראשית של עדים 

 

 .  .א., מר נ5ם הנתבע הוגשו תצהיר עדות ראשית מטע 8.1.15ביום  .12

 

 תצהירי עדות ראשית מטעמם.   1-3הגישו הנתבעים   12.1.15ביום  .13

 

רך את ההסכם  אשר ע  פ.ק.לזמן לעדות את עוה"ד   1-3הוגשה בקשת הנתבעים   22.1.15ביום   .14

המנוח העביר  במסגרתו  המנוחים  מחצית    בין  בחברת  את  כפי    ש.אהזכויות  הכל  למנוחה, 

  בה בהמשך.שעוד יפורט בהרח

 

התובעים.    22.2.15ביום   .15 נחקרו  בו  הוכחות  דיון  מיום  התקיים  עדי    23.2.15בדיון  נחקרו 

מ  –התובעים   המנוח,    .א.הגב'  של  מזכירתו  היתה  שהאשר  מנהלת  אש  .א.גב'  היתה  ר 

ו  .א.המשרד ויד ימינו של המנוח, הגב' ש אשר היה    .מ.מר אאשר היתה ידידתו של המנוח 

שיפוצים  התובעים,  שביצע    איש  ע"י  הנטען  שיפוץ  עבוד עפ"י  בות  בדירה  המנוח  .  ---עבור 

 .  3.5.15וליום   30.4.15בתום הדיון נקבעו מועדים נוספים לשמיעת הוכחות ליום  

 

  ה נשמע  3.5.15יום  בדיון מ .  ד.מ.מר    1נחקר ארוכות הנתבע    30.4.15יום  כחות מ דיון ההוב .16

עוה"ד    ועדות היה חבר קרוב של המנוחה.    ו.  ש.ר  העד מעדות  ,  פ.ק.של  בתום הדיון  אשר 

 .  16.7.15 -ו   15.7.15נקבעו מועדים נוספים לשמיעת העדויות לימים 

 

מ ב .17 הנתבע    15.7.15יום  דיון  ארוכות  דיון    16.7.15ביום    .ג.ח.עוה"ד    –  4נחקר  התקיים 

נוסף   במסגרתו  הוכחות  הנתבע  מ.מ.הגב'    3הנתבעת    ונחקרואחרון  צט.מ.מר    2,  מר   .ז., 

 . נ.א.מר   5הנתבע ו ---מתווך אשר עבד ב
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 בתום שמיעת ההוכחות ניתן צו לסיכומי הצדדים.   

 

. סיכומי  31.12.15הוגשו ביום    1-3. סיכומי הנתבעים  8.10.15סיכומי התובעים הוגשו ביום   .18

ביום    5הנתבע   הנתבע    1.1.16הוגשו  ביום    4סיכומי  תשובה3.1.16הוגשו  סיכומי  מטעם    . 

   משכך ניתן פסק הדין.  .15.2.16התובעים הוגשו ביום 

 

 

  טענות הצדדים

 

המנוח הקים חברה  .  בעל נכסיםאמיד ובכתב התביעה המנוח היה איש עסקים  עפ"י הנטען   .19

החלה לשגשג ולצבור שם ומוניטין בתחום  אשר  -----סחר ביהלומים אשר פעלה בישראל וב ל

ב ובעולם.  בישראל  מהממון  היהלומים  להנות  המנוח  החל  הכלכלי  השגשוג  נהג    –עקבות 

הבגדים, נסע לחופשות ברחבי העולם, נהג במכוניות יוקרה ובילה עם נשים   להתלבש במיטב

עובדה   –ג לקיים יחסים רומנטיים ויחסי אישות עם נשים רבות המנוח נה עוד נטען כי רבות. 

מע  המנוח  משפחתו.  לבני  לרבות  לכל  ידועה  היתה  או  אשר  מחייבים  יחסים  קיים  לא  ולם 

כל רומן  או  מינית  יחסים  מערכת  ניהל  איתן  הנשים  עם  שותפות  ו'/או  נישואין  שהו  קשרי 

. המנוח נהג לקיים את המפגשים  והוא אף מעולם לא התגרש מאישתו החוקית עד יום מותו

  רכש המנוח באמצעות חברה   1992חד למטרה זו. בשנת  מיו עם מאהבותיו בדירות שרכש ב

רכש במקומה  ו  1996בשנת  , אשר נמכרה    ----ב  ---, דירה ברחוב  פ.מ.עוה"ד  ובאמצעות  זרה  

 את הדירה נשוא התובענה.   13.7.1997ביום 

 

הדירה   .20 רכישת  "וההמנוח  הקים  לשם  חברת  של  הבעלים  "ש.א.יה  )להלן:  "(  החברה" 

מה  ת הדירה ורישו. העסקה לרכיש----ב  -----ב נשוא התובענה    רכש את הדירה   הבאמצעות ו

, בישראל  ש.א אשר היה נציגה של חברת    פ.מ.באמצעות עוה"ד  אף היא  נעשה על ידי המנוח  

המס   לרשויות  דווחה  המקרקעין  והעסקה  רישום  בלשכת  נרשמה  החברהע"הדירה  .  ש 

י למנוע מאשת המנוח לגלות על  דרכישת הדירות נעשתה באמצעות חברה כלטענת התובעים  

במעמ אלו.  הדירה דירותיו  רכישת  התובענה    ד  בנשוא  נוספת  דירה  המנוח  ורשם    ---רכש 

 . 2התובע  –אותה על שם בנו 

 

הוריש את כל    מספר חודשים טרם הגשת התובענה נפטר המנוח והותיר אחריו צוואה ולפיה  .21

עוד עפ"י  (.  3)התובעת    נ.ר.לביתו  במקרים האמורים בצוואה גם  ( ו 2)התובע    ר.ר. רכושו לבנו  

התביעה    הנטען לרבות  בכתב  לילדיו  רכושו  ניהול  את  המנוח  הסדיר  המנוח  לפטירת  עובר 

בכל    הכתב מניות בחבר   3התובעת    –תו  נד"לן שבבעלותו. המנוח מסר ליד בעסקיו ונכסי ה 

לבעלותו בחברה, תוך שהוא מורה  ההון   וכן את כל המסמכים הקשורים  המונפק בחברה, 

)התובע   לאחיה  ו/או  אליה  להעביר  ב2לה  להסכמות  בהתאם  המקרקעין  נכס  את  ניהם.  י ( 

שני יש  כי  להם  נודע  לתדהמתם  התובעים  וב ילטענת  הדירה  על  לבעלות  הטוענים  ניהם  ים 

 כאן(.  מתנהל הליך בפני בית משפט זה )הנתבעים ד
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בכדור מים.   ד.מ.המנוח הכיר את המנוחה בסוף שנות התשעים במסגרת אימונים של בנה   .22

ה  ביהמנוחה  הרשמי  אותה  יתה  זוגה  בן  עם  יחסים  ובמערכת  גרושה  בין  5הנתבע    –עת   .

המנוח למנוחה נרקמה מערכת יחסים ידידותית אשר המשיכה למפגשים דיסקרטיים ויחסי  

לטענ המנוחה,  האישות.  התובעים,  המנוח  י ת  נפגש  איתן  אשר  נשים  מאותן  אחת  יתה 

ב  פנת---בדירתו  כיה  . במשך הזמן  וביקשה  למנוח  בנה    המנוחה    ד.מ. יעזור לה לשקם את 

מפוקפקות.   ובעסקאות  פליליים  במעשים  ומסתבך  בחיים  עצמו  מוצא  לא  לטענתה  אשר 

משפחתית בסניף  הומים  יהלהלעבודה בחברת    ד.מ.המנוח הסכים לעזור למנוחה וקיבל את  

,  בעל התנהגות מורכבת, והחל מהיום  ד.מ.. לטענת התובעים,  2, אותו ניהל התובע  -----ב

הועסק בהר בו  לא פסקו התלונות על תפקודו בחברה, לאור כך החליטו המנוח    -----אשון 

בעודו חייב לחברה    ותופיטרו א   2006בחברה ובשנת    ד.מ.לסיים את עבודתו של    2והתובע  

 ספים בגין הלוואות ומפרעות שאותן לא החזיר.  כ

ות בין המנוח והמנוחה  , קשרי הידיד 2006, שנת  -----מהחברה ב  ד.מ.עת בה פוטר  הבאותה   

לשנת  ה עד  אולם  לתשלום    2010תרופפו,  מהמנוח  מזומן  כסף  לקבל  המנוחה  המשיכה 

שימוש לצורך  הדירה לא הושכרה והמנוח המשיך לעשות בה    2010אחזקת הדירה. עד שנת  

 מפגשיו הדיסקרטיים עם נשים שונות.  

 

לשנת   .23 ועד  הדירה  רכישת  מיום  התביעה  מכתב  האיש    פ.מ.ה"ד  עו   2004כעולה  אשר    היה 

רצה   לא  המנוח  מסוים  בשלב  לה.  הנלווים  והתשלומים  הדירה  אחזקת  ענייני  בכל  טיפל 

התעסק בעצמו בנושא  להמשיך ולשלם שכ"ט בעד הטיפול באחזקת הדירה והיות ולא רצה ל

ז"ל להתעסק עם תשלומי האחזקה והיה נוהג להעביר    .מ.זה, ביקש מידידתו המנוחה הגב' פ

 הניהול ישירות למלון.    ל חודש כסף מזומן על מנת שזו תעביר את התשלום בעד דמילה בכ

 

  חלתה המנוחה בסרטן, והמנוח כעזרה וכתמיכה כלכלית במנוחה בעת מחלתה,   2010בשנת   . 24

הסכים להשכיר את הדירה ולתת למנוחה א דמי השכירות שמתקבלים עבורה. המנוח סיפר  

ידידתו  א.  ש.לעו"ד   שהיתה  המנוח,  של  שהיא    הקרובה  בכתה  המנוחה  כי  מותו  יום  עד 

 זקוקה לכסף ולעזרה בעקבות המחלה ובשל אופיו הטוב של המנוח הוא הסכים לכך.  

 

הקמת החברה לא נעשה שם שינוי בהרכב הבעלות בחברה,  כי מיום  בכתב התביעה  עוד נטען   .25

לא  ומעולם  למנוח  מהחברה  שניתנו  הכח  ייפוי  בוטלו  לא  הנהנה.    מעולם  תעודת  בוטלה 

תעודת שטר המניות שהציג הנתבע  י לענ זה,    1ין  לצירוף התובעים להליך  במסגרת תגובתו 

במסמך זה להעניק בעלות    נטען כי אין בכוחה של תעודה זו כי להעניק בעלות בחברה, ואין

בעלותם   על  המעידים  מסמכים  שלל  בידיהם  מחזיקים  התובעים  כי  נטען  עוד  במקרקעין. 

לרבות תעודת שטר מניות מקורית ותעודת הנהנה אשר הופקה לאביהם המנוח    ש.א   בחברת

  . הינה מזויפת  1. עוד נטען כי תעודת שטר המניות שהוצגה על ידי הנתבע  ש.אעל ידי חברת  

 נטען כי אין באחיזת השטר בלבד כדי לרשום נכס מקרקעין.  כן 

 

נטען   .26 כמו  עוד  זרות  נאמנות  בחברות  דנןכי  של    החברה  בפועל  ניתן להסתפק בהחזקה  לא 

שטר המניות בכדי להנות מזכויות בחברה, אלא יש צורך בתעודת "נהנה" וששמו של הנהנה  
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ומאושרת חתומה  תהיה  אשר  בתעודה  מפורשות  ו/או    יצויין  החברה  נאמני  ידי  על 

כל שינוי מאז שהמנוח הקים את   חל  לא  כי  נטען  הדירקטוריון. מבדיקה שערכו התובעים 

 בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשויות המס.   החברה

 

הנתבע    21.11.14ביום   .27 מטעם  הגנה  כתב  מר  5הוגש  המנוחה.  נ.א.,  של  זוגה  בן  היה  אשר   ,

הנתבע   בעני   5לטענת  עקב יהסכסוך  וזאת  פטירתו,  טרם  למנוח  היטב  ידוע  היה  הדירה  ן 

אילו חשב המנוח כי מנסים    5  וב"כ אליו ואל הסובבים אותו. לטענת הנתבע  5פניית הנתבע  

בהליכים   נוקט  היה  רכושו  את  רכושוכדי  לגזול  על  ש.  להגן  שלא  המנוח  העובדה  בחר 

את הקרקע מתחת לזכותם  ין הדירה שומטת  יענבלהתערב ולאפשר התדיינות בין הנתבעים  

 ענה ביחס לדירה.  טשל היורשים להעלות 

כים שבין הנתבעים לבין עצמם, המנוח  , המנוח הלך לעולמו במהלך ניהול ההלינ.א.לטענת  

ין הדירה ואף הורה כי אין להתערב ואין לקחת חלק בסכסוך  יחייו היה מודע להליכים בענב

, בתו של המנוח, אישרה באזניו כי הדירה    3, אף התובעת  נ.א.שבין הנתבעים. עוד לטענת  

ת הסכסוך שבין  יתה מוכנה להעיד על כך במסגריהועברה ע"י אביה המנוח למנוחה ואף ה 

, תאוות הבצע גברה על התובעים  5עצמם. אולם ככל הנראה, לטענת הנתבע  הנתבעים לבין  

 .  והם החליטו לנצל את הסכסוך שבין הנתבעים על מנת לטעון לזכות בדירה

 

הנתבע   .28 היא  5לטענת  כי  העסקיים  בעניינה  בקיא  ובהיותו  המנוחה  מפי  בוודאות  לו  ידוע   ,

בדי הזכויות  נשוא  בעלת  הפורמהרה  הבעלות  כאשר  חברת  א תובענה,  של  היא   ש.א לית 

כי הוא    5. עוד טוען הנתבע  ג.ח., עו"ד  4ומניות החברה מוחזקות בה בנאמנות על ידי הנתבע  

"כ פנו אל מספר אנשי עסקים ועורכי דין שהיו מעורבים במשך השנים  בעצמו ובאמצעות ב

הדי כי  עלה  שבוצעו  ומבירורים  הדירה  בשנת  בענייני  נרכשה  ע"י    1997רה  עמר  הזוג  מבני 

בשם  ש.אחברת   יהלומן  עבור  בנאמנות  מוחזקות  מניותיה  אשר  ובשנת  ר.ר.,  או    2004, 

 בנאמנות.    עו"ד ח'נוחה והמניות עברו לידי את כל זכויותיו בדירה למ ר'בסמוך לכך, העביר 

 

שבין הנתבעים כי הוא    במסגרת צו לגילוי מסמכים בהליכים  28.12.13, השיב ביום  עו"ד ח' 

(  1אך נטען על ידו כי הינו נאמן של בן המנוחה )הנתבע    ש.אמחזיק בנאמנות במניות חברת  

 .  2004מאז 

 

לעיל   .29 הנתבע   23.11.14ביום  כאמור  מטעמם.  1-3ים  הגישו  הגנה  בכתב    כתב  הנטען  פי  על 

במשך   יחסים  מערכת  ניהלו  והמנוחה  המנוח  שנרקם  15ההגנה  הקשר  היה  יבינ   שנים,  הם 

ביותר.   ראה במנוחה אשת סודו ואחד האנשים הקרובים אליו  והמנוח  וקרוב  קשר מיוחד 

ענייני בכל  אותה  עירב  והוא  תכופות  לעיתים  המנוחה  עם  להתייעץ  נהג  האישיים  המנוח  ו 

תרופה   ובמשפחתה. כך למשל מימן  כל שביכולתו לתמוך במנוחה  והעסקיים. המנוח עשה 

לנתבעת  טהומופא במנוח   3ית  הנתבעת  ותמך  של  בעת מחלתה  על  3ה  להרעיף  נהג  . המנוח 

ערך והעביר לה סכומי כסף לא מבוטלים מידי חודש. המנוח אף דאג  בעלות  המנוחה מתנות  

 ש עבורם מתנות יקרות.  לילדיה של המנוחה ורכ
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עלות  איננה חלק מנכסיו של המנוח, היות והב  ש.א כי חברת    1-3עוד נטען על ידי הנתבעים   .30

בשטר   1, מחזיק בנאמנות עבור הנתבע  4, הנתבע  עו"ד ח'.  1המלאה בחברה הינה של הנתבע  

חברת   של  המקורי  למוכ"ז  בש.אהמניות  הדירה  הינם  החברה  של  נכסיה  כל  ל---.  טענת  . 

לבעלי המניות באמצעות    1-3הנתבעים   מאחר שכל הון המניות המונפק של החברה הוצא 

בשט האוחז  למוכ"ז,  בדירה,    המניות  רשטרות  הזכויות  מלוא  של  הבלעדי  הבעלים  הינו 

 הינו הבעלים של הדירה.   1ומכאן שהנתבע  ש.אבאמצעות חברת 

 

ל קשר הדוק החליט המנוח להעביר  ולאחר שנים ש  2003על פי הנטען בכתב ההגנה, בשנת   

לעוה"ד   פנו  המנוחים  מהדירה.  מחצית  במתנה  הסכם,   פ.ק.למנוחה  עבורם  הכין  אשר 

ביום   ידם  על  ומחצית    23.7.03שנחתם  מהחברה  מחצית  למנוחה  המנוח  העניק  במסגרתו 

שנת   בתחילת  של  2004מהדירה.  הנותרת  המחצית  את  למנוחה  להעביר  המנוח  החליט   ,

והדי ב החברה  מסכימים  כשהם  במתנה,  לירה  שייכת  תהיה  הדירה  כי  המנוח  ד.מ.ניהם   .

  בכדי להעביר את הזכויות המקורית של החברה  , את תעודת המניה  עו"ד ח'הפקיד בידיו של  

 . ד.מ.החזיק מסמכים אלה בנאמנות עבור   עו"ד ח' , ובה

 

י של החברה, אשר כבעלים הן בפאן המהותי והן בפאן הרשמ   ד.מ.שימש    2004החל משנת   .31

היחיד  ה בשנת  שבבעלותה  נכס  הדירה.  חתם    ד.מ.עבר    2006הוא  ומשכך  בחו"ל  להתגורר 

כל העניינים הקשורים לחברה ו/או  פוי כח לטובתה כדי שתוכל לפעול עבורו ב למנוחה על יי

 לדירה.  

 

ח  עוה"ד  פעל  השנים  הפורמליים    ד.מ.עבור    'לאורך  העניינים  כל  את  להסדיר  מנת  על 

רוכים בניהול החברה, פנה לגופים שונים, עדכן אותם כי הינו מייצג את בעל הדירה וכי  הכ

בכל התשלומים שנדרשו בגין הדירה    ד.מ.טיפל עבור    עו"ד ח'ירה.  הינו איש הקשר בעניין הד

ניהול, שיפוץ, תשלום לעיריית   עבור דמי  ניסה למכור את הדירה.    ----לרבות תשלום  ואף 

להתגורר בדירה אך לאחר תקופה קצרה שבה להתגורר עם המנוחה    .ר.מעברה    2010בשנת  

לה הוחלט  ואז  במחלתה  בה  לתמוך  מנת  את  שכ על  אוקטובר  הדירה  יר    2010ובחודש 

הדירה.   ח'הושכרה  עבור    עו"ד  נאמנות  חשבון  השכירות    ד.מ.פתח  דמי  הופקדו  שאליו 

א ומשמשים  שימשו  שהופקדו  השכירות  דמי  הדירה.  בגין  ו/או    ד.מ.ת  ששולמו  והתובעים 

המנוח מעולם לא מימשו את זכותם הנטענת בדירה, לא ביקשו להשכיר אותה לא ביקרו בה  

 שילמו את החשבונות בגינה.  ולא 

 

הנתבעים   .32 ע"י  נטען  מאי  כי    1-3עוד  נפטר    2013בחודש  מכן  לאחר  ושנה  המנוחה  נפטרה 

ל השנה המנוח מעולם לא העלה  . לאחר פטירת המנוחה ולאורך כ2014המנוח בחודש מאי  

ללווי הגיע  המנוח  הדירה.  לגבי  דרישה  ו/ואו  את  של    ה טענה  וניחם  ולשבעה  המנוחה 

פהנ לאחר  כי  נטען  עוד  טענות  תבעים.  ובעקבות  פנה    נ.א.טירת המנוח  בהליכים הקשורים 

כי  ו  ד.מ., טל, אל המנוח ושוחח עימו טלפונית. המנוח אמר לטל כי הדירה הינה של  2הנתבע  

 הוא זה שדאג לכך שהדירה הזו תהיה שלו.  
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להת  1-3הנתבעים   .33 באשר  התובעים  טענות  את  ההגנה  בכתב  של  מכחישים   ד.מ.נהלותו 

למנוח היו יחסים קרובים ביותר והמנוח ראה    ד.מ., וטוענים כי בין  -----בחברה של המנוח ב

 לא קיבל זאת.    2כבנו והתובע  ד.מ.ב

 

למוכ"ז נטען כי חזקה היא כי מי שאוחז בשטר המניות אוחז בו כשורה,    ין שטר המניותי לענ .34

לאור ולכן  המניות,  של  הבעלים  למעשה  תעודת    –המסמכים    והוא  המנוחים  שבן  ההסכם 

אצל   בנאמנות  המוחזקת  המקורית  ח'המניות  עוה"ד    עו"ד  להיות    פ.ק.עדויות  יכולה  לא 

 רה. הינו הבעלים של החברה והדי 1מחלוקת כי הנתבע  

 

עו"ד  . על פי הנטען בכתב ההגנה הקשר בין   ג.ח.הוגש כתב הגנה מטעם עוה"ד    7.12.14ביום   .35

הי  ח' ביולמנוח  קצר  והסתכם  ה  שנת  טלפון    בשיחתתר  בשלהי  שתיים  או    2003אחת 

את    עו"ד ח'מסר המנוח ל  2004במסגרת הפגישה בשנת  .  2004ובפגישה אחת בראשית שנת  

חברת   של  המניה  ב  ש.אתעודת  לדירה  המפתחות  עם    ---ואת  להסכמות  בהתאם  וזאת 

 .  ד.מ.יחזיק בדירה עבור  עו"ד ח'המנוחה וכדי ש

 

כל ידע ומידע באשר לממונו של המנוח, הרקע להעברת    וטען בכתב ההגנה כי אין ל  'עו"ד ח 

 , ועל הקשרים העסקיים והאישיים שבין המנוחים. ---מניות החברה, הליך רכישת הדירה ב

 

ח'לטענת   .36 הי  עו"ד  לשנת  י הדירה  עד  ריקה  שימוש  2010תה  בה  נעשה  לא  ידיעתו  ולמיטב   ,

ה  לידיו תעודת  נבחנה האופציה של  2004מניה ומפתחות הדירה בשנת  מאז נמסרו  . כאשר 

עותק מהמפתח למנוחה על מנת שזו תציג את הדירה לרוכשים.    עו"ד ח'מכירת הדירה מסר  

, ומשרדו של 2010  תה כל מעורבות בנושא השכרת הדירה בשנת ייעוד נטען כי למנוח לא ה 

של המנוח, עימו לא היה לו כל  טיפל בנושא ההשכרה ללא כל הנחיה או מעורבות    עו"ד ח'

 .  2004שנת אז קשר מ

 

החברה  י לענ .37 מניות  פנקס  ין  בשום  רשומות  אינן  אשר  למוכ"ז,  מניות  הנן  המניות  כי  נטען 

ניתנו  מכוחן  הזכויות  העברת  ואשר  לחברה.  התעודה  של  פיסית  בהמצאה  רק  למימוש  ת 

נהנה", יפוי כוח או כל אקט  המניות אינה מחייבת כל דרישה פורמאלית של רישום, "תעודת  

 פורמאלי אחר כטענת התובעים, להוציא עצם העברת החזקה בתעודה מהמעביר לנעבר. 

כת רישום המקרקעין.  דירה היא של החברה והדירה אף רשומה ע"ש החברה בלשהבעלות ב

וטען   הוסיף  במניותיה.  שמחזיק  מי  של  היא  בחברה  הבעלות  זאת  ח' עם  למיטב    עו"ד  כי 

הנפיקה  חהידיעתו   את    30ברה  המשקפת  המניה  בתעודת  המחזיק  ולכן  בלבד    30מניות 

 המניות האמורות הנו הבעלים הבלעדי של החברה.  

למנות   רשאי  בחברה  המניות  בעל  החברות,  דיני  ואילו  עפ"י  החברה  דירקטוריון  את 

או   מנהלים  למנות  רשאי  הדירקטוריון  החברה.  פעילות  ניהול  על  אחראי  הדירקטוריון 

הכח   לה לייפוי  באשר  כאמור.  כח  מיופי  או  למנהלים  מסמכויותיו  ולהאציל  כח  ייפוי  עניק 

דוע אם זה בוטל אולם בכל מקרה לו כטענת התובעים המנוח  מהחברה למנוח נטען כי לא י

 ? 2004החזיק ייפוי כח עד יום מותו, מדוע לא עשה בו כל שימוש בענייני החברה מאז שנת 
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את תעודת המניה, הוא אף מסר לו    עו"ד ח'סר ל גנה, לאחר שהמנוח מעוד כעולה מכתב הה .38

  עו"ד ח' על מנת שזה יסייע לו ביצירת קשר עם הדירקטור של החברה.    פ.מ.את פרטי עוה"ד  

הועברה   ש.א אשר לא היה מופתע משיחת הטלפון והעובדה כי חברת  פ.מ. ד יצר קשר עם עו"

עו"ד  מכבר מהמנוח. עוד נטען כי  ככל הנראה זה    היתה ידועה לו  עו"ד ח'לידיו הנאמנות של  

כאשר הוחלט    2010פעל במשך השנים לאיתור הדירקטור שמונה ולהמשך תפקידו, בשנת    ח'

עו"ד  , וזו העניקה לש.אכדירקטור בחברת    Broombridgeעל השכרת הדירה מונתה חברת  

 .  2010 בשנת  הדירהלגבי ייפוי כח לפעול מטעם החברה ולחתום על הסכם שכירות  ח'

 

 דיון והכרעה

 

 המתווה הנורמטיבי

 

להידרש   .39 זה  פסק  במסגרת  המשפט  בית  על  בהרחבה  לעיל  כמפורט  הצדדים  טענות  לאור 

)ס'   התובעים  כטענת  האם  הדירה  לכ  36לשאלה,  רכישת  עסקת  ביצוע  מאז  התביעה(  תב 

ובדירה כל שינוי בבעלות בחברה  נעשה  ע"י המנוח ע"ש החברה לא  וכי    ורישומה  עד היום 

הוראת  הבעלות בחברה ובדירה הייתה ונותרה בבעלות המנוח וזאת כמוכח מכח הרישום ו 

ן  המנוח אכאו שמא    "(חוק המקרקעין, )להלן: "1969-, תשכ"טחוק המקרקעיןל  125סעיף  

 ?ד.מ. העניק את הזכויות בחברה במתנה למנוחה ו/או בנה 

 

המקרקעיןל  )א(125ס'  הוראת   .40 מוסדרים    חוק  מקרקעין  לגבי  בפנקסים  רישום  כי  קובעת 

במעמד ובמשקל הראייתי של רישום  הנ"ל    )א(125ס'  עניינו של  ותכת לתוכנו.  יהווה ראיה ח

למק ביחס  המקרקעין  במרשם  והזכויות  מוסדרים,  יהווה  זה  רקעין  שכזה  רישום  כי  קובע 

 נו.  ראיה חותכת לתוכ

טובת הציבור, אשר יוכל להסתמך על  ור על  שמול  ןחזקה זו בא להגהרציונל העמוד בבסיס  

ולדע )  תהרישום  בו  הזכויות הרשומות  נכונה את  ומשקף  סופי, אמין  ע"א ראו  כי הרישום 

הדסה   4140/97 ציוניות  נשים  הסתדרות  נ'  בירושלים  העברית  האוניברסיטה  חברת 

 (. 60,  49( 3)  , פ"ד נגבאמריקה

 

זאת  עם  כי    יחד  בפסיקה  המקרקעין ל  )א(125סעיף    נקבע  חלוטה,    חוק  חזקה  מקים  אינו 

ב שנקבע  כפי  לסתירה,  הניתנת  חזקה  פ"ד    371/85ע"א  אלא  רוזנברג  שלום  נ'  פיליפ  חיים 

"אין לפרש את האמור בסעיף קטן זה, שבשום נסיבות אין לקעקע  :  596בעמוד    584(  1)מב

  ראיתי של הרישום".את המשקל ה

 

ולהוכחת הטענה כי הוא אינו משקף את  נקבע בפסיקה כי  משכך , הנטל לסתירת הרישום 

הדבר לכךמצב  הטוען  על  המוטל  כבד  נטל  הוא  האמיתי  )ראו  ים  אהובה   2576/03ע"א  , 

נפקדים לנכסי  נ' האפוטרופוס  בנבו[,  פורסם  )לא  וינברג  מוטי  21.2.07,  ]פורסם  גם  ראו   ))

http://www.nevo.co.il/law/72897/125
http://www.nevo.co.il/law/72897/125
http://www.nevo.co.il/law/72897/125
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/72897/125.a
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/72897/125.a
http://www.nevo.co.il/case/5939802
http://www.nevo.co.il/case/5939802
http://www.nevo.co.il/case/5939802
http://www.nevo.co.il/case/5939802
http://www.nevo.co.il/case/5939802
http://www.nevo.co.il/law/72897/125.a
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/case/17940043
http://www.nevo.co.il/case/17940043
http://www.nevo.co.il/case/5843808
http://www.nevo.co.il/case/5843808
http://www.nevo.co.il/case/5843808


 .ר נ' ד.מ עיזבון המנוח ר  28325-10-14תמש )ת"א( 

12 

 

מקרקעין  בניאן   והלכות  –דיני  עמ'  עקרונות  או  לעניין((.2002)  32,  אף  זה  כי  ואציין  סיף 

הוראת   נוכח  זה  קושי  בפני  ניצבים  עצמם  בלשכת  )א(125ס'  התובעים  הזכויות  שכן   הנ"ל 

"נקודת   ולפיכך  המנוח  שם  או  שמם  על  ולא  החברה  ע"ש  רשומות  המקרקעין  רישום 

 הפתיחה של שני הצדדים הינה זהה.  

של   הברורות  הוראותיו  חרף  כי  אדגיש  המקרקעיןעוד  בהלכה  חוק  אחת  לא  נקבע  כבר   ,

נאמנות יחסי  ויוכרו  יש  כי  למשל:    הפסוקה,  )ראו  )במקרקעין  נ'   1584/08בע"מ  פלונית 

. זאת ועוד, אין חובה שיחסי או  [13.7.08]פורסם בנבו,)פורסם במאגרים המשפטיים,    ,פלוני

וזאת   אחר,  פנקס  בכל  או  מקרקעין  רישום  בלשכת  יירשמו  צדדים  בין  הנאמנות  זיקת 

של    מהטעם קיומה  אודות  חיצוניים  או  שלישיים  צדדים  ליידע  נועד  בפנקסים  שרישום 

לצדדים להסכם הנאמנות גרידא, אין חשיבות לאי  הנאמנות. מקום ששאלת הנאמנות נוגעת  

גר השופטת  כב'  דברי  זה  לעניין  )ראו  בפנקסים  הנאמנות  של  ב רישומה  )מרכז( סטל  ה"פ 

ניתן ביום  ]פורסם בנבו[  )פורסם במאגרים,    ליאוניד סוסקין נ' מיכאל סוסקין  10-09-10950

(,  2004)מהדורה רביעית,    1979  -, התשל"ט  כרם, חוק הנאמנותו שלמה  ( וכן רא 6/201119/0

 (.307בעמ' 

 

חלוקת שנפלה בין הצדדים שבפניי נחה דעתי כי דין תביעת התובעים להידחות. לטעמי  במ .41

מהרא בהרחבה  להן  שיפורט  התובעים  וכפי  עדויות  לרבות  בפניי  שנשמעו  והעדויות  יות 

ל הדירה במתנה  העניק את  כי המנוח  בברור  עולה  לבנה  והעדים מטעם,  ו/או  . ד.מ.מנוחה 

מ בפניי  שנשמעו  והעדויות  בטענת  הראיות  התומכים  ברורים  ומארג  לפסיפס  צטברות 

בנוגע טענותיהם  לרבות  תביעתם,  הוכיחו  לא  התובעים  מאידך  החל    הנתבעים.  הזר  לדין 

והוראותיו ועיקר סיכומיהם מתמקדים בניסיון למצוא סתירות בטענות ועדויות הנתבעים  

וח בדירה והכל  הביא ראיות פוזיטיביות להוכחת טענותיהם בדבר בעלות המנוזאת מבלי ל 

 כפי שיפורט להלן בהרחבה.  

   

מוד תחילה על הקשר בין  בפתח הדברים ולאור שלל העדויות והראיות שהובאו לפניי יש לע .42

בטבו קשור  המנוחים  בין  הקשר  את  המנוחים.  ולהבהיר  אור  לשפוך  בו  ויש  לתיק  רו 

עת העדים על חלק  השתלשלות האירועים, להסביר את התנהלות המנוחים וידיעת או אי ידי

 מהעובדות והפרטים הנוגעים בקשר לדירה והבעלות בה. 

ים  ( בה עתרו להצטרף כצדדים נחוצ9קשה מס'  )ב3/7/14יודגש כי בבקשת התובעים מיום   

ב ה  14-03-13185תמ"ש  להליך  התובעים  פרטו  לא  הנתבעים,  בין  ולא  שהתנהל  מבקשים 

עמדו כלל על הקשר בין המנוחים. בכתב התביעה בתובענה דנן תארו התובעים את אביהם  

שבשל   כמי  עזה  המנוח  וחיבה  אהבה  לו  שהייתה  כמי  הטובים,  מהחיים  להנות  נהג  עושרו 

אישות ויחסי  רומנטיים  יחסים  קיים  ואשר  מפגשיו    לנשים  את  כאשר  רבות,  נשים  עם 

זו. באשר להיכרות    הדיסקרטיים עם מאהבותיו  נהג לערוך בדירות שרכש במיוחד למטרה 

 ביעה :  לכתב הת  18המנוח עם המנוחה נטען ע"י התובעים בסעיף 

במסגרת " התשעים  שנות  סוף  במהלך  המנוח  הכיר  המנוחה,  את 

בכדור מים. כאשר  הכירו, המנוחה הייתה אישה    1אימונים של הנתבע  

. 5הוא הנתבע    -וגה הרשמי לחייםבן ז  םגרושה, אם כי הייתה ביחסים ע

http://www.nevo.co.il/law/72897/125.a
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/case/6243662
http://www.nevo.co.il/case/5188178
http://www.nevo.co.il/case/5188178
http://www.nevo.co.il/safrut/bookgroup/602
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
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דיסקרטיים   למפגשים  בהמשך  שהובילה  ידידות  נרקמה  הצדדים  בין 

אישות. למעשה, המנוחה הייתה אחת מאותן נשים    בהם התקיימו יחסי

 ". ---רבות איתן נפגש המנוח בדירתו במגדל 

 

מ .43 צלח.  לא  ולבטלה  המנוחים  בין  היחסים  מערכת  את  ל"גמד"  התובעים  העדויות  ניסיון 

פני   על  נפרשה  המנוחים  בין  היחסים  מערכת  כי  עלה  התובעים  עדיי  לרבות  בפניי  שנשמעו 

הגב' עשורים.  במשך    א.  מ.  כשני  המנוח  של  כמזכירתו  שמשה  אשתו    20אשר  ואחות  שנה 

העידה חרף עניינה הברור והצהרתה כי עדותה הינה כדי שהתובעים יקבלו את דירה והכסף  

מיום  ) הדיון  ייתכן  14-17שורות    131עמ'    23.5.15פרו'  וכי  המנוחה  את  אהב  המנוח  כי   )

(. בדרך דומה נהגה  16-25שורות    132עמ'  )ואמרה כי המנוחה הייתה אהבת חייו  של המנוח  

שנה. אף בעדותה בלט רצונה לגמד מערכת    30אשר טענה כי הכירה את המנוח    א.  ש.העדה  

לה מעמד כשל שאר מערכות היחסים שניהל    היחסים בין המנוח והמנוחה והניסיון לשוות

לבן   אמרה  כי  הודתה  בעדותה  זאת  עם  מאהבותיו,  עם  המנוח    ד.מ.המנוח  את  כי  אהב 

העידה "הוא אהב אותה תקופה    נ.ר.הבת    3(. אף התובעת  16-22שורות    144עמ'  וחה )המנ

( כן"  מיום  מסוימת,  הבת  14שורה    126עמ'    22/2/16פרו'  של  בשיחה  אשר   נ.א. עם    נ.ר.(. 

עולה כי מע' היחסים נמשכה זמן רב    –תמלול שלה הוגש כנספח ה' לתצהיר עדותו הראשית  

לא, הוא  אף טענה: "  13-18שורות    30בעמ' בעמ'  (.  3-4ורות  ש  5, עמ'  16-18שורות    3עמ'  )  

סכים. אבא שלי לא, הוא היה אמנם הוא בגד באמא שלי, אמנם הוא לקח כספים של  הלא  

המשפחה י.א( לתת לה אותם והמון, עד הסוף הוא נתן לה מעטפות של כסף  המשטרה) צ.ל 

הם יכולים לטעון שאבא  ה, אה, אה, אה, מ'  שהיא החזיקה את הילדים איתם, בגלל זה ככ

זוג שלה הבן  היה  צריכה,שלי  אני  של הבת  , אה, אתה מבין,  נאמרו    נ.ר.". מדבריה  אשר 

ובלא   המשפטי  ההליך  במסגרת  שלא  אמת  נוכח  בזמן  כי  עולה  מוקלטת  שהיא  שידעה 

ה היה  היחסים ההדוקים בין המנוחים חששה כי ילדיה של המנוחה אף יעלו הטענה כי אבי 

התובעת   כי  עולה  התמלול  של  מקריאה  וכעולה  כן  זוגה.  אודות    3בן  רבים  פרטים  ידעה 

 ה על רקע ההיכרות הקרובה בין המנוחים.  המנוחה אותם קבלה מאבי 

' היחסים הקרובה והארוכה הדוקה בין המנוחים ראה תצהיר עדות ראשית עוד לעניין מע 

 "(.    ו.)להלן: " ו. ש.של המנוח מר  ותצהיר עדותו הראשית של חברה מ.מ.של הבת 

 

הנה כי כן מהאמור לעיל עולה כי בין המנוחים התנהלה מערכת יחסים הדוקה וארוכה וזאת   .44

וחרף היותו של המנוח נשוי. בנסיבות    נ.א.  נ.א.של  חרף היותה של המנוחה בת זוגו לחיים  

ה ביניהם מהקרובים  אלה אך ברור כי המנוחים ביקשו להסתיר את מערכת היחסים ששר

פרו' הדיון )  פ.ק.להם ומהסובבים אותם, אך היו אנשים שידעו על כך, ראו עדותו של עוה"ד  

". בנסיבות אלה ועל  חייניםכבר שמעתי רכילות בין הש( :"21שורה    166עמ'    3.5.15מיום  

רקע מערכת היחסים "האסורה" אך טבעי כי המנוחים ניסו להסתיר מהסובבים אותם את 

בפני    דבר המנוחה  של  טענותיה  את  למנוחה,  מהמנוח  במתנה  התובענה  נשוא  הדירה  מתן 

הדירה בעצמה, כמו גם הימנעותו של המנוח מלשתף ולערב את   ילדיה ובן זוגה כי רכשה את

כ עוה"ד  בא  את    פ.מ.וחו  לטעמי  מסביר  אף  המתנה  למתן  הרקע  המתנה.  מתן  בדבר 

עים ידעו את שהמנוחה בחרה לספר להם וזאת הסתירות ופערי המידע בין הנתבעים. הנתב
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ה עם  היחסים  מערכת  את  בסוד  לשמור  ניסיונותיה  את  במסגרת  קבלה  בגינה  ואשר  מנוח 

 הדירה במתנה.         

 

למנוחה ע"י המנוח מצטרף לשלל העדויות והראיות הרבות בדבר מתן  הרקע למתן המתנה   .45

 ט להלן בהרחבה.  הדירה במתנה למנוחה ע"י הנתבע והכל כפי שיפור

 

 3.7.123הסכם המתנה בין המנוחים מיום 

 

ביום   .46 בפניי  שהוצגו  מהראיות  עוה"ד    23.7.03כעולה  בפני  המנוחים  בין  )להלן:    פ.ק.נחתם 

הספ.ק.עוה"ד  "  )"" למנוחה  המנוח  העביר  לפיו  והחברות כם  הידידות  קשרי  לאור 

רבות  שנים  במשך  הצדדים  בין  המתקיימים  )סעהאמיצים  הה "  להסכם( יף  הראשון  ואיל 

של   הבלעדי  הבעלים  כי  הצהיר  המנוח  בהסכם  האמור  עפ"י  בחברה.  מהזכויות  מחצית 

זכויותיו   מכלל  מחצית  מעביר  הוא  ההסכם  עפ"י  וכי  בחברה  עפ"י  הזכויות  למנוחה.  בה 

המלא    8בסעיף  האמור   לתוקפה  נכנסת  בחברה  הזכויות  מחצית  העברת  כי  נקבע  להסכם 

ח במועד  שנתן  והסופי  מהמתנה  בו  לחזור  זכותו  על  מוותר  המנוח  וכי  ההסכם  תימת 

 (.   להסכם 9-11ס' למנוחה)

 

מיום   .47 המשפט  בית  החלטת  המורה    23.3.15עפ"י  צו  א  פ.ק. לעו"ד  ניתן  כל  להמציא  ת 

משכך,  המתנה.  הסכם  לעריכת  והנוגעים  בידיו  המצויים  המציא    24.3.15ביום    המסמכים 

דים, וכן העתק מהתרשומות והטיוטות שנערכו  שנחתם ע"י הצדהעתק מההסכם    פ.ק.עו"ד  

 .  3.5.15אף נחקר על נסיבות חתימת ההסכם וההסכם בדיון מיום    פ.ק.. עוה"ד על ידו

 

מע  .48 בסיכומיהם  בדבר התובעים  טענות  גם  כמו  ההסכם  של  תוקפו  כנגד  טענות  שלל  לים 

נות אלה כפי שיפורט בהרחבה,  הסתרתו ע"י הנתבעים. פרט לכך כי לא מצאתי כל ממש בטע

כל המניות  כי בהמשך העביר המנוח את  העובדה  נוכח  רלוונטיות  אין    הרי שלטענות אלה 

שלב ביניים" בהעברת הזכויות  . הסכם המתנה הינו בבחינת ".ח. למנוחה באמצעות עוה"ד ג

 בדירה למנוחה.  

 

הסתיר מהסובבים אותם  כאמור לעיל, הקשר "האסור" והחשאי בין המנוחים אותו ניסו ל .49

לעניין   אף  משליך  משפחתם,  מבני  כי  ובעיקר  התובעים  בטענת  ממש  כל  מצאתי  לא  זה. 

עניין לעשו כל  כי אין להם  לציין  ולמותר  עומד  הנתבעים הסתירו את ההסכם  והדבר  כן  ת 

התומכת   ומרכזית  מהותית  ראייה  הינו  ההסכם  כי  העובדה  נוכח  שלהם,  לאינטרס  בניגוד 

שוכנעתי כי הנתבעים לא ידעו בזמן אמת ובעת ניהול ההליך ביניהם את דבר  בטענותיהם.  

ת הסתירה את ההסכם מילדיה כמו גם מבן זוגה  קיומו של ההסכם. המנוחה מסיבות ברורו

גם את ה ניהלה עם  כמו  ובעקבות הקשר הרומנטי אותו  נסיבות בהן קבלה את הנכס בשל 

המנוחה להם  שמסרה  את  ידעו  הנתבעים  מהעדויות    המנוח.  להם.  למסור  שבחרה  ואת 

שנתקיימה בפגישה  המתנה  הסכם  על  לראשונה  נודע  לנתבעים  כי  עולה  לפניי    שנשמעו 

ל בין הנתבעים )ראה עדות  ולאחר שהתובעים בקשו להצטרף להליך שהתנה  ו.במשרדו של  
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פרו'    ', עדות ט 15-28שורות    172ועמ'    10-21שורות    167עמ'    30.4.15פרו' הדיון מיום    ד.מ.

משתלבת יפה עם עדותו    ד.מ. ו  ט.מ.(. עדות הבנים  2-16שורות    241עמ'    16.7.15הדיון מיום  

ג עוה"ד  )   .ח.של  זה  מיום  בעניין  הדיון    207ועמ'    הסוף-11שורות    206עמ'    15.7.15פרו' 

 (.  14-31שורות 

אל עו"ד    אשר הייתה אמינה ומהימנה כמו גם מכתבו  פ.ק.לאלה מצטרפת עדותו של עוה"ד       

:"   7.10.13מיום    ג.ח. בלבד, ולפיו  לעיניך  המסמכים  במשרדי.  שנחתמו  מסמכים  מצ"ב 

לגורסם ראוי  דרושים  ואינם  עו"ד  ובמידה  סדו  פ.ק."".  הייתה  אשר  בעדותו  רה  הסביר 

בין   ההסכם  את  לחשוף  שלא  והצורך  הרצון  את  אישי  ואינטרס  עניין  כל  ונטולת  ועקבית 

לשמור על כבוד המנוחה וע"מ שהרומן בינה לבין המנוח בעודה  המנוחים בפני הילדים ע"מ  

בעמ'    3.5.15בדיון מיום    פ.ק.ראו עדות עו"ד  לא "תזלוג" אל ילדיה    נ.א. מנהלת זוגיות עם  

 :    1-3שורות  165וף ובהמשך עמ' הס -22שורות  164

זוכר . אתה בוודאי היית  ג.ח.קיבל את ההסכם מ  ד.מ.אם כך, אני יכול לומר לך ש ש.

 כם לעו"ד אחר? שהעברת את ההס

היה למיטב זכרוני כשעו"ד שנהב כבר היתה בתמונה ואני    ג.ח.הקשר שלי לעו"ד   ת.

לו,  עו"ד ח'באותו זמן פניתי ל אפילו כתבתי לו, שאם   מתוך מטרה אחת ואמרתי 

  ר', לבין מר  פ'לא צריך להעלות את העובדות ביחסים שבין אמם של הילדים, של  

כלפי חוץ, אם זה אפשרי, מהסיבה הפשוטה שידעתי   שהיא לא תצאהייתי שמח  

 שיש איזושהי פעילות בקשר עם איך קוראים לו ]מצביע[? 

 :עו"ד שנהב

 נ.א.

יזלגו לילדים, מפאת כבודם   פ'ל  ר'היחסים בין    . לא רציתי שהעובדות עלנ.א.מר   ת.

ת של מישהו  וכבוד אמם. אני חשבתי שניתן לאתר, נדמה לי שאז לא היתה מודעו

 נוסף שתובע בתיק.

 

 .  8-11שורות  166כן ראה עדותו בעמ'  

 

של    והכואבת  הכנה  בעדותו  גם  נתמך  לעיל  את    נ.א.האמור  ממנו  הסתירה  המנוחה  ולפיה 

הדי קבלת  אותו  דבר  אשר  המנוח  לבין  בינה  הרומנטי  הקשר  בשל  מהמנוח  במתנה  רה 

ראו פרו' $ )   600,000ברה זרה ובסך של  הסתירה ממנו, תוך שטענה בפניו כי רכשה אותה מח

 (.  8-10שורות  254ועמ'  1-20שורות  248עמ'  16.7.15הדיון מיום 

שב והדגיש לכל אורך    5ע  הייתה אמינה ומהימנה עליי, הנתב  נ.א. אדגיש כי עדותו של מר   

וכי   מהמנוחה  שקיבל  מידע  הינו  הדירה  לגבי  לו  שהיה  המידע  כי  עקבית,  שהייתה  עדותו 

ם ותוך פגיעה וכאב הוא למד שהעובדות הן שונות וכי המנוחה קיבלה את הדירה במתנה  היו

" 11שורה    250עמ'  ) לעשות.:  לגלות, מה  נעים  לי  נעים לשמוע, לא היה  לי   נכון, לא היה 

רוצה תחפור  אתה  ולחפור  "18-20שורות    254בעמ'  ".  זו :  תצהירים  כשנתתי  סותר.  לא 

שזה   אוצר  אני  היום  ועד  שהאמת  מסוגל   פ'מה  אני  היום  בדיעבד  לי.  ואמרה  לי  סיפרה 

להבין למה לא אמרה לי. אתה רוצה עכשיו לסובב את זה ולהמשיך לחפור, הסיטואציה לא  

 ".  נעימה לי 
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ך ולא בכדי בחרתי לפתוח את הדיון וההכרעה בתובענה בקשר הרומנטי "האסור" בין  לפיכ             

ומתן הדירה זה  שכן קשר  היטב    המנוחים  ובמסגרתו מסבירים  בעקבותיו  למנוחה  במתנה 

את שאפפו  לנסיבות  הנוגע  בכל  הנתבעים  אצל  שהיו  המידע  פערי  קבלה    את  בו  האופן 

 ו"רכשה" המנוחה את הבעלות בדירה.    

המנוחים  ל  בין  ההסכם  את  במכוון  הסתירו  הנתבעים  כי  התובעים  טענות  דין    -פיכך 

 להידחות.  

 

הת .50  טענות  יתר  לתוקפ אף  באשר  דינם  ובעים  בכריתתו  שנפלו  ו"הפגמים"  ההסכם  של  ו 

להידחות.  לטענת התובעים הוכח כי הסכם נערך בין המנוחים ללא צירופה של החברה כצד  

  5-ו   4ירה. לא מצאתי כי יש ממש בטענה זו נוכח האמור בסעיפים  נוסף להסכם כבבעלת הד

ולפיו הינו הבעלים הבלעדי של כלל    להסכם והצהרת המנוח אשר אין חולק לגבי אמיתותה

)ראה עדותו    פ.ק.הזכויות בחברה כעולה אף מהמסמכים שצורפו להסכם והוגשו ע"י עו"ד  

עו"ד   הוצגו  פ.ק.של  להסכם  שצורפו  המסמכים  ע"י    לפיו  משרדו  אל  והובאו  המנוח  ע"י 

( ובאשר לשאלה מדוע לא צורפה    18-30שורות  170עמ'    3.5.15פרו' מיום  המנוח  החברה  ( 

עדותו   עמ'    31שורה    170בעמ'  ראה  "1-2שורות    171ובהמשך  לעמוד :  צריכה  לא  היא 

 ".  להסכם ברור ומגדיר את הנכס 4בכותרת ההסכם, זו המצאה של חברי. סעיף  

 

ה את  טענת  שהבין  מבלי  ההסכם  על  וחתם  העברית  בשפה  שלט  לא  המנוח  לפיה  תובעים 

להורא לאחת  אחת  זהות  אינן  אשר  עו"ד  הוראותיו  של  העבודה  בנייר  בעקבות    פ.ק.ות 

. עוה"ד  פ.ק.נסתרה מעדותו של עוה"ד    30.6.03הפגישה המשותפת של המנוחים עמו ביום  

(, כי  10שורה   169עמ'  3.5.15פרו' הדיון מיום )שב והדגיש כי המנוח דבר בפניו בעברית  פ.ק.

( ההסכם  את  למנוח  "11-15שורות    169עמ'  הקריא  באופן(  שלט  במה    הוא  מוחלט 

בהסכםשה שניתנו  ההסכמות  בכל  מוחלט  באופן  שלט  הוא  כותב,  ) הסכם    169עמ'  " 

עוה"ד 21-22שורות עדות  ראה  ההסכם  של  הסופי  לנוסח  העבודה  נייר  בין  לשוני  באשר   .)  

הנוסח שנחתם  משקף את   175עמ'    –הסוף  -3שורה    171בעמ'    פ.ק. יום  של  בסופו  ולפיו 

(. לעניין  21שורה    172עמ'  " )הם גובשו בהסכםפיים של שניהרצונות הסורצון הצדדים: "

זה אדגיש כי העובדה כי אין חפיפה מלאה בין נייר העבודה לבין הנוסח  הסופי של ההסכם 

אינה  הצדדים  חתמו  עקרונות    עליו  בין  רבות  פעמים  כי  ברור  שכן  מורידה  ואינה  מעלה 

העקרונות הינו בבחינת נקודת מוצא ההסכם ונוסחו הסופי ותנאיו קיים הבדל ושוני. הסכם  

העבודה   נייר  עריכת  ממועד  כי  לזכור  יש  זה  לעניין  סופית.  תחנה  למועד    30.6.06ולא  ועד 

לף פרק זמן בו יכלו הצדדים להגיע ולעצב  ח  23.7.03וחתימת ההסכם   14.7.03הכנת הטיוטה  

העובד כן  על  יתר  העבודה.  בנייר  המופיעות  מאלה  ואחרות  נוספות  בהסכם  הסכמות  כי  ה 

הסופי שנחתם לא מופיע הסעיף שהוסיף בנייר העבודה ולפיו "אין להעביר לצד ג' כל זכות  

הגיעו הצדדים   ד" אינה מעלה ואינה מורידה שכן בהמשך וכפי שהוכח בפנייבמשך חיי הצ

ו/או ל ולא רק מחצית למנוחה  יועברו מלוא הזכויות בדירה  לפיה    ד.מ. להסכמה משותפת 

 .            ג.ח.ד  באמצעות עוה"
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טענה נוספת אותה מעלים התובעים בסיכומיהם הינה כי עפ"י תוכנו של ההסכם המנוח היה   .51

נש זה  בטיעונם  פטירתו.  בעת  החברה  מניות  מלא  של  על  הבעלים  התובעים    12  'סעענים 

" הקובע  מהצדדים להסכם  מי  של  ושנותיו  ימיו  אריכות  שלאחר  הצדדים  קובעים  בנוסף 

הש ובנכס''יהא  בחברה  הזכויות  כלל  של  הבלעדי  הבעלים  בחיים,  הנותר  לשיטת  ני   .

  . אי לכך 2014ואילו המנוח נפטר בחודש מאי  ,  2013המנוחה נפטרה בחודש מאי  התובעים,  

היה זכאי לקבל בחזרה לידיו את מחצית מניות    על פי הוראות ההסכם, המנוח , ו ולטענתם

עוד טוענים התובעים בעניין    ה של המנוחה.ירתפט  ם, מיד עהמנוחההחברה שהיו בשליטת  

חוק  הנ"ל אינו תקף שעה שהוא סותר כביכול את הוראות    12  ףהנתבעים כי סעי זה כי טענת  

  15הנ"ל מורה כי    12סעיף  ים  הידחות. לשיטת התובע לחוק הירושה דינה ל  )א(8ס'    הירושה

הצדדים כוונת  למעשה,  כחיים.  הנותר  הצד  לידי  יעברו  הנפטר  ידי  על  המוחזקות    המניות 

יו המניות  מות המחזיק,  לכלהייתה שעם  או  ליורשים  יעברו  ולא  בחיים  לנותר  אדם    עברו 

 עוד לטענת   אחר.

יכולים לדור בכפיפה אחת שכן עניינם    ושהחוק היר ל  א(8וסעיף )  12סעיף  התובעים הוראת  

הסעיף אוסר יים לגבי השאלה מי יירש את המנוח,  אוסר עריכת הסדרים חוז   )א(8סע'  שונה.  

סע'  עשיית מי שאינו יורש עפ''י דין או עפ"י צוואה, לכזה. אולם    העברת יורש מירושתו, או

על הוראת סעיף  )א(8 חל  שכן  להסכם  12  הנ"ל אינו  לא קבעה הסדרים    הוראה  המתנה  זו 

בעזבון  נכללים  שהיו  נכסים  לגבי  הסדרים  קבעה  אלא  ירושה,  אלמלא    בדבר  המנוח/ה 

סעי למנוע  12  ףקיומה.  שביקשו  הצדדים  של  כוונתם  את  מבטא  תעבורנה    הנ"ל  שבו  מצב 

על ליורש  בירושה  המדובר    המניות  כי  ודוק,  משניהם.  אחד  זולת  אחר  לאדם  או  דין  פי 

פרטי מאוד,בחברה  פרטי  בנכס  המחזיקה  קטנה,  של    ת,  אישתו  מפני  אף  חסוי  היה  אשר 

על מניות  ב   המנוח עצמו. משכך, הצדדים חתרו לכך כי אף אחד אחר זולת שניהם לא יהא

להסכם המתנה "לפי אומד    12יש לפרש את הוראת סע'    לטענת התובעים  עוד    בחברה הזו.

הצדדים''   של  לטענתם  דעתם  עפאשר  ביותר  ע"י  12ס'  "י  ברור  שצורפו  המסמכים  ועפ"י   ,

המניות לא יועברו לידי אף צד ג'. פרט    מהם ניתן ללמוד על רצונו של המנוח כי  ,פ.ק.עו"ד  

כי   התובעים  וטוענים  מוסיפים  להלכך  מבחינת  יש  אף  ההסכם  לשון  קיום  את  עדיף 

נוטלים על  האינטרס הציבורי הוא דווקא בקיום התחייבויות ש   כאמור,  -האינטרס הציבורי 

 לאחר עצמם הצדדים להסכם ולא בשחרורם מהן 

 מעשה. 

 

זה להידחות.   .52 בעניין  בירושה עתידה קובע:   8סעיף  דין טענת התובעים  שכותרתו עסקאות 

בדבר  "  )א( של  הסכם  אדם  ירושתו  אותו  של  בחייו  שנעשו  ירושתו  על  וויתור    –אדם 

ת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של מתנה שאדם נותן על מנ"   קובע:    )ב(ס"ק  ".  בטלים

 ". הנותן, אינה בת תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה

הירושה ל  8סעיף   .53 הרציונל בירושה  עסקאות על אוסר חוק  סעיף   מאחורי העומד  עתידה. 

הירושהל  )ב(8  בירושתו המוריש של ידיו את לכבול שלא התכוון שהמחוקק הינו  חוק 

ובחר ו/או הסכם עריכת באמצעות את מתנה,  ולהבטיח  הצ לעגן   ולולפס   ויו יחופש 

זה   של ידיו את לכבול הבאות התחייבויות לעניין  ראה  השופט של  דבריו המצווה.   כב' 
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ליבוב פ"ד כ"ח   155/73ע"א   בפרשת קיסטר נ' אסתר  וכן    676בעמ'    673(,  2)  שמואל שרון 

 הוצאה " נבו1965-תשכ"ה   חוק הירושהל פירושבספרו " ש' שילה המלומד של דבריו ראו

 (.  99עמ' ראשון,  , כרך1995לאור, 

הירושהל  )ב(8סעיף   .54 הפשוחוק  לשונו  עפ"י  של ,  במקרה  חל  לעיל  כמפורט  ותכליתו  טה 

לעניין זה    התחייבות ליתן מתנה לאחר המוות וזו וככל שלא נעשתה בצוואה מבוטלת. ראו 

 [ דברי כב' השופט ש.שוחט :23.11.14]פורסם בנבו, צ' א' נ' נ' ה' 13-02-25736עמש )ת"א( 

יכול" אינם  לא  שהשניים  ככל  ההסכמים,  שלשון  מחלוקת  להיות  ה 

ענק  מתגרשים, לא מכוונת להענקה בחיים אלא להענקה לאחר מיתה. ה

יכולה   מיתה  לאחר  הענקה  בהסכם.  להיעשות  יכולה  לא  מיתה  לאחר 

סעיף   הוראת  צוואה.  של  דרך  על  רק  ל)ב 8להיעשות  הירושהח(  , וק 

מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה  , קובעת קטגורית כי "1965-תשכ"ה

אי הנותן,  של  מותו  לאחר  רק  נעשתה  למקבל  אם  אלא  תוקף  בת  נה 

". משכך אין מנוס אלא לקבוע שהענקה של  בצוואה לפי הוראות חוק זה 

הרכוש המסוים בהסכמים עליהם סמכה המערערת את עתירתה הנ"ל,  

 . "אינה בת תוקף

 

לסעיף    פ.ק.עו"ד    כי  למנוחים  היטב  בכך שהסביר  עדותו  את  אין    12פתח  המתנה  להסכם 

ועל כן המליץ  )לכ"א מ  תוקף משפטי    3.5.13ראו עדותו בדיון מיום  הצדדים לעשות צוואה 

 (. 5-7שורות  162ובהמשך עמ'  19-21שורות  161עמ' 

 

להסכם המתנה    13ו של סעיף  הדברים עולים ומשתלבים היטב עם לשונ  ,פרט לאמור לעיל 

 שנערך בין המנוחים ואשר קובע:  

ינתן"  לא  הדין  פי  ועל  שבמידה  במפורש,  בזאת  משפטי   מוצהר  תוקף 

מצהירים הצדדים שאין בכך כדי   , אזי בכל מקרה12מחייב להוראות ס'  

לפגוע ביתר הוראות הסכם זה, שכולן שרירות, תקפות ומחייבות, וזאת 

בס'   מהאמור  וידוע    12בנפרד  שהוברר  הצדדים  מאשרים  בנוסף  לעיל. 

הדדית   צוואה  יערוך  מהם  שכ"א  ונכון  ראוי  ספק,  כל  שלמניעת   , להם 

 ".  להסכם 12משותפת התואמת את הוראות ס' ו

  

ביום   צוואה  ערך  המנוח  צוואה.  ערכה  לא  צוואת11.12.11המנוחה  במסגרת  אולם  לא    ו, 

היר התובעים(. לטעמי לו סבור היה המנוח כי  הזכיר כלל את החברה והדירה )נספח א' לתצ

יין בחיים  מנוחה עדהייתה ה  ההדירה או לפחות מחיצתה עדיין בבעלותו, שכן במועד עריכת

בוודאי שהיה טורח להתייחס לכך בצוואתו וזאת נוכח מהותו של הנכס הרשום ע"ש חברה  

 זרה ובפרט נוכח הסכם המתנה עליו חתם.       

להסכם המתנה ונפקותם המשפטית למעלה מן הצורך    13-ו  12עיפים  אציין כי נדרשתי לס

להסכ הצדדים  הגיעו  בפניי  שהוכח  וכפי  בהמשך  משותפת  ,שכן  ומאוחרת  מה  לפיה  נוספת 

http://www.nevo.co.il/case/17912351
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/law/72178/8.b
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/case/6273702
http://www.nevo.co.il/case/6273702
http://www.nevo.co.il/case/6273702
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/law/72178
http://www.nevo.co.il/law/72178
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ל ו/או  למנוחה  מחצית  רק  ולא  בדירה  הזכויות  מלוא  עוה"ד    ד.מ.יועברו   ג.ח.באמצעות 

   ולפיכך הדיון בעניין זה הפך תיאורטי.

התובעי בסעיף  טענות  בסיכומיהם  המתנה    68ם  הסכם  בעניין  וטענותיהם  לסיכומיהם 

  23.7.14מנוחה עפ"י הסכם המתנה מיום  ותוקפו אינן רלוונטיות. העברת מחצית המניות ל

ה מהמנוח  מהווה אך "תחנת ביניים" או "ציון דרך" בהעברת מלוא הבעלות בחברה ובדיר 

ברה ובדירה הינה בהסכם המתנה אשר . תחילת העברת הבעלות בחד.מ.למנוחה ו/או בנה  

בנכס מהמ הזכויות  מלוא  בהעברת  וסיומה  והמשכה  בנ"ל  נוח  התייחס למחצית מהזכויות 

           .  2004תחילת שנת   2003בשלהי שנת   עו"ד ח'באמצעות  ד.מ.למנוחה ו/או בנה 

 

 

   

 מנות עבור המנוחה  כדי שיחזיקו בנאב ג.ח.מסירת שטר המניות למוכ"ז ע"י המנוח לידי עוה"ד 

 

  כפי שיובהר להלן מהראיות והעדויות שהוצגו לפניי עולה בצורה ברורה ומפורשת כי המנוח .55

את מלוא הבעלות בחברה ובדירה לידי המנוחה    2004תחילת שנת    2003העביר בשלהי שנת  

בנה  ו/א עוה"ד    ד.מ.ו  באמצעות  ג.ח.באמצעות  הן  הוכחה  כאמור  המניות  מלוא  העברת   .

ח' ותם של  עד העד    עו"ד  ומפורש    ו.ועדות  אשר היו אמינות ומהימנות ומקבל חיזוק ברור 

  נ.ר. הגב'    3מאז, עדות התובעת    ד.מ.רה שנהגו המנוחה ובנה  בדבר מנהג הבעלים בחברה /די

מר   עם  של שיחתה  של המנוח, תמלול ההקלטה  גם התנהגות    נ.א.בתו  כמו  והעולה ממנה 

 המשך פסק הדין בהרחבה.   המנוח בחייו עליהם אעמוד ב

 

לעיל   .56 עוה"ד    7.12.14ביום  כאמור  מטעם  הגנה  כתב  חו  ג.ח.הוגש  נושא  ההגנה  תמת  )כתב 

   נו . על פי הנטען בכתב ההגנה הקשר בי(7.12.14אך נסרק לתיק ביום    4.12.14נתקבל מיום  

ביותר והסתכם  בין הל ה  פגישו   2003בשיחת טלפון אחת או שתיים בשלהי  מנוח היה קצר 

את תעודת המניה    עו"ד ח'מסר המנוח ל  2004במסגרת הפגישה בשנת  .  2004אחת בראשית  

  עו"ד ח' וזאת בהתאם להסכמות עם המנוחה וכדי ש  ---לדירה בואת המפתחות  החברה  של  

עבור   בדירה  מטעם    4ס'  )  ד.מ.יחזיק  ההגנה  ח'לכתב  וכן  עו"ד  ההגנה    12סעיף  (  לכתב 

 .  1-3מטעם הנתבעים 

 

נחקר ארוכות על כתב הגנתו ותצהיר גילויי המסמכים שהגיש. עדותו נפרשה על פני    עו"ד ח'  .57

 .  190-221ועל פני עמ'   15.7.15דיון שלם שהיה קבוע 

 

הדיון,   .58 מפרוטוקול  כעולה  קשה  באווירה  התנהלה  אשר  והארוכה  המאומצת  חקירתו  חרף 

בית וקוהרנטית. עיקר סיכומיהם של  אמינה ומהימנה לחלוטין, עק עו"ד ח' הייתה עדותו של  

שיפו  וכפי  לעיל  כמפורט  בסיכומים  אחרים  בעניינים  והן  זה  בעניין  הן  עוד  התובעים  רט 

בהמשך  נבנים על ניסיונות למצוא סתירות בעדויות הנתבעים והעדים ולא על הצגת גרסה  

בראי  הנתמכת  בברור  סדורה  עולה  לפניי  והובאו  שנשמעו  והעדויות  מהראיות  ביום  ות.  כי 

יוצא מכך בדירה    23.7.13 וכפועל  העביר המנוח למנוחה במתנה מחצית מהזכויות בחברה 



 .ר נ' ד.מ עיזבון המנוח ר  28325-10-14תמש )ת"א( 

20 

 

את מלוא הזכויות בחברה ובדירה    ד.מ.העביר לה ו/או ל  2004שנת    אולם בהמשך ובתחילת

 .   ג.ח.ע"י העברת תעודת המניה של החברה ובאמצעות מסירתה לעו"ד 

 

. לטענת  עו"ד ח'ם כנגד גרסתו והתנהלותו הדיונית של  לא מצאתי כל ממש בטענות התובעי .59

הגיש כתב הגנה ללא שתמך אותו  פעל בחוסר תום לב ובניגוד לסדרי הדין,    עו"ד ח'התובעים  

נבעה בשל חוסר    עו"ד ח'הגיש תצהיר עדות ראשית. שוכנעתי כי התנהלותו של    בתצהיר ולא

לענייני   המשפט  ובבית  בבית המשפט  בהליכים  )בקיאותו  בפרט  בפרו'  משפחה  עדותו  ראה 

( ובכל מקרה הפגם של אי צרוף תצהיר הוסר עת  12-13שורות    191עמ'    15.7.15הדיון מיום  

 תצהיר אימות עפ"י החלטתי.  עו"ד ח'הגיש 

 

יר מבית המשפט את הסכם המתנה שבין  הסת  עו"ד ח' עוד טוענים התובעים בסיכומיהם כי   .60

במסגרת   הנתבעים  בין  שנוהל  ההליך  על  נשענת  זו  טענתם    13-09-41325ת"ע  המנוחים. 

צו המחייב אותו למסור את כל המסמכים המוחזקים על ידו    15.12.13במסגרתו ניתן ביום  

לחברת   מיום    .ש.אהנוגעים  המשפט  לבית  אינה    28.12.13בתשובתו  כשהיא  הוגשה  אשר 

ידיעתי לא רכשה המנוחה את מניו":     2בסעיף    עו"ד ח'נתמכת בתצהיר השיב   ת  למיטב 

החברה ולא החזיקה בהן, במישרין או בעקיפין, לפיכך לא ידוע לי על קיומם של הסכמים, 

בקשר   המנוחה  חתמה  עליו  אחר  מסמך  וכל  נאמנות  במניות כתבי  ולאחזקותיה  לחברה 

"..עו"ד ח'  טען   5יף  בסע ו  ."החברה למיטב ידיעתנו מעולם לא הוחזקו מניות החברה על  : 

 ..".לא הועברו על ידה למאן דהוא ידי המנוחה ולפיכך נם מעולם

הינם    ג.ח.דין טענות התובעים להידחות. הציטוטים שהובאו לעיל מתוך תשובתו של עוה"ד   

    חלקיים ומגמתיים.

לסעיף   של    2ברישא  ח'למכתבו  נכתב:   עו"ד  בסיכומיהם  לצטט  התובעים  לא טרחו  אותה 

שנת  " מאז  בנאמנות  ידי  על  מוחזקות  החברה  המנוחה,  עב  2004מניות  של  בנה  .  ד.מ.ור 

למיטב ידיעתי, עובר לאותו מועד הוחזקו המניות על ידי צד שלישי שאינו המנוחה או בן  

 ".   משפחתה

  עו"ד ח' מתיישבת עם גרסתו האחת והיחידה של    עו"ד ח'למכתבו הנ"ל של    2הרישא לסעיף  

מיום   חקירתו  אורך  לכל  והן  הגנתו  בכתב  בחבר  15.7.15הן  המניות  ע"י  ולפיה  הועברו  ה 

 והוא החזיקם בנאמנות עבורו.    ד.מ.המנוח ל

כתב  צורף כנספח ג' לאל עו"ד עמיעד )  24.1.14מיום    עו"ד ח' האמור עולה אף ממכתבו של  

 ( ולפיו: נ.א.הגנתו של 

כל הסכם נאמנות כתוב, אולם יש בינינו הסכמה לפיה אחזיק    'אין ביני לבין מר מ .1"

 פל בענייני החברה עד לקבלת הוראה אחרת ממנו. המניות בנאמנות עבורו ואט 

 לא שולמו לי כספים עבור שירותי הנאמנות.   .2

בדבר העברת המניות. תעודת המניה  למיטב ידיעתי, לא קיים כל הסכם או מסמך   .3

 , בכך בוצעה העברתה". מ' נמסרה לידי, תוך הנחיה להחזיקה בנאמנות עבור מר 

 

בט .61 ממש  מצאתי  לא  כן  כי  כמו  התובעים  ח'ענת  הסכם    עו"ד  את  וביודעין  במכוון  הסתיר 

של   גרסתו  המנוחים.  בין  ח'המתנה  אוקטובר    עו"ד  בחודש  עו"   2003ולפיה  אליו  ד  העביר 

http://www.nevo.co.il/case/10457022
http://www.nevo.co.il/case/10457022
http://www.nevo.co.il/case/10457022
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עם   פ.ק. יחד  המתנה  הסכם  את  הכוללת  המעטפה  את  הפקיד  וכי  המתנה  מהסכם  עותק 

כתיבת תשובתו מיום    המעטפה בה הוחזקה תעודת המניה בכספת של רו"ח מטעמו וכי בעת 

לא זכר את קיומו של הסכם המתנה עד למועד בו הגישו התובעים תביעתם וזומן    28.12.13

ה במסגרתה נתבקש להביא את תעודת המניה המקורית  , פגיש 1-3לפגישה עם ב"כ הנתבעים  

 הייתה מהימנה עליי.   –

מהימנה , עדותו וגרסתו  הייתה אמינה ו  עו"ד ח' לעניין זה אדגיש כי פרט לכך כי עדותו של   

קבלה חיזוק משאר העדויות שנשמעו לפניי ומהעובדה כי הוא צד ניטראלי לסכסוך ואין לו  

 כל עניין בתוצאות ההליך.  

 

העלה   .62 בסיכומיו  כי  ח'אציין,  כצד    עו"ד  לצרפו  מקום  היה  לא  לפיה  הטענה  את  לראשונה 

בעלות בנכס המקרקעין שבבעלות  בעלות במניות החברה או ללהליך, שכן הוא אינו טוען ל

בנאמנות  ניה  הנה בכך שהוא מחזיק בתעודת מ   5מעורבותו היחידה של הנתבע  וכי    החברה

ומטעם  ו  , לא ברור איזה פסק דין מבקשים התובעים לקבל כנגדוולטענת   לפיכך.  ד.מ.  עבור  

כנגד  לדחות את התביעה  יש  כשלעצמו  ובהיותו מחזיק  זה  זו ממש  בטענה  לא  ו. הגם שיש 

היה מקום להגשת התביעה כנגדו, בוודאי שלא כנתבע אלא לכל היותר כנתבע פורמאלי, אין  

 זו.   מקום בשלב מאוחר וסופי זה של ההליך להידרש לטענה

 

כך גם טענות התובעים בדבר סתירות והתהיות חמורות העולות מעדותו ומאופן תפקודו של   .63

 ין בהן ממש.  לסיכומי התובעים( א  40כנאמן )ס'  עו"ד ח'

יע לבדו לפגישה אצלו במשרד על מנת לתת לו את  ג טען כי המנוח ה  עו"ד ח'לטענת התובעים   

 ד.מ.(. לעומת זאת,  15.7.15לפרוטוקול מיום    6-9  שורות  195עמ'  שטר המניות של החברה )

  ג.ח. שניהם במשרדו של    פ'ו   ר.ר.התייצבו    2004העיד כי למעמד מסירת שטר המניות בשנת  

בעדותו סתר את עדותו של    ו.  ש.  (. בנוסף לכך, גם  29שורה    185  'עמ)נו לו את התעודה  ונת

ח' הנ  עו"ד  בפגישה  כי  טען  וגם כאשר  המנוח  גם  נכחו    23-26שורות    186עמ'  )  פ'   "ל 

 (. 3.5.15לפרוטוקול מיום 

 

  :ד.מ.הסוף העיד  -25שורות  185בעמ' עיון בעדויות סותר טענות התובעים.  

, לטענתכם, מעולם לא היתה לך מסירה שהוא בא ונתן לך וגם ר.ר.מסירה מאת ה ש.

 ?ג.ח.לא בא לאמא ונתן לה את השטר המקורי שנמצא אצל 

 ע.אני לא יוד ת.

 אגב, אם אתה יודע תגיד?  ש.

 .ג.ח.ואמא שלי היו אצל  ר.ר.אני לא יודע אם זה נמסר פיסית, אני יודע ש ת.

 ? 2004יות, בראשית שנת ובמעמד זה נמסר לו שטר המנ ש.

 אני לא יודע כרונולוגית. ת.

ותו  עיון בעדות מעלה כי טענות התובעים בעניין זה אינן מדויקות. העד הדגיש לאורך כל עד 

ובפרט   הרלוונטיות  והעובדות  מהפרטים  חלק  לגבי  ידיעתו  חוסר  את  גם  זה  בעניין  כמו 

 אלה.   שהדברים אינן מידיעתו האישית ולא היה נוכח באירועים
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אני לא  : " 30-31בשורות  כך גם את עדותו של ויינטראוב יש לקרוא במלואה לרבות האמור   

שהיתה    ג.ח.דע חוץ ממה שהיא אמרה לי ו. אני לא יוג.ח.פגשה את    פ'יודע כמה פגישות  

". כן ראו לעניין זה עדותו  . אני יודע שהיתה תוצאה סופית שהעסקה בוצעהר.ר.פגישה עם 

אני לא אחראי על  :"  29ובתמצית האמור בשורה    6-29שורות    195זה עמ'  עניין  של עו"ד גל ב 

 ".    מה שהעידו, אני יודע לומר ממה שאני זוכר ויודע

לא הכיר את המנוח, וראה אותו פעם אחת בלבד כאשר הגיע אליו  אשר    עו"ד ח'כי    עוד נטען 

י שידע בוודאות כי זה אכן  ען כי קיבל לידיו את שטר המניות מבלט  למשרד ונתן לו את שטר 

. את האמור בטענת התובעים יש (7-10שורות    194עמ'  )שכן לא בדק ת.ז או דרכון    ,ר.ר.מר  

אני אומר לך. לא עשיתי בדיקת ת"ז לעניין זה: "    עו"ד ח'בעדות  לקרוא על רקע כל האמור  

הוא הגיע  שלו, אם זה מה שאתה שואל. שוחחתי איתו בטלפון לפי מס' שנתנו לי, קבענו,  

אליי למשרד, הביא את המסמכים שביקשתי, אך לא עשיתי בדיקת ת"ז או פספורט. לא  

 . "היתה לי סיבה לחשוב שזה לא הוא

בעובדה    גם  ח'כי  כך  שטר   עו"ד  את  לידיו  שקיבל  כך  על  תיעוד  ו/או  רישום  כל  עשה  לא 

( המנוח  מאת  שהעיד(  12-13שורות    194עמ'  המניות  "  ,תוך  להיות  כי  היה יכול  שאפשר 

( אין ממש ויש לקרוא על רקע המשך עדותו שורות  4-6שורות    196" )עמי  ניירות  לעשות עוד

למוכ"ז לא צריך לעשות שטר, לא צריך לעשות   לא יודע כמה הן שוות. תעודת מניה: "8-11

מסמך של העברה, ההעברה היא במסירה, המחזיק הוא הבעלים. אפשר לעשות הסכמים, 

צ אין  חובה,  העובדה אין  ניירות.  בלי  נאמנות  עסקאות  שנעשות  ראשונה  פעם  לא  זו  ורך. 

 ."הרלוונטית שאני מחזיק את זה עבורו

רת על פי חוק, על פי חוזה  "נאמנות נוצקובע כי:    חוק הנאמנות ל   2סעיף  לעניין זה אציין כי  

ולי משהד )אירן( ירושלים נ'  ועד חברת ע  8168/09ע"א  ב.  עם נאמן או על פי כתב הקדש"

 [ נקבע: 23.10.2012פורסם בנבו, ] הועד המרכזי לעולי )אנוסי( משהד אירן בישראל

ת נוצרת על פי חוק, על פי חוזה עם נאמן  לחוק קובע כי "נאמנו  2סעיף  "

או על פי כתב הקדש". ככל שביחסי נאמנות לצורך השאלת שם עסקינן  

כי החוזה עם הנאמן שבו מדב לחוק אינו חייב להיערך    2ר סעיף  נראה 

ידי  -בכתב גם מקום שבו הנאמנות סבה סביב רכישת נכס מקרקעין על

זאת להבדיל מן ההתחייבות  הנאמן עבור הנהנה ורישומו על שם הנאמן.  

הנהנה(,   )עבור  לנאמן  המוכר  בין  שתיערך  במקרקעין  עסקה  לעשות 

סעיף   בכתב מכוח  כרם,    חוק המקרקעיןל  8הטעונה מסמך  ;  235)ראו: 

(  1994)  810-811,  801(  1)וואלס נ' גת, פ"ד מח  3829/91ע"א  ראו והשוו:  

 ". )להלן: עניין וואלס( 

  

שורות   197עמ' ) ... םשוחח ע הודה שאין לו כל הוכחה שאי פעם  עו"ד ח'כך גם הטענה כי 

עמ' בעניין זה )  עו"ד ח'אינה "מדויקת" בניסוח עדין ויש לקרוא את כל עדותו של   25-26

 (.  15-31שורות  197

ע"י   שכ"ט  גביית  לאי  ח'באשר  של    עו"ד  עדותו  ראה  זה  בעניין  התובעים  ח' וטענות    עו"ד 

 : הסוף -22שורות  220בעמ' 

 למה לא גבית שכ"ט?  ש.
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ל ת. זה  את  שאעשה  הסכמתי  פשוט  ש.מלכתחילה  מאוד  משהו  יהיה  שזה  חזיתי   ,

 וטריוויאלי להחזיק את זה בכספת והסכמתי שאעשה טובה.

 טובה למי?  ש.

. בכל זאת, הוא היה פעם לקוח שלי, יש לו פעילות ענפה וקיוויתי לחזור לעבוד  ש.ל ת.

ם לועד הבית שהיה  התחילה ליצור איתנו קשר והיה צריך לשל  פ'איתו. אחר כך  

ונוצר איזה קשר והיא היתה אישה עם המון קסם. עשיתי את זה כטובה,  חובות 

וגם באחד מהסכמי והיא אמרה שתשלם לי כשימכרו. בהסכם השכירות ט  יפלנו 

 השכירות של הילדים האחרים טיפלנו.

 

  מ. ד.הנחיות מונשאל האם באמת קיבל הוראות    עו"ד ח' כאשר  אף טענת התובעים ולפיה  

בי  כי הוא נאמן עבור  -)כפי שהצהיר בכתבי  :   ד.מ.דין  ענה  ורק ממנו(,  ומקבל הוראות אך 

זוכר" )לא   פ'..רוב האינטראקציה  הייתה מול  "    (, ולאחר מכן הוסיף3שורה    211עמ'  .." 

אין בה ממש. ראה לעניין מסמכי פתיחת חשבון    –(  6שורה    211עמ'  " )שהיה לה ייפוי כח

על ידו כאשר לעניין זה אדגיש כי חשבון הנאמנות נפתח מס' שנים טרם  הנאמנות שהוגשו  

הסוף -12  ותשור  209ובהמשך עמ'    16-18שורות    193עמ'  פרוץ ההליכים ופטירת המנוחה  

ביקשה ממני    פ'בהתחלה  : "23-25שורות    193, עדותו בעמ'    1-3שורות    210ובהמשך עמ'  

בטלפון,    ד.מ.מאוחר יותר שוחחתי גם עם    את המניות. בשלב  ד.מ.שאחזיק בנאמנות עבור  

 ".ד.מ.בא לתת לי את שטר המניה הוא נתן לי שזה עבור   ר.ר.הוא לא היה בארץ, כש

בעניין יודגש  שהה    עוד  הרלוונטיים  המועדים  כל  במשך  כי  חולק  אין  כי  בחו"ל    ד.מ. זה 

וי כוח שהיה  ולפיכך טבעי הדבר כי הפעולות יעשו באמצעות הוראות מאת המנוחה ועפ"י יפ

 (.  1-14שורות  220הסוף ובהמשך בעמ' -25שורות  219עמ' ) ד.מ.בידה מ

 

בדבר   .64 הגרסה  כי  לעובדה  למוכ"פרט  המניות  שטר  עוה"ד  מסירת  לידי  המנוח  ע"י    ג.ח. ז 

שנת   ו/או  2004בתחילת  עבור המנוחה  בנאמנות  שיחזיקו  נסתרה אלא    ד.מ.בנה    בכדי  לא 

הע משלל  חיזוק  מקבלת  נהגו  שהיא  מאז  ולפיהן  בפניי  שהוצגו  הנוספות  והראיות  דויות 

ו/או   כ   ד.מ. המנוחה  על כך  ומצביעים  ועניין ואשר מלמדים  י  מנהג בעלים בדירה לכל דבר 

 ממועד זה הפכו לבעלים והכל כמפורט להלן: 

 

 :נ.ר. 2תמלול השיחה עם התובעת מס' 

 

ו   נ.א.במסגרת ההליך בין   .65 וע"מ לנסות  להשיג ראיות להוכחת תביעתו ניסה  לילדי המנוחה 

זה לפנות אל המנוח ולאחר פטירתו של המנוח אל יורשיו ומנהלת המשרד ע"מ לקבל מידע  

שר לדירה. בעקבות פנייתו יצרה עמו קשר בתו של המנוח ,התובעת  ומסמכים רלוונטיים בק

ם כנגד  . טענות התובעים בסיכומיה נ.א.ונקבעה עמה פגישה אשר הוקלטה ותומללה ע"י    2

לאחר  הסיכומים  במסגרת  להעלותה  ניתן  שלא  ובוודאי  ממש  כל  בה  אין  הקלטת  קבילות 

)שנסתיים שלב שמיעת ההוכחות לרבות קיומן של חקירות   ראו החלטתי  בעניין ההקלטה 

ואשר   1-6שורות  110הסוף ובהמשך עמ'    -15שורות    109עמ'    22.2.15בעניין זה בדיון מיום  

פיה על  פעלו  מעבר  (.  הצדדים  הינה  בפסיקה  כיום  הרווחת  המגמה  כי  אדגיש  זה  לעניין 
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)ראו פסק דיני   נ' עזבון המנוח ז"ל  50090/08תמש )ת"א(  מקבילות למשקל  ]פורסם    פלוני 

     [(.12.1.13בנבו,

)ס'   ה דבר אודות פרטי הסכסוך  התובעת, אשר לא ידע ( כי  58טענת התובעים בסיכומיהם 

מידע בכדי שתוכל לנקוט פעולות להגנה    שהן נוגעות לדירת אביה, רצתה "לדוג" פרטי  ככל

הרכוש   קשר  ועל  יצרה  עם  משכך,  את  נ.א.מיוזמתה  לרכוש  מנת  שתכננה    על  ותוך  אמונו 

בעצם לקבל   ידי כך  ועל  עליו,  כל מה שירצה לשמוע בכדי להתחבב  לו בפגישתם את  לומר 

 נו כמה ממ

עד    -, אינה סבירה, נוגדת את האמור בתמלול ונסתרת מתוך האמור בושיותר מידע רלבנטי

לו כך היה פני הדברים היה מצופה כי    .ללאומר כי טוב היה אם טענה זו לא הייתה נטענת כ

דווקא התובעת היא אשר תדאג להקליט את השיחה, תמנע ממסירת מידע מהותי ובוודאי  

הצעת "עזרה"    -7-22לתמלול שורות    17עמ'    -העלולים להתפרש כאיום  שלא תשמיע דברים  

דין מטעמה  -י. לעניין זה אדגיש כי התובעת בכתבי בד.מ.של בעלה וחבריו לשם "טיפול" ב

לתובעת   המשפט  בית  שאלות  אף  זה  לעניין  ראו  זה.  ומפגש  זו  שיחה  כלל  לציין  טרחה  לא 

-24שורות    110ובהמשך עמ'    19-22שורות    116  בעמ'  22.2.15בפרוט' הדיון מיום  בעניין זה  

    .1-7שורות   111ועמ'  26

 אומרת התובעת:    11-15לתמליל שורות  8בעמ' 

המסמכים זה מה שאני כן אבל אני כן יכולה להעיד שאבא שלי, אה, עוד לא עברתי על כל  "

גם בעלי מוכן יעידו וגם אח שלי יעיד ו  ש.ו  מ.אה בוודאות רכש ולא רק אני יכולה להעיד,  

 ".  . אנחנו כולנו מוכנים להעידפ'להעיד, שהוא רכש את זה עבור 

י אין לה בעיה לתת תצהיר  חוזרת התובעת מס' פעמים כי תתן עדות וכ  6-15שורות    13בעמ'  

 "  אני גם יכולה להיות במכונת אמת..."  22-23שורות  31בעמ' בעניין בפני עו"ד וכך אף 

סכים. אבא שלי לא, הוא היה אמנם  הלא, הוא לא  אף טענה: "  13-18שורות    30בעמ' בעמ'  

י.א( לתת לה   צ.ל המשפחה  בגד באמא שלי, אמנם הוא לקח כספים של המשטרה)  הוא 

הילדים איתם, או כסף שהיא החזיקה את  לה מעטפות של  נתן  הוא  עד הסוף  והמון,  תם 

, אה, אתה הבן זוג שלההם יכולים לטעון שאבא שלי היה  בגלל זה ככה, אה, אה, אה, מ'  

 ". מבין, אני צריכה,

-כי הוא צריך לקבל חצי מהדירה ב  נ.א.אומרת התובעת ל הסוף-12לתמליל שורות  33בעמ'  

, תוך שהיא טוענת כי סברה כי המנוחה בקשה למכור את הדירה לפני  ----דירה בל וחצי מה

ה בכלל כי המדובר בדירה  ומשנחקרה לעניין זה טענ   22.2.15שנים ובעדותה בדיון מיום    4-כ

 של אחיה.  

 

66.   , פרט לאמור בתמליל והעולה ממנו הרי שגרסתה של התובעת לגבי הדירה נשוא התובענה 

 לאורך ההליך.   השתנתה והתחלפה 

מסר  פטירתו  נטען ע"י התובעים באופן כללי וללא כל פרוט כי טרם    לכתב התביעה  6בסע'  

הנוגעים   המסמכים  כל  את  לתובעת  "המנוח  התובענה  נשוא  לה לדירה  מורה  שהוא  תוך 

  9בסעיף  ".  ( כפי שיסכימו ביניהם את נכס המקרקעין1להעביר אליה ו/או לאחיה) התובע   

הוראות לשמור את כל  המנוח נתן לבתו "נטען כי  ,  ראשית שהגישו התובעיםלתצהיר עדות  

את   זוכרת  אני  בלשונו.  כסף",כך  המון  שווים  "והם  היות  הללו  מילותיו המסמכים 
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ולבעלי   לי  ומורה  המסמכים  עם  הקלסר  את  לי  נתן  כשהוא  לאוזני  במפורש  והוראותיו 

 ".  פ.מ.לעו"ד )ברק( לטפל בכל הכרוך בכך ואף ציין במפורש "תפני 

פרו' הדיון מיום בכלל ניתנה לו )כי הדירה    ר.ר.במהלך שמיעת העדויות טען בנו של המנוח  

  2.1.15פרו' מיום  כי הדירה בכלל ניתנה לה )  נ.ר.ד טענה  (. מנג2-12שורות    103עמ'    22.1.15

"5שורה    112עמ'   אחר (:  אחד  לאף  לא  לי,  ניתנה  הזאת  בית  הדירה  ע"י  משנשאלה   ."

"המש השיבה:  זה  בעניין  הסתירה   לעניין  ולאחיפט  ובהמשך  15שורה    122עמ'  ")לי   )

רה יעברו לאחי והוא שכל הדברים כולל הדי  -אבא שלי, אחי ואני   -הוסכם בין שלושתנו"

 ".  תמיד יטפל בי

כי שעתו   לפטירתו  עובר  ידיעת המנוח  לגבי  זה ראה הסתירה בטענות התובעים  לעניין  עוד 

כי המנוח לא    נ.ר.לתובעת המסמכים למול האמור בתמליל השיחה ועדות    קרבה ולכן העניק

 (.  1-3לסיכומי הנתבעים   102-105סעיפים  ) ידע ששעתו קרבה

 

 ע"י המנוחה  2004ומים השוטפים בגין אחזקת הדירה משנת ביצוע התשל

 

לת שנת  בתחי  ג.ח.מסירת שטר המניות למוכ"ז ע"י המנוח לידי עוה"ד גרסת הנתבעים בדבר  .67

מקבלת    , אשר כאמור לעל לא נסתרה,בנה  בכדי שיחזיקו בנאמנות עבור המנוחה ו/או  2004

שנת מאז  כי  לפניי  הוכח  כי  מהעובדה  נוסף  להשכרת    2004  חיזוק  ועד  לכך  בסמוך  ו/או 

בתשלומי דמי הניהול    עו"ד ח' הייתה זו המנוחה אשר נשאה באמצעות    2011הדירה בשנת  

 דבר אשר יש בו ללמד על הבעלות בדירה.  -והארנונה בדין הדירה

 ראה לעניין זה :  

מש ולפיו ממועד זה הוא מש   ---, מ .מ.אל הגב' א  13.1.2004מיום    ג.ח.מכתבו של עו"ד   -

ע"י   )הוגש  לדירה  הנוגע  בכל  הקשר  ח'כאיש  תגובה   4.12.14ביום    עו"ד  במסגרת   ,

 (. 6לבקשת התובעים לגילוי מסמכים )בקשה מס'  

ולפיהן שולמו    שלל התכתובות והחשבוניות  ד.מ.היר עדותו הראשית של  נספח ו' לתצ -

ים אלה  . למותר לציין כי תשלומעו"ד ח'באמצעות    31/12/210  -2004-דמי האחזקה מ

 חלים מטבעם על הבעלים.  

רק ותשובת   בבקשה לקבלת פטור מנכס  20.12.10מיום    ----לעיריית    עו"ד ח'פניית   -

חה הבקשה, תכתובות וחשבונות נוספים אשר כולם מופנים הדו   22.12.10העירייה מיום  

ח'ל ע"ס    עו"ד  תשלום  לרבות  באמצעותו  מיום    30,000ושולמו  ז' )  ₪8.3.11  נספח 

 (.  ד.מ.עדותו הראשית של  לתצהיר 

ושימור - שיפוץ  עבור  של    תשלום  בסך  במלון  של    11,574שנעשו  סך  ותשלום   ₪4,018  

    (. ד.מ.לנספח ו' לתהיר עדותו הראשית של  2עמ' ש"ח עבור "קרן פחת ועד בית")

 

עו"ד  14-15  שורות  101עמ'  )  22.2.15טען בעדותו מיום    ר.ר.בעוד הבן   .68 כי    ואביו   פ.מ. ( טען 

  2004בצורה ברורה ומפורשת כי מאז שנת    פ.מ.העיד עו"ד    2010טיפלו בתשלומים עד שנת  

ם ובעקבותיו לא הייתה לו נגיעה  חל בינו לבין המנוח נתק מוחלט בשל סכסוך שפרץ ביניה
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, עמ'  3-5שורות    48עמ'    22.1.15בדיון מיום    פ.מ.לדירה ו/או לחברה ,ראו עדותו של עו"ד  

 .  1-2שורות  53עמ'  -ו11-19שורות  50כולו, עמ'  49

וטען בעדותו כי אביו בעת מחלתה של המנוחה וע"מ להורידה מגבו של אביו    ר.ר.הגדיל הבן  

לה לשלם את בהשכרת הדירה  נתן  ול"התעסק"  בגין הדירה  כי    -התשלומים  לציין  למותר 

ראו  ניין )גרסה זו מופרכת ובלתי סבירה עד כי בית המשפט נדרש להפנות לתובע שאלה בע 

 (.  8-15שורות  102ובעמ'  18-25שורות   101עמ'   22.2.15בדיון מיום  ר.ר.עדות 

 

 ראו  מופרכת ובלתי מהימנה לחלוטין,  בעניין זה הייתה  נ.ר.אף גרסתה של התובעת  .69

 :  5-23שורות  122עמ'  22.2.15פרו' הדיון מיום 

 ת? , נספח ו', מאיזה תאריך ההעברה הזא13מפנה לעמ'  ש.

ל ת. הרבה  כך  כל  עשה  שלי  שאם    פ'ול  ד.מ.אבא  לעשות  יכולים  שהם  שהמינימום 

 ך גדולה. אבא שלי מבקש לשלם את החשבונות עם הכסף שלו זו לא בקשה כל כ

 ביהמ"ש: על סמך מה את אומרת זה הכסף שלו, את יכולה להראות תדפיסים?  ש. 

לדים גם אמרו שאבא שלי  הוא נתן והם גם מעידים על זה מעטפות של מזומן. הי ת.

 . פ'נתן מעטפות עם כסף ל

 ביהמ"ש: את יכולה להראות אסמכתאות שאבא שלך המשיך לשלם?  ש. 

ואני לא יודעת אם   פ'יכול להעיד. הוא נתן את הכסף ליש את השיפוצניק בחוץ ש ת.

 , פה שמעתי את זה. ג.ח.היא הלכה ל

 ות? , לא ניתן לשלם ישירג.ח.ביהמ"ש: למה צריך את  ש. 

אשילם  ת. הו  שלו.  סודית  דירה  זו  שני  ודבר  מאוד  עסוק  אדם  אהיה  הו  כל,  קודם 

 א.במזומן, אין לי קבלות על זה. בוודאות ראיתי את הכסף יוצ

 איך ראית אותו יוצא?  ש.

 ראיתי אותו יורד למטה והולך. ת.

 לאן הולך?  ש.

וראיתי שהוא    פ'שהיא מחכה לו למטה וגם ראיתי כמה פעמים אותה, ראיתי את   ת.

 נותן לה.

עבור   ש.  התשלומים  שאלה  אמר  שהוא  שמעת  או  לה  נותן  שהוא  ראית  ביהמ"ש: 

 ? ----הדירה ב

 נותן לה שזה עבור תשלומים או עבור צרה אחרת.  לא, שמעתי שהוא אומר שהוא ת.

 

, אשר   א.  מ.שנה , העדה מטעם התובעים הגב'    20-גם מזכירתו האישית של המנוח במשך כ .70

כי חדלה    1-6שורות   134עמ'  23.2.15בעדותה בדיון מיום ינה דודתם של התובעים אישרה ה

שנת   עד  הדירה  בתשלומי  הסתירות  2005לטפל  לשלל  עוד  ראו  .  מעדותה  שעלו  והתהיות 

 .  1-3לסיכומי הנתבעים  56  -51בהרחבה ס' 

 

העדה הנוספת מצד גרסה מופרכת לעניין ביצוע התשלומים בגין אחזקת הדירה הציגה גם   .71

מנהלת משרדו של המנוח וכמי שהגדירה עצמה כיד ימינו של המנוח.    א.  ש. התובעים הגב'  

 :5-22שורות  146בעמ'  23.2.15פרו' הדיון מיום בוכך באו לידי ביטוי הדברים בעדותה 
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 ? ---מי שילם את האחזקה עבור הדירה ב ש.

 .פ'וחלק מהזמן הוא העביר את הכסף ל מ. ת.

 , באיזה שנים? פ'י הוא העביר את הכסף ל מת ש.

 .2006אני יודעת בערך עד שנת  ת.

 שילמה? מ.  – 2006מה היה עד  ש.

יודעת שחלק מהזמן, ל ת. יודעת שחלק  לא, אני  א הייתי מעורה בתשלומים, כי אני 

שטיפלה בעניינים האלה.    פ'שילמה וחלק מהזמן הוא נתן את הכסף ל  מ.מהזמן  

בדבר מתעסקת  לא  מדברים  אני  זה  אבל  ביהלומים,  מתעסקת  אלא  האלה,  ים 

 ששמעתי. 

 שתעשה את זה?  פ'למה הוא ביקש מ ש.

 ן מבחינה כלכלית. אני יודעת שמבחירה, הוא רצה לעזור לה גם כ ת.

 למה שיעזור לך ככה?  ש.

 .ר.ר.כי זה  ת.

 אהב לסבך?  ר.ר. ש.

 הוא הוא ת.

 למה את לא שילמת עבורו את תשלומי אחזקה?  ש.

 מה זאת אומרת?  ת.

 ?פ'למה  ש.

 כי אני לא הפקידה. אני לא שילמתי שום תשלום. ת.

  

א עבור  תשלומים  למנוחה  העביר  לכאורה  המנוח  כי  עולה  שנת  מעדותה  עד  הדירה  חזקת 

ע"י המנוח מהווה עזרה    פ'בלבד. יתר על כן לא ברור כיצד הטלת ביצוע התשלומים על    2006

ותה ו/או בבעלות מי מטעמה ולכן חובת התשלומים בגין  עבורה, אלא אם הדירה הינה בבעל 

ביצוע   שאחרת  האחזקה  הוצאות  במימון  בידיה  מסייע  והמנוח  עליה  חלה  אחזקתה 

על  או    התשלומים  מטלה  אלא  עזרה  אינה  המנוח  מטעם  מי  ובמקום  טכני  באופן  ידה 

 מעמסה.  

   

ואין בה לתמוך כלל  מטעם התובעים, הייתה רצופה בסתי  א.  ש.אף עדות העדה הגב'   .72 רות 

-1בטענות התובעים ולעניין זה ולנוכח כל האמור לעיל אסתפק בהפנייה לסיכומי הנתבעים  

 ה של עדה זו.  ( באשר לעדות60-63סעיפים ) 3

 

במסגרת תצהירי עדותם הראשית הגישו התובעים תצהיר עדות ראשית מטעם העדים אבי   .73

מטעם  העדות  תצהירי  מימון.  ועופר  כי    מימון  הצהירו  העדים  שני  קצרים.  היו  אלה  עדים 

שנה. העד אבי מימון עפ"י האמור בתצהיר הינו הבעלים של    30-הכירו את המנוח במשך כ

ושיפוצים. עפ"י הנטען בתצהיר מר  חברת "מידר " העוסקת במתן שירותי עבודות קבלנות 

ב בדירה  ושיפוצים  עד    במשך שנים  ----ב   ---אבי מימון ערך עבודות אחזקה  ולפחות  רבות 

שנים, העבודות נעשו עפ"י הוראת המנוח והתשלום עבורן נתקבל מהמנוח. המצהיר    5לפני  
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---ב  ------ב  ר.ר.ין מימון "להעביר ריהוט לדירתו של  אב   -עופר מימון הצהיר כי סייע לאחיו

 לערך".   2008בשנת  --

ה ועפ"י  תצהירו  על  נגדית  לחקירה  התייצב  לא  מימון  עופר  מיום  המצהיר  בדיון  חלטתי 

 (.  9שורה  157עמ'  נמחק תצהירו )  23.2.15

. אין  'לפרו  154-156עמ'    23.2.15בדיון מיום  העד אברהם)אבי( מימון נחקר חקירה קצרה  

בעדות העד כדי לסייע ו/או ולתמוך בטענות התובעים. חלק ניכר מהעבודות שאותן טען העד  

  2010פעם האחרונה שהיה בדירה היתה בשנת  , העד העיד כי ה2004כי בצע בוצעו לפני שנת  

)3-4שורות    156, עמ'  18שורה    155עמ'  )  155עמ'  ( וכי בדירה מעולם לא התגורר אף אדם 

  154עמ'  " )יהיה קשה לי לזכורדותו הקצרה של העד הייתה עמוסה בביטויים "(. ע20שורה  

"(3שורה   זוכר,  שאני  כמה  )עד  "13  שורה  154עמ'  "  זוכר(,  )לא  (,  18שורה    154'  עמ" 

" ענה:  הדירה  על  חשבוניות  להציג  שכתוב  כשהתבקש  בטוח  לא  גם ----אני  עשיתי   .

לא  ור העבודות שביצע לטענתו השיב "". כשנשאל על התשלומים שקבל עבבמשרדים עצמם

  156עמ'  " ) 6(. משנשאל ע"י עו"ד עמיעד באיזו קומה הדירה השיב "2שורה    155עמ'  ")  זוכר

וד הדירה נשוא התובענה מצויה בקומה השמינית והדירה בקומה השישית  ( בע9-10  שורות

 ואשר אותה רשם ע"ש בנו.  ---הינה הדירה הנוספת אותה רכש המנוח ב

של  מנגד   בתצהירו  בנייה  15ס'  )  נ.א.האמור  חברת  לו  ויש  אדריכל  בהיותו  לפיה  ועדותו   )

בעיות וררו בדירה כגון "קטנה דאג לשלוח אנשי מקצוע מטעמו לטפל בבעיות שונות שהתע 

)הנזילות מזגנים, חדירות מים מהחלונות מיום  "  -20שורות    253עמ'    16.7.15פרו' הדיון 

עמ'   ובהמשך  של  1-7  שורות  254הסוף  עדותו  עם    נ.א.(.  השיחה  תמליל  עם  משתלבת  אף 

( את  1-10שורות    10עמ'  התובעת  יידע  לפיו  זיו  צחי  המתווך  עדות  זה  לעניין  ראה  עוד   .)

-30שורות    245עמ'    16.7.15פרו' מיום  מנוחה והתנהל מולה בכל הנוגע ל"תקלות" בדירה )ה

31      .) 

 

 ניסיונות המנוחה למכור את הדירה 

 

מי מטעמה  בע .74 של  ו/או  בדירה  של המנוחה  נוסף מהראיות    ד.מ.בנה  -לותה  חיזוק  מקבלת 

 .  2009-2011שנים שהובאו לפניי ולפיהן המנוחה ניסתה למכור את הדירה במהלך ה

 

ואשר הוקלטה ותומללה מציינת כי הבינה שהמנוחה    נ.א.בשיחה שניהלה עם    נ.ר.התובעת   .75

לפני   הדירה  את  )  4מכרה  שורות    33'  עמשנים  בעדותה  הסוף  -16לתמליל  כך  על  וחזרה   )

מיום   למכירה:"  14-15שורות    119עמ'    22.2.15בדיון  פעמיים  הייתה  שנים    -היא  ארבע 

לא  לפני   מוחא,  בר  עו"ד  אצל  שראיתי  ממה  רק  מודעת  אני  נפטר.  שלי  שאבא  ואחרי  כן 

אז  מודעת  ידיהייתי  מועד  על  התובעת  של  גרסתה  כי  לציין  למותר  ניסיונות  ".  על  עתה 

לפני   אשר   4המכירה  השיחה  של  בהקלטה  כי  הפשוטה  העובדה  עם  מתיישבת  אינה  שנים 

הנתב  בין  להליכים  צד  כלל  הייתה  בטרם  של נערכה  מטעמם  התביעה  הוגשה  ובטרם  עים 

 התובעים טענה זאת.   
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צחי  עוד כעולה מהעדויות לשם מכירת הדירה שכרה המנוחה את שירותיו של המתווך מר   .76

" )להלן:  בשנת  המתווךזיו  לא  2009"(  אשר  מטעמו  ראשית  עדות  תצהיר  הגיש  המתווך   .

שלא צלח להוכיח כי התצהיר    נסתר בחקירתו הנגדית, אשר חלק ניכר ממנה עסק בניסיון 

בפני ב"כ הנתבעים   כדין  ).  1-3לא נחתם  כי  לתצהירו  3-ו  1סע'  המתווך הצהיר  המנוחה  (, 

. המנוחה היא אשר הציגה  של הדירהעו במכירתה או השכרתה  יקשה את סיו ב פנתה אליו ו

( הייתה ריקה מאדם  בפני  הדירה    הציג את (. המתווך  לתצהיר  4ס'  בפניו את הדירה אשר 

מול   נעשה  התיאום  מהזמן,  בחלק  כאשר  פוטנציאליים,  המנוחה  קונים  של  , מ.מ.בתה 

י את ההצעות שהתקבלו  (. עוד הצהיר המתווך כלתצהיר  5ס'  בינתיים בדירה )שהתגוררה  

)  עו"ד ח'עבור הדירה העביר ל  לתצהיר, עדותו בדיון   6ס'  וזאת בהתאם להוראות המנוחה 

יום  18-19שורות    245עמ'    16.7.15מיום   של  בסופו  את  המנוחה  החליטה  (.  למכור  שלא 

שנתקבלו  הדירה   ההצעות  )שכן  מידי  נמוכות  היו  זה    (.לתצהיר  7סע'  בגינה  היה  המתווך 

ב הגב'  שמצא  השוכרת  את  יום  של  יא  לתצהיר  8ס'  )  ...סופו  הסכם   ד.מ.לתצהיר    ונספח 

 (.   26.10.10שכירות מיום 

 

זיו   .77 המתווך  לעדות  של  ומנספבנוסף  הראשית  עדותו  לתצהיר  ח'  כי    ד.מ.ח  ח' עולה    עו"ד 

עברון   ירדנה  בשם  מתווכת  עם  תיווך  בהסכם  התקשר  המכירה  בניסיונות  הוא  אף  שטיפל 

בוזכיי  סכסון  אנגלו  של  וכעולה  ----ן  במקביל  ט'.  של    מנספח  עדותו    פנתה   ד.מ.לתצהיר 

ונות של הדירה ותאור של  שלחה לה תמבשם סווטלנה  למתווכת    29.11.09-המנוחה עצמה, ב

( ומתווכת בשם הדר קונפורטס  11.5.10מייל מיום  הדירה , פנתה למתווך נוסף בשם דניאל )

מיום  ) במסגר 12.6.11מייל  כותבת: (  שהיא  תוך  הדירה  של  תמונות  המנוחה  לה  שלחה  תו 

שלהם  " חדשים  כיורים  הותקנו  האמבטיות,  בחדרי  שינוי  נעשה  התמונות  שצולמו  מאז 

 ".  ארונות מרווחים. המחיר כפי שדיברנו צמודים

 

עפ"י עצת אמה להתגורר    מ' , טרם גילוי מחלתה של המנוחה עברה הבת  2010בנוסף בשנת   .78

עד   יימצא קונה מתאים  בדירה  לתצהיר העדות הראשית מטעם   15-16ראו סעיפים  אשר 

א'  מ.מ. למכירת    ונספח  הכוונה  אף  בברור  עולה  ממנו  המסרונים  חליפת  דבר לו   , הדירה 

והן   הן מהכוונה למכרה   , בדירה  בעלותה  בדבר  דעת המנוחה  אומד  על  להעיד  בו  יש  אשר 

זכות המגורים לבת   כי אם הדירה    ללא קבלת עמדו   מ.מ.ממתן  ברי  והסכמתו של המנוח. 

המנוח   של  הסכמתו  נדרשת  הייתה   , התובעים  כטענת  זה  במועד  המנוח  בבעלות  הייתה 

 .  בדירה מ.מ.למגוריה של 

 

 , הטיפול בהשכרתה וגביית דמי השכירות 2010השכרת הדירה בשנת 

 

 8ס'  )  ...רת הגב'  כאמור לעיל, המתווך צחי זיו היה זה אשר מצא בסופו של יום את השוכ .79

 (.    26.10.10הסכם שכירות מיום  ד.מ.ונספח יא לתצהיר   לתצהירו

עפ"י בקשת המנוחה והחוזה    בצד המשפטי של השכרת הדירהטיפל  היה זה אשר  ,  עו"ד ח'

ועדות  )  עו"ד ח'ממשרדו של    ...נחתם ע"י עוה"ד   בדיון מיום   עו"ד ח' ראו נספח יא' הנ"ל 

(. מהאמור לעיל עולה כי המנוח לא היה כל צד ואף לא עודכן  18-19שורות    220עמ'    15.7.16
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היה לא  זה  במועד  כי  והראיות  העדויות  לשלל  ומצטרף  שמעיד  מה  אלה  עוד    בעניינים 

 הבעלים של הדירה ולא ראה עצמו כבעליה.  

 

התובעים   של  המנוח/דודתם  היום,    א.   מ. הגב'  מזכירת  ועד  השנים  אורך  לכל  כי  סברה 

עומד ריקה  הדירה  מיום  )ת  הדיון  מנהלת  17-26שורות    134עמ'    23.2.15פרו'  גם  וכך   )

הגב'   המנוח  של  )  א.  ש. המשרד  מושכרת  הייתה  הדירה  אם  ידעה  מיום  פרו'  לא  הדיון 

 (.  הסוף  -27שורות  144עמ'  23.2.15

היא משנת   כי  הודתה  עדותה    2010התובעת עצמה  ועד היום מתגוררת בדירה שוכרת ראו 

 :  3-9שורות  123בעמ' 

 התגוררה דיירת שמתגוררת שם עד היום?  2010האם נכון שמשנת  ש.  

 נכון.  ת.

 מי ערך את חוזה השכירות?  ש.

 .ג.ח.לא רוצה לענות, אולי גם  אני לא בטחה, אני  ת.

 מי מצא את השוכרת?  ש.

תגור בדירה, הוא גם ידאג    פ'את מצפה מאבא שלי, שזה לא מספיק שהוא מוכן ש ת.

 ה? חוז ל

למה אבא שלך לא לקח עו"ד מטעמו שיעשה את כל הדברים האלה אם הוא היה   ש.

 הבעלים של הדירה? 

 יקח את דמי השכירות.למה הוא צריך? הוא עושה לה טובה שהיא ת ת.

 

תשובתה של התובעת אינה הגיונית ואינה מתיישבת עם השכל הישר, לו היה המנוח במועד  

ים של הדירה , מצופה היה כי יהא צד לחוזה השכירות.  הרלוונטי בו הושכרה הדירה, הבעל

יתר על כן אף לאחר פטירת המנוחה לא פנה המנוח אל ילדיה של המנוחה בדרישה כי מעתה  

) י דמי השכירות  אליו  עדות הבת  ועברו  מיום    נ.ר.ראו    -16שורות    114  -עמ  22.2.15בדיון 

 (.  1-18שורות  115הסוף ובהמשך עמ' 

 

ג.ח. חשבון  נפתח ע"י עו"ד    26.10.10כל חולק כי  במועד בו נחתם חוזה השכירות    כמו כן אין .80

מאז חתימת ההסכם ואשר    חברה לנאמנות בע"מ  אליו הופקדו דמי השכירות  .נאמנות ג.ח

שרבצה על דירה אחרת שבבעלותו ולעיתים לחשבון ע"ש    ד.מ.שמשו לתשלום המשכנתא של  

ע"י    14.9.14שהוגשה ביום    17בלו במסגרת בקשה מס'  . אציין כי המסמכים הנ"ל נתקט.מ.

סרק לתיק זה ב"הודעה על הגשת מסמכים מטעם הבנק  ונ  14-03-13185תמ"ש  התובעים ב

 .  31.12.15ביום  1-3הבינלאומי" שהגישה ב"כ הנתבעים 

 

 עמדת המנוח והתנהלותו בחייו

 

בדירה    ד.מ.פרט לשלל העדויות והראיות שהביאו התובעים לגבי בעלות המנוחה ו/או בנה   .81

עם מסירת תעודת    2004ן מאז שנת נשוא התובענה, לרבות מנהג בעלים בדירה לכל דבר ועניי 

http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302
http://www.nevo.co.il/case/13037302


 .ר נ' ד.מ עיזבון המנוח ר  28325-10-14תמש )ת"א( 

31 

 

, הרי שהמנוח בחייו וטרם פטירתו הביע  עו"ד ח'המניה והמפתחות של הדירה ע"י המנוח ל

 י הדירה אינה עוד בבעלותו.  עמדה ברורה ומפורשת כ 

 

לגבי   .82 מידע  וביקש  התקשר  כשזה  כי  התובעת  העידה  עמיעד  עו"ד  ע"י  הנגדית  בחקירתה 

וא אינו מתערב בסכסוך בין יורשי המנוחה, בתשובתו זו הביע  הדירה ענה אביה המנוח שה 

ורה  המנוח עמדה ברורה ומפורשת לפיה הסכסוך אינו נוגע לו ובכך למעשה הביע עמדה בר

כי הדירה אינה עוד בבעלותו. לו סבר המנוח כי הדירה בבעלותו בוודאי שהיה נוקט עמדה  

עמ'   22.2.15בדיון מיון  ם בעדות התובעת  ופועל להגנה על רכושו. כך באו לידי ביטוי הדברי

 :     2-24שורות  128

 שיש סכסוך ביניהם?  נ.א.את בעצמך אומרת שידעת כשנפגשת עם  ש. 

 נכון.  ת.

 אני מבין שגם הילדים התקשרו אליכם, לאבא שלך?  ש.

 אליי לא התקשרו.  ת.

 הילדים התקשרו לאביך?  פ'אחרי פטירת  ש.

 כן.  ת.

 לדירה? ביקשו מידע בקשר   ש.

 השאירה.  פ'אני לא יודעת מה הם ביקשו, אני יודעת שהם רבו על הירושה ש ת.

ה ש. עם  אישית  ודיברתי  התקשרתי  שאני  לך  להגיד  יכול  ביקשתי אני  מזכירות, 

 מידע, ידוע לך על כך? 

 התקשר. נ.א.שמעתי שהעו"ד התקשר וש  ת.

 ר'ן אמרו לי שמר  המזכירות בתחילה הבטיחו לי לבדוק ולמסור חומר ולמחרת ה ש.

 אמר למשוך את הידיים ולא להתערב בסכסוך? 

 כן, הוא אמר לא להתערב בסכסוך ביניהם. ת.

ביהמ"ש,   ש. על השאלה של  חוזר  כביכול שלו שומע ששני  אני  שהדירה  שלך  אבא 

צדדים מסוכסכים על הדירה למה הוא לא קם ואומר תמשכו את הידיים שלכם,  

 ? ---הדירה ב –תר טוב מכולם של מי הדירה הדירה שלו, אבא שלך יודע יו

 נכון.  ת.

כשעוד לא היה על ערש דווי שומע שעומדים לגזול    2013איך אבא שלך בתחילת   ש.

 ...----שלו באת הדירה 

 אתה דיברת עם אבא שלי ספציפית? ת.

 . הוא אמר לא להתערב.מ.לא, עם  ש.

 אני יודעת שהוא אמר לא להתערב. ת.

 

שנה. וכך    20גיסתו של המנוח ומזכירתו במשך    א.  מ.עלו מחקירתה של העדה    דברים דומים .83

 :  16-24ת שורו 138עמ'  23.2.15בדיון מיום באו לידי ביטוי הדברים בעדותה 

 אני אישית דיברתי איתך?  ש.

 מי אתה?  ת.
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את   ש. מייצג  עמיעד  סכסוך נ.א.עו"ד  שיש  לך  אמרתי  פעמיים,  איתך  שוחחתי   .

 ואמרת לי 

 ני לא יודעת מה בנוגע לדירה.א ת.

אמרת   ש. מה  לך  ל  –אומר  ניתנה  הזאת  שהדירה  ואת    פ'אמרת  חומר  הרבה  ויש 

 השיחה? צריכה לאסוף ותתני לי, את זוכרת את 

את השיחה הספציפית הזאת אני לא זוכרת. אני יודעת שהתקשרת אליי ודיברתי   ת.

שלהם, יש להם בעיות    והוא אמר לי לא להתערב כי הם רבים על הירושה  ר.ר.עם  

 ירושה וזה לא קשור אלינו בכלל.

 

 : 5-18שורות  140ובהמשך עמ'  

רב זה לא העניין שלכם שהם  אמר לך, ואת מאשרת זאת, לא להתע  ר.ר.ש. ביהמ"ש: כש

 רבים על הירושה? 

 כן, לא ירושה ת.

 שהם רבים על הירושה?  ש.

 הילדים ביניהם. ת.

 את מאשרת שזה מה שהוא אמר?  ש.

 כן, אבל לא קשור לשום דבר שהוא.. .ת

הירושה, אם הדירה היא של   ש. על  רבים  לך    ר.ר.איך את מסבירה שהם  נראה  אז 

 רושה? יגיד שהם רבים על הי ר.ר.ש

 לא דיברו על הדירה. ת.

ב ש. הדירה  חומר  וביקשתי  אליך  התקשרתי  על  ----אני  חומר  צריכים  היינו  לא   ,

 הדירה בל', אתם לא קשורים לזה? 

והוא אמר    ר.ר.ואני שאלתי את    ----מה הקשר, אתה שאלת משהו בנוגע לדירה ב ת.

 הוא היה אומר שזה בכלל לא קשור אליו ספציפית, אילו זה היה רכוש שלו בטח 

 

, ניסתה לתקן את עדותה ולטעון כי   בהמשך עדותה ומשהבינה העדה את משמעות עדותה 

בעניין ולאור    נ.ר.צלח, בפרט נוכח עדותה של    המדובר בכלל בדירה בל', אולם ניסיון זה לא

 שלל העדויות והראיות כמפורט לעיל.  

 

ה .84 הנתבעים  נגד  התובעים  תביעת  כי  אדגיש  זה  ואף  לעניין  המנוחה  עזבון  כנגד  תביעה  ינה 

עילת תביעתם נשענת על היותם יורשי המנוח. משהמנוח גלה בחייו את אומד דעתו הברור  

ב לסכסוך  צד  אינו  מנועים  כי  בדירה,  וזכויות  נגיעה  לו  אין  ולפיכך  המנוחה  יורשי  ין 

מושתק אינם  כי  נקבע  היה  אם  גם  כן  על  יתר  תביעתם.  מלהגיש  התובעים  ים  ומושתקים 

העזבון   כנגד  תביעה  התביעה  בהיות  עליהם  המוטל  ההוכחה  שנטל  הרי  תביעתם  מלהגיש 

  ( 5)מלק נ' מנהל עזבון הרב יהושע דויטש ז"ל ואח', פ"ד נא  5997/92ע"א  הינו נטל מוגבר. ב 

 נקבע:  

ב"  עיזבון.  נגד  בתביעה  בענייננו  "מידת  המדובר  זה,  מסוג  תביעה 

בהליך   המספיקה  מזו  בהרבה  גבוהה  ברמה  היא  הנדרשת  ההוכחה 

http://www.nevo.co.il/case/6043720
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[(. מן התובע  3]]פורסם בנבו[  לרנר נ' ניב ואח'    323/86ע"א  אזרחי רגיל" )

לעדותו  וסיוע  הרגילה  המידה  על  יתר  חזקות  "ראיות  נדרשות    מעיזבון 

  ש.כוכב נ' עזבון המנוח חיטרוש    843/87ע"א  שלו" )דברי הנשיא שמגר ב 

ואח'   בנבו[  ]ז"ל  ש"בהעדר [(.  4]פורסם  בעובדה,  נעוץ  זה  לכלל  הטעם 

אילו עוד בחיים חייתו   –הדבר גופו אין לדעת אם לא היה מצליח  -הבעל

לס  – או  )להזים  יריבו..."  רָאיות  את  פינקלשטיין   מ'  459/59ע"א  תור 

 . "(2330[, בעמ' 5] רסם בנבו[ ]פוואח' נ' פרושטייר ואח' 

 

 [ 3.9.05]פורסם בנבו, נ' רון עלדור עו"ד משה הרמן 2599/13ע"א עוד ראו לעניין זה      

 

התובעים כמפורט לעיל בהרחבה בוודאי אינם עומדים בנטל מוגבר זה ואף לא בנטל הרגיל   

 מאזן ההסתברות.   בהליך אזרחי של 

 

בהסכם  .85 למנוחה  העניק  המנוח  כי  ומפורשת  ברורה  בצורה  שוכנעתי  לעיל  האמור  כל  לאור 

מחצית מהזכיות בדירה ולאחר מכן העביר לה    23.7.13  ביום  פ.ק.מתנה שנחתם לפני עוה"ד  

. לפיכך דין טענת  עו"ד ח'את המחצית הנותרת ע"י מסירת שטר המניה ומפתחות הדירה ל

בסעיף  התוב הזה    14עים  היום  עצם  ועד  רכישתה  ממועד  נותרה  הדירה  כי  לסיכומיהם 

 י דינה להידחות.  בבעלות המנוח ו/או שייכת למנוח ו/או בנאמנות בעבורו כנהנה בלעד 

 

לאחר שהכרעתי בשאלה עובדתית זו יש לעבור ולדון בשאלה המשפטית האם במסירת שטר  

עביר את הבעלות בחברה וכפועל יוצא מכך למנוחה  די כדי לה   ג.ח.המניה ע"י המנוח לעו"ד  

 ? ד.מ.בנה  –ו/או מי מטעמה 

 

 המתווה הנורמטיבי:  –מניות למוכ"ז 

 

במדינת ליבריה והנכס היחיד של החברה הוא    17.77.96לעיל ביום  החברה הוקמה כאמור   .86

של   מניה  תעודת  הנפיקה  החברה  התובענה.  נשוא  הדירה  למוכ"ז.    30כאמור  טרם מניות 

אדרש להכרעה במחלוקת שנפלה בין הצדדים בעניין השאלה מהי התעודה המקורית, האם 

המתנה שנערך בין המנוחים   התעודה אותה מחזיקים התובעים או התעודה שצורפה להסכם

ואשר על צילום העתקה חתם המנוח כנספח להסכם ואשר מקורה נמסר על    23.7.13ביום  

 ?.   2004ת שנת בתחיל עו"ד ח'ידו כאמור לעיל ל

 

לא   .87 הליבריים שבעקבותיהם  בדיני החברות  הנעוצים  כשלים  על  במילים  התובעים הכבירו 

 .  ד.מ.להועברה הבעלות במניות למנוחה ו/או  

בסעיף   למשל  על    26כך  ובהתבסס  מיום    12ת/לסיכומיהם  שכותרתו    17.7.96מסמך 

"TRNSFER OF SUBSCRIPITION  ב אין  כי  התובעים  טוענים  תעודת  "  של  כוחה 

ובמסירתה לאוחז בה לשנות את זכויות "הבעלים הנהנה" אלא   שטר מניות למוכ"ז לבדה 

http://www.nevo.co.il/case/17940680
http://www.nevo.co.il/case/17940680
http://www.nevo.co.il/case/17940680
http://www.nevo.co.il/case/17932111
http://www.nevo.co.il/case/17932111
http://www.nevo.co.il/case/17932111
http://www.nevo.co.il/case/17923787
http://www.nevo.co.il/case/17923787
http://www.nevo.co.il/case/17923787
http://www.nevo.co.il/case/6881970
http://www.nevo.co.il/case/6881970
http://www.nevo.co.il/case/6881970
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מסמ מניות  על  הבעלות  לשינוי  דרושים  כגון  כאמור  "הנהנה"  מאת  נוספים  מהותיים  כים 

לחילופין   הבעלות.  שינוי  בדבר  הדירקטור  ואישור  ידו  על  ומאומת  חתום  הוראות  כתב 

כי   התובעים  להסתפק פרקטית  טוענים  שלא  היום  נוהגים  כולם  שטר   ומעשית  באחיזת 

נוספת  "ניירת  ללא  פיקוח"  " בדבר הוכחת הבעלות,  למוכ"ז  אחרת לא תהא שום "מערכת 

השטר.    ינימליתמ על  הבעלות  הוכחת  לטענתם  בדבר  אבד,  עוד  או  נגנב  או  שזויף  שטר 

יה חיצונית נוספת ו/או  יש צורך בראי  הוכחתו ודאי לא אפשרית באמצעות האוחז בו, אלא

הדירקטוריון הנאמנים של החברה    חיצוני נוסף מעבר לאוחז בו וזאת בצירוף החלטת  םגור

 רה. על מנת לשנות בעלות הנהנה בחב

 

ל .88 ההוכחה  נטל  עליהם  אשר  הוכיחהתובעים  עליו    וא  הזר  הדין  של  תוכנו  נשענים  את  הם 

לה שבעובדה, הטעונה הוכחה על ידי  השאלה מהן הוראות הדין הזר הינה שא  בסיכומיהם.

)ראו למשל   הדין    ORATE FINANCE LTDGOLDHAR CORP  3294/08ע"א  בעלי 

בנבו,   S.A KLEPIERREנ' להגיש  .  [6.9.10  ]פורסם  עליו  הזר,  הדין  את  להוכיח  הרוצה 

)ראו   הזר  לדין  מומחה  דעת  נ'    5664/93ע"א  חוות  נ"א  Auirimaכנען  פ"ד  מ' 114(,  1)  ,   ;

הדין  שוואה של  הוכחתו  ואופן  האנגלי  טיבו  במשפט  הישראלי-הזר  ובמשפט  ,  אמריקאי 

ג'     חשמל   נ' הנדסת  ss Form Licht CompanyHe  3924/01רע"א  ;  726עיוני משפט 

בנבו, )י;  [10.2.02]פורסם  פלוניפל  637/04ם(  -ע"מ  נ'  בנבו,  ונית  ו27.7.06]פורסם  ע"א  -[ 

3294/08  TDGOLDHAR CORPORATE FINANCE L    'נS.A KLEPIERRE 

 [6.9.10]פורסם בנבו,

 

לא העיד כעד מומחה ולא הגיש חוות דעת בנוגע לדין    פ.מ.לעניין זה אדגיש כי העד עוה"ד  

 (.  8-20שורות   25עמ'  22.1.15ו פרו' הדיון מיום הזר)רא

 

מרסל ורנר    169/94א  "ע משהדין הזר לא הוכח לפניי יש להפעיל את חזקת שוויון הדינים. ב .89

 נקבע:    119(  3) , פ"ד נ A .corticiera amorim l. Dנ' 

לא"  האוסטרי  הדין  שנותרה   אם  משום  המומחה,  באמצעות  דיו  הוכח 

שלפנינו,  -אי המקרה  לנסיבות  הרלוואנטיות  להוראותיו  באשר  בהירות 

מקרים שבהם יזדקק בית המשפט הרי דומה כי מקרה זה הוא מסוג ה

דיני   מתחום  צפות"  ב"זכויות  בענייננו  המדובר  הדינים.  שוויון  לחזקת 

פט בעבר את חזקת שוויון  החיובים, ובמקרים כגון דא החילו בתי המש

לדוגמה:   )ראה,  מיט   434/79ע"א  הדינים  פרטריבגזלשפט    גרץ 

ואח'   נ' דג'אני  ]פורסם בנבו[  ברשרנקטר הפטונג מן פורצהיים, גרמניה 

אדרת שומרון בע"מ נ' הולינגסוורת ג.מ.ב.ה.    65/88ע"א  ;  355[, בעמ'  1]

בנבו[   בעמ'  2] ]פורסם  בישראל  607[,  האישי  הדין  שאוה,  מ'  גם  ראה   ;

  ".495, 488-487, תשנ"ב( 3ורה )מסדה, מהד
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 [.12.2.02]פורסם בנבו,  בוריס נ' בהנם משהדוידוב  1699/00ע"א )ת"א( עוד ראו לעניין זה :   

 

בעניין מניות למוכ"ז    חוק החברותהצדדים או מי מהם, לא התייחסו בסיכומיהם להוראות   .90

 קובע:   1999-, תשנ"טחוק החברותל  296סעיף ולא הפנו לפסיקה רלוונטית. 

ה  )א( " שתמורתו  ערך  נייר  הוא  למוכ"ז  ערך  שולמה  נייר  מלאה 

 לחברה ושהוצא בשלו שטר המעיד על כך. 

 ."אחיזה בשטר היא ראיה לכאורה לבעלות בו )ב(    

 

 קובע:   297סעיף  
 

לידי  " השטר  במסירת  היא  שהעברתו  סחיר,  מסמך  הוא  למוכ"ז  ערך  נייר 

 ."הנעבר

 

 קובע:   176סעיף  

בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות, או מי  "

 . "שאוחז בשטר מניה

 

לפסק    15סעיף    684(  4)אדי דוד פינטו נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים, פ"ד מז  5634/90ע"א  ב .91

 ן :  הדין נקבע ע"י כב' השופט ד' לוי

עודת מניה למוכ"ז היא מסמך המקנה למחזיק בו, כלפי החברה, את  ת"

הכר זכויות  אותן  האדם  כל  רק  זה.  במסמך  והמצויות  במניות  וכות 

המחזיק למעשה בתעודת המניה למוכ"ז ייראה בעיני החברה באותו זמן  

]נוסח חדש[,    פקודת החברותל  57יף  כבעל המניות המפורטות בה. מסע

במ1983-תשמ"ג להעברה  ניתנת  למוכ"ז  מניה  כי  עולה  שטר  ,  סירת 

המניה. המטרה העומדת בבסיס המניה למוכ"ז היא לאפשר את העברת  

ידי מסירת שטר המניה מידי המעביר לידי הנעבר,  -המניות בחברה על

בשונה  ז החברה,  בפנקסי  ההעברה  ברישום  צורך  בלי  לא,  ותו  את 

 מהנדרש לגבי מניה על שם.

כלפ חוקי  תוקף  בעלת  הינה  זו  בדרך  למוכ"ז  המניה  החברה.  העברת  י 

כן מי  -להבדיל ממניה על שם, היא אפוא מסמך סחיר, ועל ,מניה למוכ"ז

ובתום בתמורה  אותה  יותר -שרוכש  טובה  זכות  בה  לרכוש  עשוי  לב 

]פורסם בנבו[  ואח'   לויטין נ' סלזובסקי  197/47ע"א  מזכותו של המעביר )

 אמסטרדם  22,  17,  10/52,  306,  280,  279/51בג"צ  ;  272-274  [, בעמ'8]

האוצר   שר  נ'  בנבו[  ]פוואח'  בעמ'  9]רסם    370,  368/78ע"א    977-809[, 

]פורסם בנבו[  '  נבנצאל נ' קיסרמן ואחנבנצאל ואח';   סוקולובסקי ואח' נ

 ."184בעמ' ,[10] '
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 : בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אי.סי.אם יצרני מיזוג אויר   1339/12  ע"אעוד ראו לעניין זה 

 עמית.  לפסק דינו של עב' השופט י.   19[, ס'  27.4.14]פורסם בנבו, בע"מ )בפירוק(

 

הרלוונטית  מניה למוכ"ז והפסיקה    -, מהותו של השטר  חוק החברותלפיכך, לאור הוראות   .92

משכך  לנעבר.  במסירתו  היא  והעברתו  בו  לבעלות  לכאורה  ראיה  הינה  בו  שהאחיזה  הרי 

 יוצא מכך הבעלים של הדירה.    האוחז בשטר המניה הינו הבעלים של החברה וכפועל

 

לאחר שעמדתי על המתווה הנורמטיבי כמפורט לעיל יש לפנות ולהכריע במחלוקת עיקרית   .93

 מהצדדים התובעים או הנתבעים מחזיק בשטר המנייה המקורי. נוספת בתיק והיא מי 

התובעים   אוחזים  בו  המנייה  ת/שטר  צורף  1סומן  הנתבעים  אוחזים  בו  המנייה  שטר   .

 ) המקור הוצג בפניי במהלך הדיונים(.   ד.מ.נספח ג' לתצהיר העדות הראשית של כ

 עיון בשתי התעודות מצביע על מס' הבדלים : 

 .  Werner Axel Vorsteher -קסל וורנר וורצסטרא חתימת הדירקטור -

התואר:  - מופיע  הדירקטור  של  חתימתו  ותחת  התובעים  שמחזיקים  המנייה  שטר  על 

Director    שטר להיות  ,על  המתיימרת  החתימה  וליד  הנתבעים  אוחזים  בו  המנייה 

   .Presidentחתימת הדירקטור אקסל וורנה מופיע : 

החברה - התאגדות  או  תאריך  בו  הינו  בשטר  התובעים  בו  17.7.1996חזים  בשטר   ,.

 .   13.7.1996אוחזים הנתבעים 

 בתעודה בה אוחזים התובעים מצויין: -

Filed in the office of the Registrar of Corporations  .   בתעודה בה אוחזים

 .  .Filed in the office of the Ministar if Affairs,R.Lהנתבעים: 

 

המקורי הוא שטר המניות בו אוחזים התובעים וזאת לאור עדותו של    לטעמי שטר המניות .94

וורנר ומזהה את חתימתו ראו חקירתו של עו  פ.מ.עו"ד     פ.מ. "ד  אשר מכיר את מר אקסל 

אתה, בוא תראה, אני לא מומחה לכתב, : "  1-2שורות    30ובעיקר עמ'    22.1.15בדיון מיום  

. אני לא יודע אם זה זיוף,  ...חתימה של מר  איך אתה אומר? לחתימות ולזה. זה זיוף של ה 

ככה זה  את  נגיד  בו  חתם,  אחר  מסמכי  מישהו  ליתר  מהשוואה  עולה  גם  האמור   ."

 כמו גם מועד התאגדות החברה.  5ת/-ו 4אקסל וורנר ת/  ההתאגדות עליהם חתום

 

  בעניין זה אדגיש ואבהיר כי השאלה אם המדובר בחתימתו של מר אקסל וורנר אם לא הינה  

שאלה שבמומחיות ואין זה מדרכו של מותב זה ואין מותב זה נוהג להכריע בשאלות מסוג  

ר אקסל לא זומן לעדות, נוכח  זה שלא על דרך של מינוי מומחה. עם זאת במקרה דנן משמ

בחרתי    , החתימות  שתי  מהשוואת  לעין  הגלויים  וההבדלים  המניה  בתעודות  ההבדלים 

יתר על כן הנימוק העיקרי לבחירתי לעשות כן במקרה דנן    באופן חריג וחד פעמי לעשות כן.

אליה   התוצאה  לאור  משמעות  כל  אין  להלן,  שאבהיר  כפי  זו  לשאלה  כי  מהעובדה  נובעת 

 עתי.  הג
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כי   .95 על צירוף חוות דעת מומחה    8.12.14ביום  עוד אוסיף בעניין זה  הגישו התובעים הודעה 

לא מצאתי התאמה  ולפיה :"  26.11.14גרבר מיום  ,חווה"ד של הגב' יאנה    להשוואת כתבי יד

דוגמאות  לבין  לעיל,  א.  בסעיף  הנזכרת  שבמחלוקת,  )א(  החתימה  בין  הכתיבה  בתכונות 

ו בשפ  סבירה חתימה  אפשרות  קיימת  ולדעתי  לבדיקה,  שקיבלתי  וורסטהר  אקסל  רנד 

 . "שהחתימה הנ"ל שבמחלוקת לא נכתבה על ידו

 

 עמדת הנתבעים ניתנה החלטתי כדלקמן: ומבלי להידרש ל  9.12.14ביום  

"העובדה כי הצדדים אינם בני משפחה אינה מאיינת את העובדה  

ה על כל המשתמע  כי ההליך מתנהל בבית המשפט לענייני משפח

  . נדחית  ההודעה  לפיכך  מומחים.  בעניין  החלות  התקנות  לרבות 

למעלה מן הצורך יוער כי אין המדובר בהודעה . ככל שהמבקשים  

תרים  למינוי מומחה יתכבדו ויגישו בקשה מתאימה. בנסיבות  עו

 העניין לא מצאתי להידרש לתגובת המשיבים."

 

ב  10.12.14ביום   .96 התובעים  האם הגישו  ייבחן  אשר  יד  כתב  להשוואת  מומחה  למינוי  קשה 

מר   ש.אהחתימה על שטר המניות המקורי הינה חתימתו המקורית של הדירקטור של חברת  

א ביום  וורנר  בדיון    10.2.15קסל.  טענותיהם  ונשמעו  הצדדים  תגובות  שהוגשו  ולאחר 

ביום   הג  22.1.15שהתקיים  של  מינויה  על  הורתי  ולפיה  החלטתי  שוחט  ניתנה  איה  ב' 

הגישו    9.2.15ביום  יודגש כי   כמומחית כתב יד לבדיקת חתימתו של המנוח על שטר המניה.  

בהחלט  הגב' קרן רווה ולפיה: "   מומחה לכתב יד  הודעה ולה צירפו חוות דעת  1-3הנתבעים  

בשם הנשיא,    1997ליולי    13קיימת סבירות טובה כי האדם שחתם על שטר המניות מיום  

 . " ר.ר.הוא 

 

על מינויה של הגב' איה שוחט הוריתי אף על הוצאת חוו"ד    10.2.15במסגרת החלטתי מיום  

 זו מתיק בית המשפט.  

 

חוות הדעת של המומחית להשוואת כתבי יד הגב' איה שוחט. חוות  התקבלה    24.3.15ביום   .97

 נות:  קממצאים ומס-ה קתוצאות הבדיתחת הכותרת :הדעת קובעת 

השנוי . 3 אטי  החתימה  בכתב  מלא,  בשם  כתובה  מניות  שטר  גבי  על  במחלוקת  ה 

האותיות   ביניהן,  זורמים  חיבורים  ללא  בנפרד  כתובות  האותיות  רוב  יחסית, 

ירור, וניכר חוסר שטף קל במהלך הקו לקראת סוף החתימה. למיטב  מעוצבות בב

הבנתי, אין מחלוקת כי החותם אינו נשיא החברה. מדובר, אם כך, בחתימה של  

 ם שאינו כותב את חתימתו האישית, אלא חותם במקום אדם אחר. אד

מר   . 4 של  להשוואה  החתימה  כתובות    ר'דוגמאות  הן  האישיות.  חתימותיו  הן 

ת, במהירות, בתנועה אחת שמרכיביה מחוברים זה לזה, ללא עיצוב ברור בטבעיו

 של אותיות.
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במחלוקת   . 5 השנויה  בחתימה  השונות  הכתיבה  סיטואציות  ובדוגמאות בשל 

ביניהן   בסיס משותף להשוואה  אין  לא    -החתימה להשוואה,  במבנה הכללי,  לא 

ברווח לא  בחיבורים,  לא  הכתיבה,  בשטף  לא  אותיות,  נותר  בצורת  וכיו"ב.  ים, 

להשוות תכונות כתיבה כגון גודל כללי ויחסי, התחלות וסיומי קווים, שיפוע כללי,  

אין די בבדיקת תכונות כתיבה כלליות אלה  זוויתיות או התעגלות תנועות, וכיו"ב.  

 כדי להסיק מסקנה כלשהי. 

כי דוגמאות  , אך נעניתי  ר'אציין כי ביקשתי דוגמאות כתב יד )לא חתימות( של מר   . 6

 כאלה אינן בנמצא. 

לאחר בחינת החתימות שהיו בפני לא אוכל לקבוע אם החתימה השנויה במחלוקת   . 7

 , אם לאו, מהסיבות שלעיל. ר'י המנוח מר יד-גבי שטר מניות נכתבה על-על

 

)ו( לסיכומי התשובה מטעם התובעים, חוות הדעת של הגב'  2אציין כי בניגוד לנטען בסעיף   

שוחט המנוח    איה  של  חתימתו  איננה  החתימה  כי  קובעת  אין    ר.ר.אינה  כי  קובעת  ,אלא 

 ע בשאלה זו.  בידה בנסיבות העניין וכמפורט בחוות הדעת מספיק נתונים ע"מ להכרי 

  

המתנה   .98 א' להסכם  כנספח  שצורף  המניה  הינו שטר  הנתבעים  אותו מחזיקים  שטר המניה 

עוה"ד   בפני  צילום    פ.ק.שנערך  על  עוה"ד  ואשר  עדות  ראו  המנוחים,  שני  חתמו    פ.ק.שלו 

מיום   העד  24-25שורות שורות    179עמ'    3.5.15בדיון  בעדותו    פ.מ..  הוא אישור  מיום אף 

  16", ובהמשך בשורה  אני חושב שזו החתימה שלו,..וודאי וודאי: "  5שורה    34עמ'    22.1.15

" וכן  אין לי שום ספק:  בדיון    א.  מ.ף הגב'  ". אכן,וודאי"  לעדותו  35ראו עמ'  "  בחקירתה 

"  18-19שורות    133עמ'    23.2.13מיום   של  :  לחתימה  אותו  ר.ר.דומה  המניות  שטר   ."

 .  עו"ד ח'הינו השטר אותו מסר המנוח ל  מחזיקים הנתבעים כמפורט לעיל

 

בנסיבות אלה משהמנוח התייחס לתעודה אותה מחזיקים הנתבעים כתעודה המשקפת את   .99

במניות   השתק, אחזקתו  מניעות,  לב,  תום  של  כללים  להחיל  יש   , בדירה  ומשכך  החברה 

ה על  חתימה  של  הפעולה  כי  יודגש  נחזית".  ו"סמכות  השוק"  "תקנת  כמו  סכם וחזקות 

המתנה ושטר המניה שצורף לה כנספח א' להסכם כמו גם מסירת שטר המניה נעשו באופן  

הבעלות במניות החברה ובדירה היו    אישי ע"י המנוח ולא ע"י צד ג' .משכך ומשאין חולק כי

של המנוח טרם העניק אותן למנוחה ומשהוכח בפניי כמפורט לעיל כי המנוח העניק הזכויות  

במת  למנוחה  לעילבדירה  כמפורט  הכל   , של    -נה  הינה  בדירה  הבעלות  כי  לקבוע  אלא  אין 

חוזה המתנה  המנוחה ו/או מי מטעמה. לעניין זה יש ליתן משקל רב לעובדה כי החתימה על  

כמו גם מסירת תעודת המנייה נעשו באופן אישי ע"י המנוח, לא ע"י צד ג' ולא    23.7.03מיום  

וא שראה בתעודה זו כתעודה המשקפת את בעלותו  באמצעות מיופה כוח או שליח. המנוח ה

יחד עם שלל מסמכים נוספים המעידים על בעלות    פ.ק.בדירה והוא זה שהציגה בפני עו"ד  

 .  עו"ד ח'דירה ובהמשך מסר אותו לבחברה וב

בעדותו ובמענה לשאלות בית המשפט השיב כי ככל שייקבע בפסק דין חרף כל    פ.מ. אף עו"ד  

פרו'  יות כי המנוח העביר זכויותיו בחברה ובדירה יש ליתן לכך תוקף )הטענות הפרוצדוראל 

   .4-13 שורות 74וכן בעמ'  71עמ'  22.1.15הדיון מיום 
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נשענת אך על השאלה מי מחזיק בתעודת המניה, אלא  הנה כי כן הה  כרעה בתובענה אינה 

במתנה למנוחה  מבוססת ונשענת על שלל הראיות והעדויות כמפורט לעיל, בדבר מתן הדירה 

 ו/או מי מטעמה ע"י המנוח.  

 

מחלוקת נוספת אשר נפלה בין הצדדים הינה בנוגע לשאלה האם המנוח העביר את המניות   . 100

כי    נ.א.ו   1-3. אציין כי בצדק טוענים הנתבעים   ד.מ.משכך בדירה למנוחה או לבנה  בחברה ו

יחידי הגיעו  אליו  הפשרה  הסכם  לנוכח  נדרשת  אינה  זו  במסגרת    הכרעה  המנוחה  עזבון 

ההליכים שהתנהלו ביניהם. יתר על כן מהראיות הברורות שהובאו לפניי המנוח העביר את 

היי וזו  למנוחה  בחברה  לבנה  זכויותיו  להעבירן  כל    ד.מ.תה רשאית  אין  זו  לשאלה  ולפיכך 

 רלוונטיות.   

 

הדירה  . 101 כי  קובע  והנני  נדחית  התובעים  תביעת  לעיל  האמור  כל  עזבון    לאור  בבעלות  הינה 

 המנוחה.  

 

 הוצאות משפט 

  

 נותר לדון בשאלת הוצאות המשפט. משנדחתה התביעה  . 102

 

  -)להלן    1984-, התשמ"ד תקנות סדר הדין האזרחימצוי  המקור החקיקתי לפסיקת הוצאות   . 103

" התקנות" שכותרתו  המשפ"(,  לתשלומן"הוצאות  וערובה  שנתגבשה  ט  כפי  הפסיקה  וכן   ,

במרוצת השנים. התקנות אינן דנות רק בעצם הסמכות להטיל הוצאות, אלא אף מסדירות  

    (512תקנה , )כום ההוצאות"קביעת סאת "

 

  125-126, בעמ'  114(  5)עדיאל נ' דניה סיבוס חברה לבנין בע"מ, פ"ד מז-ביניש  136/92ע"א  ב . 104

 נקבע:  

טרחת" בגין  הראוי  השכר  מקרה    קביעת  בכל  שתיעשה  צריך  דין  עורך 

ומקרה לפי נסיבותיו ... שכר טרחת עורך דין יכול שייקבע על פי שיטות 

משווי   מסוים  אחוז  לפי  שכר  לפי  שונות:  שכר  הטרחה;  נשוא  העסקה 

שעות העבודה שהושקעו בפועל לצורך מתן הטיפול המשפטי; שכר לפי 

דשי או שנתי; ועוד.  ישיבות בבית משפט או בבוררות; שכר על בסיס חו

שיעורו של שכר הטרחה, לפי כל שיטה ושיטה, גם הוא אינו קבוע, אלא  

ה הגורמים  בין  לשקללם.  שיש  גורמים  של  במכלול  על תלוי  משפיעים 

קביעת שיעורו של השכר, ניתן למנות שיקולים כגון: היקף העסקה בה  

סוג  מדובר, היקף העבודה המשפטית שבוצעה בפועל, מידת מורכבותה,  

לקוח    -העבודה   עבור  טיפול  ומקורית,  יצירתית  או  ושגרתית  טכנית 

וכן המוניטין   עורך הדין,  ומעמדו של  קבוע או מקרי, הכישורים הוותק 

 ". צא לו כמומחה בנושאשי

 

http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880/512
http://www.nevo.co.il/case/17911662
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מכאן שאופן חישובו של שכר הטרחה הראוי הוא תלוי משתנים רבים, ואינו בגדר רשימה  

 סגורה. 

  

ל  . 105 שיש  נוסף  מצב שיקול  באותו  הזוכה  הדין  בעל  את  להעמיד  הרצון  הוא  בחשבון  הביאו 

המשפ בית  על  כך  לשם  המשפטיות.  הוצאותיו  מלוא  את  ולכסות  המשפט,  לפני  ט  שהיה, 

הודעת   דינו.  בפועל אותו צד לעורך  עו"ד, לדעת מהם הסכומים ששילם  הפוסק את שכ"ט 

  בר קביעת שכר טרחת עורך דין הנוהל של נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק, בד

(, קובעת  1(, עמ'  1(, פורסמה בפ"ד נא)6.2.1998)הודעת הנוהל הנ"ל מיום י"ב שבט תשנ"ח )

" שכי  שיעור  שכר בקביעת  הסכם  בחשבון  להביא  משפט  בית  רשאי  דין  עורך  טרחת  כר 

על  טרחה בכתב שנערך בין עורך דין ללקוחו שהוגש על ידי עורך הדין במהלך סיכומיו שב

לאותה    2יודגש כי מסירת מידע זה אינה חובה, שכן בסעיף פה, או צורף לסיכומיו שבכתב". 

הטיל חובה על עורך הדין להגיש הסכם  אין בהודעת נוהל זו כדי להודעת נוהל נאמר כי "

כי שכר הטרחה המוסכם בין עורך הדין   עוד יודגששכר טרחה כאמור, או לצרפו לסיכומיו". 

ו השיקול היחיד אלא אחד מן השיקולים בקביעת שכר טרחת עורך דין על  לבין הלקוח אינ 

שבה נכתב כי ,  2ידי בית המשפט. גם זאת נאמר בהודעת הנוהל האמורה, בסיפא של סעיף  

שכר " שיעור  בקביעת  להסכם  לייחס  שיש  המשקל  בכלל,  אם  מה,  לקבוע  כדי  בה  אין 

הנ"ל,    בפס"ד  ביאליקיא  גרוניס  )לעניין אחרון זה ראה גם את התייחסות הנש   הטרחה"

 (.  4פיסקה  

לשלם,   ו סכום ההוצאות שנדרשאת    םבסיכומיהאו מי מהם לא ציינו    במקרה דנן הנתבעים

וכן לא נטען מהו הסכום לו  בעניין ) הסכם שכ"ט או חשבוניות(  פו אסמכתאות  צורכל  לא  ו

 בגין שכ"ט עו"ד.  הנתבעים   יםעותר

 

)כ . 106 מרזל  יגאל  הרשם  אז(  כב'  המוסמכת  891/05בג"צ  בתוארו  הרשות  נ'  ]פורסם  תנובה 

ניתוח30.6.05בנבו, לאחר  למצב   [  והתייחסות  רעהו,  בהוצאות  דין  בעל  חיוב  תכלית  של 

  בארצות שונות, מגיע למסקנה כי אמת המידה הנכונה לחיוב שכר טרחת עורך דין הוא כי 

ומידתיות . במסגרת הקווים המנחים לשימוש  ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות 

משמש כאמת מידה אלא רק    באותן אמות מידה, קובע הרשם, כי התעריף המינימאלי אינו

רף תחתון; יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא  

או הסכום השנוי ב והזמן  הסעד המבוקש  יש להתחשב במורכבות התיק  כן  מחלוקת; כמו 

 .  שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין עבור בעלי הדין

 
ך  ת אלה ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, מהות ההליבנסיבו  . 107

ביום  היקפו,  ומורכבותו כלל קדם משפט  אשר  הוכחות:  מוע  7ועוד    27.11.14ו  ,  22.1.15די 

נשוא התובענה ושוויו של הנכס, ריבוי    ,16.7.15-ו  15.7.15,  3.5.15,  23.2.15,30.4.15,  22.2.15

נחה דעתי כי הסכום הסביר   -התוצאה הכוללת של פסק הדין  וים, התנהלות הצדדהצדדים, 

של   סך  הינו  כשכ"ט  העניין  בנסיבות  לפסוק  שיש  ישולמו    40,000והמידתי  אשר  ע"י  ₪ 

 התובעים לנתבעים כדלקמן: 

   ₪. 20,000 1-3לנתבעים 

http://www.nevo.co.il/case/5732373
http://www.nevo.co.il/case/5732373
http://www.nevo.co.il/case/5732373
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 ₪.  10,000 4לנתבע 

   ₪. 10,000 5לנתבע 

 

למו במועד הנ"ל יישאו הפרשי ריבית והצמדה  יום וככל שלא ישו  30ההוצאות ישולמו תוך  

 כחוק מהמועד שנועד לתשלום ועד לתשלום בפועל.   

 

 תסגור את התיק.  המזכירות תמציא את פסה"ד לב"כ הצדדים ו . 108

 

פסה"ד ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים של הצדדים, העדים הנכס ו/או כל פרט אחר שיש    .109

   או העדים.בו להביא לזיהוי מי מהצדדים ו/

   

 

 , בהעדר הצדדים. 2016מאי   01ניתן היום,  כ"ג ניסן תשע"ו, 
51293714678313 

 

 

 

 

 

 54678313יחזקאל אליהו 

 וף לשינויי ניסוח ועריכה נוסח מסמך זה כפ

 

 הקש כאן   –קיקה ועוד באתר נבו בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, ח
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