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 החלטה
 

 1, שהורתה 16/10/07על הס�, תביעה לביטול החלטת הוועדה לרישו� ראשו�, מיו�  ותלפניי בקשה לדח

 2באדמות  3בגוש  120כבעלת הזכויות בחלקת מקרקעי� הידועה כחלקה  1על רישומה של הנתבעת 

 3י הוגשה בקשה דומה על יד 9.10.17ביו� . 13.9.17ביו�  3הבקשה הוגשה על ידי נתבע הכפר מסחה. 

 4  לבקשות. %5ו 4הצטרפו נתבעי�  11.1.18. ביו� %2ו 1נתבעי� 

  5 

 6  השתלשלות ההליכי� בתמצית

 7באדמות הכפר מסחה (להל�:  3בגוש  120במקרקעי� נשוא התובענה, הידועי� כחלקה  .1

 8הוועדה לרישו� ראשו� לנכסי דלא ניידי שטר�  ) התקיי� הלי� רישו� בפנייהחלקהאו  המקרקעי�

 9). הוועדה הורתה בהחלטתה, 4נתבעת או הוועדה לרישו� ראשו� (להל�:  9113נרשמו באיו"ש בתיק 

 10), לרשו� את המקרקעי� על ש� חברת אחוזת שומרו� (אלקנה) החלטת הרישו�(להל�:  16/10/07מיו� 

 11 ). 1נתבעת בע"מ (להל�: 

  12 

 13לקה כדלקמ�: הגב' התבצעה בחהרישו�, ששרשרת העברת הזכויות  הוועדה קבעה, בהחלטת .2

 14רכשה את החלקה מהבעלי� הרשו� במאליה, חמאד�  )6נתבעת אמינה מחמוד ג'אבר שביטה (להל�: 

 15). הסכ� החיג'ה(להל�:  09/03/1963), וזאת מכוח הסכ� מכר שנחת� ביו� המנוחמוצטפא עיד (להל�: 

 16), על פי ייפוי כוח 3נתבע , העבירה את זכויותיה בחלקה, למר אחמד ראשד סאלמה (להל�: 6נתבעת 

 17, בו מינה את עו"ד 15/11/04. והאחרו�, חת� על ייפוי כוח בלתי חוזר, ביו� 15/11/05בלתי חוזר, מיו� 
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 1חלקה עבור נתבעת את זכויותיו בחנו� קליי� ו/או מר יצחק ב� אברה� להחזיק בנאמנות ו/או למכור 

1. 2 

 3 

 4בתיק  י�י המנוח, קרובי משפחה של התובעבהלי� הרישו� הראשו�, השתתפו חלק מיורש .3

 5. התנגדות� נדחתה על ידי הוועדה, לאחר שנקבע 1שבכותרת, אשר הגישו התנגדות לרישו� נתבעת 

 6 איננה חופפת את החלקהש ,שהחלקה שרשומה ע"ש המנוח ולגביה הגישו המתנגדי� מפת מדידה

 7 . 122נושא בקשת הרישו� אלא חלקה סמוכה מס' 

 8 

 9, 12/6/12ביו�  ,1נתבעת על החלטת הרישו� לא הוגש ערר במועד והמקרקעי� נרשמו על ש�  .4

 10 בספרי המקרקעי� של המנהל האזרחי ביהודה ושומרו�. 

 11 

 12שני�, ממועד החלטת הרישו�, הגישו התובעי�, תביעה לביהמ"ש המחוזי  %7מק/ כויהי  .5

 13), בכדי להורות על ביטול החלטת התביעה הראשונה(להל�:  20501%06%14, במסגרת ה"פ בירושלי�

 14הרישו�, שלדבריה� הושג במרמה, ולהחזיר את הרישו� במקרקעי� על ש� המנוח. בד בבד, התבקש 

 15 . בתובענהלבצע כל פעולה במקרקעי� עד למת� פסק די�  1על יד�, צו מניעה זמני שיאסור על נתבעת 

 16 

 17פלדמ�, בהחלטה מיו� %לצו מניעה זמני נדחתה על ידי, כב' השופטת רבקה פרידמ�הבקשה  .6

 18בימ"ש המחוזי אינו הפורו� הנכו� לדו�  %, מ� הנימוקי� הבאי�: העדר סמכות עניינית 31/8/14

 19 %ועל התובעי� מוטל לפנות לגור� המוסמ�; מעשה בית די�  ,בשאלת הזכויות במקרקעי� המבקשי�

 20לבי� המנוח, כבר נידונה ונדחתה על ידי הוועדה  6הסכ� החיג'ה שנחת� בי� נתבעת הטענה בדבר זיו� 

 21 נוכח מש� הזמ� שחל� ממועד מת� החלטת הרישו� ועד הגשת התביעה. %לרישו� ראשו�; שיהוי 

   22 

 23משלא השיבו התובעי� לשאלת ביהמ"ש, מדוע לא תידחה תביעת� בשל אחר הדברי� האלה,  .7

 24, את התביעה על 1/10/14מניעה זמני, דחה, כב' השופט ר� וינוגרד, ביו� נימוקי דחיית הבקשה לצו 

 25 הס�. התובעי� א� הגישו בקשה להחזר האגרה ששילמו.

 26 

 27, לוועדת העררי� באיו"ש, בבקשה להארכת התובעי�לאחר דחיית התביעה הראשונה, פנו  .8

 28דת העררי� את הבקשה , דחתה וע3/8/15), וביו� 60/14מועד להגשת ערעור על החלטת הרישו� (תיק 

 29). ההחלטה התבססה על כ�, שהבקשה הוגשה בשיהוי רב של כשבע החלטת ועדת העררי�(להל�: 

 30. כמו כ�, ההסבר 1 תיי� לאחר שהמקרקעי� נרשמו על ש� נתבעתשני� ממועד החלטת הרישו� וכשנ

 31, כי סיכויי לא הניח את דעת הוועדה. בנוס� העריכה ועדת העררי� התובעי�לשיהוי שנית� על ידי 

 32בנוגע לזיו� הסכ� החיג'ה  תובעי�הערעור קלושי�, היות והוועדה לרישו� ראשו� דנה כבר בטענת ה

 33אי� עילה לערור על החלטת הרישו�,  ת ועדת העררי�, ג� נכתב, כי לתובעי�ודחתה אותה. בהחלט

 34ינה תואמת נוכח קביעת הוועדה לרישו� ראשו� ביחס למפה שהגישו יורשי המנוח, אשר נמצאה שא

 35י�, שעקרו� סופיות הדיו� והאינטרס קשה. בהחלטת וועדת העררי�, ג� צואת החלקה נשוא הב

 36 הציבורי שמסתמ� על המרש� מטי� את הכ� נגד קבלת הבקשה.

 37 
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 1, פע� נוספת לביהמ"ש המחוזי התובעי�, עתרו 4/7/17, ביו� נוספות תיי�ויהי מק/ שנ .9

 2, בתביעה דנ�, בה מבקשי� לבטל את החלטת הרישו�, שלדיד�, יסודה במרמה לאור ראיות בירושלי�

 3ובהמש� הצטרפו ג� הנתבעי�  3%1). מנגד, ביקשו הנתבעי� התביעה השנייהחדשות שנתגלו (להל�: 

 4 לבקשת�, לדחות את התביעה על הס�, זוהי הבקשה המונחת לפניי. 5%4

 5 

 6תביעה השנייה, התקיימו הליכי� הגשת הועד  במהל� פרק הזמ� שבי� החלטת הרישו� .10

 7שבה� לצור� הבקשה שלפניי, משפטיי� נוספי� בי� חלק מבעלי הדי� לבי� עצמ�, אתייחס לרלוונטיי� 

 8 כפי שיבואר להל�.

 9 

 10 מקוב(ב 5	1 נתבעי�טענות 

 11מחזור של התביעה הראשונה וההליכי�  היא בגדר, התביעה הנוכחית הנתבעי�לטענת  .11

 12, כי יש הנתבעי�הקודמי�, ה� מבחינת הסעד המבוקש וה� מבחינת נימוקי התביעה. לפיכ�, טועני� 

 13בהליכי�  התובעי� נדחולדחות את התביעה על הס� משו� מעשה בית די�, היות והטענות שמעלי� 

 14 הקודמי� שהתנהלו בי� הצדדי�.   

 15 

 16, יש לדחות את התביעה, ג� מצד קביעת הוועדה לרישו� ראשו� והודאת הנתבעי�לטענת  .12

 17יורשי המנוח, כי אי� לה� זכויות בחלקה נשוא התובענה, אלא זכויותיה� הנטענות מצויות בחלקה 

122  . 18 

 19 

 20סומכי� את ידיה� על החלטת ועדת הערר, שקבעה, כי הדי� החל באיו"ש קובע  הנתבעי� .13

 21י�, הרישו� הוא סופי ולא נית� לערער עליו בפני בית המשפט, למעט במפורש שמעת שנרשמו המקרקע

 22 במקרי� חריגי� שאינ� חלי� במקרה דנ�. 

 23 

 24, כי יש לדחות את התביעה על הס�, בשל חוסר סמכות עניינית לדו� הנתבעי�בנוס�, טועני�  .14

 25 ,ו� ראשו�בתביעה, הואיל ובית המשפט המחוזי אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הוועדה לריש

 26 באיו"ש.  י�וועדת הערראלא 

 27 

 28, א� טועני�, כי התובעי� לא סיפקו מענה מניח את הדעת מדוע הגישו את תביעת� הנתבעי� .15

 29 שני�.  7הראשונה בשיהוי ניכר של כמעט 

 30 

 31חלה התיישנות על טענת התובעי�, בנוגע לזיו� מסמ� המכר  וטענו כי נתבעי�עוד הוסיפו ה .16

 32 .  2007בשנת  � טענה זו נדחתה בהחלטת הוועדה לרישו� ראשו�, שכ6בי� המנוח לנתבעת 

 33 

 34אשר הסתמכה על  1 נתבעתמתייחס לאינטרס הפרטי של  נימוק נוס� שהעלו הנתבעי� .17

 35וכ� קיי� האינטרס הציבורי אשר  ,החלטת הרישו� והשקיעה כספי� מרובי� בפיתוח המקרקעי�

 36 מסתמ� על המרש� ומכלכל את צעדיו לפיו. 
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 1 

 2 התובעי�טענות 

 3 ה�לפני הוועדה לרישו� ראשו�,  3%1טועני�, כי מסמכי הרכישה שהציגו הנתבעי�  התובעי� .18

 4מזויפי�. לפיכ�, תובעי� לבטל את החלטת הרישו� ולפתוח מחדש את דיוני הוועדה לרישו� ראשו� 

 5 שתדו� בטענותיה� לבעלות על המקרקעי�.  

  6 

 7, הפסיקה הכירה בכ� שכאשר הושג פסק די� על ידי תרמית, נקודת האיזו� התובעי�לדעת  .19

 8תיטה לעבר חקירת האמת מאשר לדחיית התביעה בשל עיקרו� סופיות הדיו� ומעשה בית די�. ולפיכ�, 

 9לקבל סעד של ביטול פסק די� (החלטת הרישו� במקרה דנ�) חלוט שהושג במרמה ה� מבקשי� 

 10 חוזר בנוגע לרישו� זכויות הבעלות בחלקה.   ולהורות על קיו� משפט אזרחי

 11 

 12התובעי� מעלי� מספר טענות, שלדיד�, מובילות למסקנה שהחלטת הרישו� יסודה במרמה,  .20

 13 ל פסק די� אזרחי חלוט: וטיבתנאי� שנקבעו בפסיקה לבה� , שעומדי� התובעי�ובגינ� סבורי� 

 14שכ�, הסכ� זה,  ,ראשו� הינו מזוי�התובעי� טועני�, כי הסכ� החיג'ה אשר הוצג לוועדה לרישו�   .א

 15(תעודת פטירה  12/02/1959שני� קוד� לכ� בשנת  4, בעוד שהמנוח נפטר 09/03/1963נחת� בשנת 

 16 של המנוח צורפה לכתב התביעה). 

 17 

 18דשה לכ� שמסמ� המכר מזוי�. היות בעניי� זה, מוסיפי� התובעי� וטועני�, שקיימת ראיה ח .ב

 19 1963, כי הסכ� המכר משנת 3, אישר ב"כ נתבע 19/6/14ביו� במהל� הדיו� בתביעה הראשונה, ש

 20שהוא המקורי (הפרוטוקול צור� כנספח  1958, מחזיק בידו הסכ� מכר משנת 3מזוי�, ואילו נתבע 

 21 ).  13%11ש'  5ט' לכתב התביעה, עמ' 

 22 

 23בתיק  4בפני נתבעת  6לדעת התובעי�, ישנה ראיה חדשה נוספת והיא, העדות שמסרה נתבעת   .ג

 24. בעדותה, אמרה כי מעול� לא ערכה עסקאות במקרקעי� 12/3/14), ביו� 9282שו� אחר (מס' רי

 25לפרוטוקול הדיו� צור�  3(עמ'  3ולא מכרה את החלקה דנ�, וא� טענה שאיננה מכירה כלל את נתבע 

 26 כנספח ו' לכתב התביעה). 

 27 

 28, לפני בית 6וכנגד נתבעת  5%4, אשר הגישו התובעי� כנגד נתבעי� 60980%12%14כמו כ�, בהלי� ת"א   .ד

 29בו מסרה כי מעול� לא היתה , בהסכמת התובעי�, תצהיר 6נתבעת �. הגישה %משפט השלו� י

 30עקב  3שמעול� לא מכרה ולא קיבלה תמורה מנתבע  ,6נתבעת  בנוס� הצהירה .בבעלותה החלקה

 �31 כנספח ; צור30/5/16מכירת מקרקעי�. ההסכמה קיבלה תוק� של פסק די� (ההסכ� נחת� ביו� 

 32 יב' לכתב התביעה). 

 33 

 34וחברות שבבעלותו, בעקבות  3מוסיפי�, כי בעת האחרונה, מתנהלת חקירה כנגד נתבע  התובעי�  .ה

 35, קמ"ט מקרקעי� באיו"ש, בגי� מעשי מרמה הקשורי� למסמכי יסוד 5תלונה  שהוגשה על ידי נתבע 
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 1, ובכלל� תלונה 3של עסקאות מקרקעי� שבוצעו באיו"ש, בתיקי הרישו� שמעורב בה� נתבע 

 2 ). 474924/2014, 358075/2014בקשר לחלקה נשוא תובענה זו (תלונה מס' 

 3 

 4לא עיבדה את הקרקע מעול�, ולכ� אינה עונה על דרישות החוק  6עוד טענו התובעי�, כי הנתבעת   .ו

 5 6ביו"ש. בכתב התביעה ג� נטע�, כי מצבה הכלכלי של נתבעת  בנוגע להעברת הבעלות בקרקעות

 6 רעוע, ולכ�, לדעת�, לא סביר שהייתה הבעלי� של המקרקעי� הללו.  

 7 

 8לא מציגי� ראיה על רכישת המקרקעי� על יד�  2%1טענו, כי העובדה שנתבעי� ו הוסיפוהתובעי�   .ז

 9שמדובר בעסקה פיקטיבית. וכי שלמו תמורה ממשית בעד החלקה יש בה כדי לחזק את טענת� 

 10, בכ� שלא הציג אסמכתא אודות התשלו� 3טענה דומה, הועלתה על ידי התובעי�, ג� ביחס לנתבע 

 11שניהלה  4903%10%15. וזאת, למרות, שבהלי� ת"א 6בגי� רכישת הזכויות בחלקה מאת נתבעת 

 12לו�, וטע� (תביעתה נמחקה מחוסר מעש), השיב האחרו� על תשובה לשא 3נגד נתבע  6נתבעת 

 13בחלקה (התשובו� צור� כנספח ב'  6דינר ירדני עבור רכישת זכויותיה של נתבעת  100,000ששיל� 

 14 לכתב התביעה).

 15 

 16, אינ� חולקי�, כי לוועדות ביו"ש סמכות התובעי�באשר לשאלת הסמכות העניינית,  .21

 17ייחודית לדו� ולהחליט על רישו� זכויות המקרקעי� באזור שיפוט�. אול�, בתובענה דנ�, הסעד 

 18המרכזי המבוקש הוא ביטול רישו� בספרי המקרקעי� באיו"ש שבוצע במרמה. ולבית המשפט המחוזי 

 19 די� חלוט שהושג במרמה. נתונה הסמכות לדו� בכ� מכוח סמכותו הטבועה לבטל פסק 

 20 

 21ראשית, טענו התובעי�, כי ההחלטות ופסקי הדי�  –לגבי טענות מעשי בית די� והשתק עילה  .22

 22הקודמי� היו פרוצדורליי� גרידא, אשר הפנו את התובעי� למצות את ההליכי� בפני הגור� 

 23ור ולאשש את �, יש בה� כדי לשפו� אתובעיהרלוונטי. שנית, משנתגלו ראיות חדשות, אשר לדעת ה

 24מעשי המרמה שהיוו את המסד להחלטת הרישו�, נדחה מעשה בית די�, מפני מעשי המרמה, ובפרט 

 25 בהתקיי� נסיבות שבה� שיקולי� של צדק עדיפי� על פני שיקולי� של מעשה בית די�. 

 26 

 27 בנוגע לטענת השיהוי, טענו התובעי�, כי לאחר שגילו את דבר קיומה של החלטת הרישו� .23

 28עומדי� לרשות�, לכ�, לדעת�, תביעת� לא לקתה בשיהוי כלל. ל בכל הכלי� המשפטיי� ההחלו לפעו

 29פי הפסיקה, על הטוע� טענת שיהוי נדרש להוכיח כי השיהוי גר� לו נזק ממשי,  לע, התובעי�לדעת 

 30 שנגר� לה� נזק כספי משמעותי. הנתבעי�בעניינינו, לא הוכיחו 

  31 

 32 דיו� והכרעה

 33בשאלה הא� לקבל את טענת התובעי� ולקיי� משפט יסודה הסוגיה שמעלה התובענה דנ�,  .24

 34התנאי� לו אינ� אזרחי חוזר, בנוגע להחלטת רישו� הזכויות במקרקעי�, או שמא, מדובר בסעד ש

 35 ., להתקבללדחייה על הס� הבקשה, ועל כ� די� מי� בעניינינומתקיי
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 1 

 2 דחייה על הס)

 3, מורה באילו מקרי� תדחה תובענה %1984הדיו האזרחי, התשמ"דלתקנות סדר  (א)101תקנה   .25

 4 על הס�:

 5 

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

 7 לה:הנתבעי�, כול� או מקצת�, מאחד הנימוקי� הא

 8 מעשה בית די�;   )1(

 9  חוסר סמכות;   )2(

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

 11  לאותו נתבע.

  12 

 13סמכותו של בית המשפט לדחות על הס� תובענה שהובאה לפניו הוכרה בפסיקה כסמכות  .26

 14בצמצו� ובלית בררה, וכנקודת מוצא שומה על בית המשפט להעדי� בירור  בהקיצונית שיש לנקוט 

 15שמעו�  693/83פורמאליסטי (ע"א %ענייני וממצה של הפלוגתות המובאות לפניו על פני פתרו� דיוני

 16כ� נפסק, שכאשר מדובר בדחייה או ). 1986( 668) 2, מ(יפו	אביב	שמש נ' רש� המקרקעי� תל

 17אפילו סיכויי התובע קלושי�, לא יחסו� בפניו בית המשפט את הדר� במחיקה של תביעה על הס�, 

 18דורה ארדיטי נ' עיזבו�  59/81לבירור תובענתו, א� קיי� סיכוי כלשהו, שהתובע יצליח בתביעתו (בר"ע 

 19 )). 1981( 811) 2לה(יעקב ארדיטי, 

  20 

 21ור ציק, היא בית המשפט לדחות תובענה על הס�ל סמכותהתכלית העומדת בבסיס מת� ה .27

 22להג� ה� על הנתבע מפני  כלי זה נועדבנוס�, שיפוטי ולמנוע הגשת תביעות סרק. ל ההלי� הוייעו

 23הטרדתו החוזרת ונשנית בתביעות שאינ� בנות סיכוי להתקבל, וה� לקד� את עניינה של מערכת 

 24א השפיטה מפני הגשת תביעות סרק חוזרות ונשנות, כדי שתתפנה לעסוק בענייני� שיש בה� ממש. (ע"

 25לפסק דינה  1) סעי� 11.06.2009(פורס� בנבו, בע"מ נ' עירית הרצליה  6539בגוש  21חלקה  455/06

 26 של השופטת (כתוארה אז) פורקצ'יה).

 27 

 28מהווה א� היא צעד חריג  ,קבלת תובענה לביטול פסק די� אזרחי חלוט נפסק כיע� זאת,  .28

 29 –עי� גב  4958/99ע"א (ביותר והיענות לבקשה מעי� זו תישקל במשורה ובכפו� לתנאי� מחמירי� 

 30)). 2000( 22, 11) 2, פ"ד נה(קבוצת פועלי� להתיישבות שיתופית בע"מ נ' מקורות חברת מי� בע"מ

 31כי במקרי� שבה� נדחית על הס� תובענה לביטול פסק די� חלוט, מדובר בהחלתו של  נמצא אפוא,

 32 .חריג אחד, דחיית תובענה על הס�, על חריג אחר, תובענה לביטול פסק די� חלוט

 33 
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 1 ביטול פסק די� בעניי� אזרחי

 2ביטולו של פסק די� חלוט שנית� בעניי� אזרחי כונה לעתי� בפסיקה "משפט חוזר אזרחי".  .29

 3 חוק בתי המשפטל (א)31בסעי� הסדר החקיקתי לקיו� משפט חוזר בהלי� פלילי הקבוע ה מבשונ

 4על א�  , משפט חוזר בהלי� אזרחי, אינו מעוג� בדבר חקיקה כלשהו.%1984משולב], התשמ"ד[נוסח 

 5החסר החקיקתי בעניי� זה, נקבע כי לבית המשפט נתונה סמכות טבועה לבטל פסק די� חלוט, 

 6עדיפי� על פני שיקולי� של  ,בהתקיי� נסיבות מתאימות, בה� שיקולי� של צדק ושל חקר האמת

 7 מעשה בית די� וסופיות הדיו�. נקודת המוצא של הדיו� בדבר ביטול פסק די� חלוט עומדת מטרת העל

 8להגיע לחקר האמת ולפסוק על פיה. בתו� כ� קיי� ג� הרצו� למנוע מצב שבו בעל די�  –של המשפט 

 9נהנה מפירותיו של פסק די� שהשיג בתרמית. אול�, מנגד, ניצבי� ג� אינטרסי� אחרי� של מערכת 

 10 עיזבו� המנוח סלי� עזרא שעיה ז"ל נ' בית 4682/92המשפט, ובראש� עקרו� סופיות הדיו� (ע"א 

 11מצדה מ.מ. בע"מ נ' פטר  12584%05%12ת"א (מחוזי ת"א) ב); וכ� 2003( 371, 366) 3, נז(טלטש בע"מ

 12 ). 11%10) פס' 24.10.2013(פורס� בנבו,  מגנוס

 13 

 14בפסיקה הוכרו שתי טענות עיקריות, שבה� יותר ניהולו של משפט חוזר בהלי� אזרחי: האחת,  .30

 15 254/58ע"א (אשר "אי� מעוול נמצא נשכר בעוולתו" מקו� שפסק הדי� החלוט הושג בדרכי תרמית, ב

 16חדשות )); והשנייה היא, מקו� שהתגלו ראיות 1959( 456%455, 449) 1(, פ"ד יגאינגסטר נ' לנגפוס

 17י� הראשו�, אלא שבכוח� לשנות את פני המשפט מיסודו, ג� א� אלה היו קיימות בעת התנהלות ההל

 18 , פ"ד יגירמיצקי נ' מעייני 238/58ע"א (שלא נית� היה להשיג� בשקידה סבירה קוד� למת� פסק הדי� 

 19)). בענייננו, התובעי� משלבי� בטענותיה� את שתי הטענות, ראשית טועני�, כי 1959( 1501, 1497

 20מזויפי� ולכ� החלטת הרישו� יסודה בתרמית, ושנית, לדעת� קיימות ראיות חדשות  מסמכי הרישו�

 21 התומכות בכ�.

  22 

 23לעניי� טענת המרמה הבחינה הפסיקה בי� תרמית פנימית לתרמית חיצונית. תרמית פנימית  .31

 24כתוצאה ממעשה בלתי חוקי בעת ניהול המשפט,  ,היא תרמית שגרמה לפג� בהלי� השיפוטי עצמו

 25שקר או הצגת מסמ� מזוי�. תרמית חיצונית, לעומת זאת, היא כזו המונעת מבעל די� את כמת� עדות 

 26ההזדמנות להציג בפני בית המשפט כיאות את טענותיו, כדוגמת מת� שוחד לבית המשפט או קנוניה 

 27 ע� נציגו המשפטי של בעל הדי� שכנגד. במקרה דנ�, עסקינ� בטענה של תרמית פנימית.

  28 

 29 טורג'מ� נ' אחי� עופר (ניהול) בע"מ 6019/07ע"א %פסק הדי� המנחה בעניי� זה, נית� ב .32

 30כב' השופטת מפי ), בו סוקר בית המשפט העליו�, עניי� טורג'מ�) (להל�: 25.2.2010(פורס� בנבו, 

 31(כתוארה אז) ע' ארבל, את התנאי� לקיו� משפט חוזר בהלי� אזרחי ולעריכת איזו� בי� שני הערכי� 

 32התנאי� שנקבעו ה�  מתחרי�, עקרו� סופיות הדיו� מחד, והרצו� להגיע לחקר האמת מאיד�.ה

 33 שלושה:
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 1בשלב  – או משקל ממשי של הראיות המבססות את טענת המרמה אמינות לכאורית  .א

 2הראשו� די כי מבקש הביטול יציג ראיות בעלות אמינות לכאורית. לאחר מכ�, יכול הצד 

 3השני לבקש את סילוק התביעה על הס�, בטענה שלא הוכחה תרמית אפילו לכאורה או 

 4כי לא התקיי� איזה משני התנאי� הנוספי�. א� נדחתה הבקשה התביעה תדו� לגופה, 

 5מית באופ� סופי. רק א� עמד התובע בכל שלושת ויידרש התובע להוכיח את התר

 6 ).12, פסקה עניי� טורג'מ�התנאי�, יינת� אישור לעריכת משפט חוזר. (

  7 

 8במסגרת תנאי זה תיבח� השאלה, א� טענת המרמה עשויה להביא,  – חיוניות הראיה  .ב

 9במסגרת משפט חוזר שייער�, לתוצאה שונה מזו שנקבעה בהתדיינות הקודמת. א� 

 10, עניי� טורג'מ�אלה זו היא בשלילה, אזי לא יהא מקו� לעריכת משפט חוזר (התשובה לש

 11 ).13פסקה 

  12 

 13המבקש נדרש להציג ראיות, המתבססות על אירוע  – ראיות חדשות ושקדנות סבירה  .ג

 14שהתרחש לאחר פסק הדי�, או שהתגלו לאחר מת� פסק הדי� ולא נית� היה בשקדנות 

 15). לעמדתה 25%24, פסקאות עניי� טורג'מ�( סבירה להשיג� במהל� ההתדיינות הראשונה

 16של כב' השופטת ארבל, יש לפרש תנאי זה כ� שיתיישב ע� עקרונות הצדק וחקר האמת, 

 17ו"לפיכ�, יש לנקוט לטעמי בפרשנות מקלה ע� הטוע� למרמה באשר למידת השקדנות 

 18ת אמינו –הסבירה הנדרשת ממנו, ולשי� דגש בעיקר על שני התנאי� האחרי� הנדרשי� 

 19). עוד נקבע, כי ביטול פסק די� מהווה מחיר מוצדק 20לכאורית וחיוניות הראיה" (פסקה 

 20כאשר התגלתה מרמה שלא נית� היה לגלותה בעת ניהול ההתדיינות הקודמת, א� מוצדק 

 21). ולכ�, 16פחות כשהייתה אפשרות לגלותה בשקדנות סבירה כבר בעת ההיא (פסקה 

 22הנוגעת לעניי� שבידיעתו הספציפית של הצד הטוע�  באופ� עקרוני, ככל שמדובר במרמה

 23). אול� 20למרמה הנטייה תהיה לקבוע שלא מתקיי� התנאי של שקדנות סבירה (פסקה 

 24עדיי�, נשאר מקו� לסטות מתנאי זה, במקרי� בעלי חשיבות ציבורית או עוול משמעותי 

 25מחדליו או לאחד הצדדי�, שאז תיטה הכ� לכיוו� פתיחת ההלי� הסופי מחדש, חר� 

 26 ).23רשלנותו של הצד המבקש זאת (פסקה 

  27 

 28 מ� הכלל אל הפרט

 29ט אזרחי חוזר, אפנה כעת לבחינת התקיימות� של שלושת התנאי� הנדרשי� לקיומו של משפ .33

 30תחילה אבח� את התנאי הראשו� והשני, אבח� הא� הראיות שטענו לה� התובעי� כפי שנזכרו לעיל. 

 31ויתקבלו יוכלו אמינות לכאורה או שיש לה� משקל ממשי שיכול לבסס את טענת המרמה אשר במידה 

 32   להביא לתוצאה שונה, כפי שיפורט להל�.

  33 
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 1י�, משו� התובעי� טענו, כי הסכ� החיג'ה אשר הוצג לוועדה לרישו� ראשו� הינו מזו  .א

 2שני� קוד� לכ� בשנת  4, בעוד שהמנוח נפטר 09/03/1963שהסכ� זה, נחת� בשנת 

 3. טענה זו, הועלתה לראשונה ע"י הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי, 12/02/1959

 4במהל� דיוני הוועדה לרישו� ראשו�, בר�, הטענה נדחתה ע"י הוועדה לרישו� ראשו�, 

 5ייתה לו ידיעה וודאית הא� המנוח, חמדא� מוסטפא היות והממונה עצמו טע�, כי לא ה

 6, 12/02/1959עבד סרסור, אשר יורשיו, התובעי�, הגישו תעודת פטירה שנושאת תארי� 

 7הינו הבעלי� הרשו� במאליה, חמאד� מוצטפא עיד, שכ� הש� הרשו� במאליה אינו זהה 

 8אי� ממש להחלטת הרישו�). משכ�, עולה ש 29%28לש� הרשו� בתעודת הפטירה (ס' 

 9 בטענה זו.  

 10 

 11ת התובעי� טועני�, שיש באמתחת� 'ראיה חדשה' לכ� שמסמ� החיג'ה מזוי�. היו  .ב

 12, כי הסכ� המכר 3, אישר ב"כ נתבע 19/6/14במהל� הדיו� בתביעה הראשונה, ביו� ש

 13שהוא המקורי.  1958מחזיק בידו הסכ� מכר משנת  3מזוי�, ואילו נתבע  1963משנת 

 14חדשה, שהרי הדברי� נאמרו במהל� דיו� בתביעה הראשונה,  ראשית, ראיה זו איננה

 15לא ציר� ראיה לכ� , מלבד הטענה שנאמרה על ידי ב"כ במהל� הדיו� ,3ושנית, נתבע 

 %16שקיי� הסכ� חיג'ה אחר בידיו. ג� בהחלטה שניתנה על ידי כב' השופטת רבקה פרידמ�

 17תמ� את דבריו בראיה  לא 3פלדמ�, במסגרת התביעה הראשונה, התייחסה לכ�, כי נתבע 

 18 (ג) להחלטה).     10לקיו� מסמ� חיג'ה נוס� שקיי� אצלו (ס' 

  19 

 20בפני  6'ראיה חדשה' נוספת והיא, העדות שמסרה נתבעת  קיימת התובעי�,לשיטת   .ג

 21. בעדותה, אמרה כי מעול� לא 12/3/14), ביו� 9282בתיק רישו� אחר (מס'  4נתבעת 

 22חלקה דנ�. ג� ראיה זו, עלתה בתביעה ערכה עסקאות במקרקעי� ולא מכרה את ה

 23לא הוצגו ראיות של ממש להיותו של ההסכ� מסמ1 מזוי): "ש לאחרהראשונה ונדחתה 

 24המבקשת מסתכמת על עדותה של אמינה בהליכי� אחרי� בענייני� אחרי�, א1 לא 

 25(ג) להחלטה). יוצא, 10(ס'  צירפה תצהיר של אמינה לגבי ההסכ� נשוא הבקשה"

 26 נ� חדשות ואי� בכוח� כדי להעניק סעד קיצוני של ביטול החלטה חלוטה.      שראיות אלו אי

  27 

 28, בהלי� 6תוק� של פסק די� בינ� לבי� נתבעת  ההתובעי� טענו כי ההסכמה אשר קיבל  .ד

 29יתה החלקה בבעלותה, וכ� יהצהירה כי מעול� לא ה 6, בו נתבעת 60980%12%14ת"א 

 30כדי לאשש  היש ב עקב מכירת מקרקעי�, 3תמורה מנתבע מעול� לא מכרה ולא קיבלה 

 31       הנתבעי� את הטענה כי מסמכי העסקה מפוברקי�. נראה שאי� בטענה זו ממש, שכ�

 32הלי� זה, ולכ� הסכמה זו אינה יכולה לשמש מעשה בי"ד כלפיה�. א� לא היו צד ל 1%3

 33שה עדות זו הגיטוע� כי לאחר  3שכ� נתבע המשקל שיש ליחס להסכמה זו אינו גבוה, 
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 1אמינה תצהיר מאומת ע"י עו"ד, ממנו עולה כי עדותה נעשתה כתוצאה מאיומי� ומלח/ 

 2 ).3לבקשת נתבע  ז'שהופעל עליה מצד התובעי� (תצהירה צור� כנספח 

  3 

 4וחברות שבבעלותו, בגי� מעשי  3התובעי� מוסיפי�, כי החקירות שמתנהלות נגד נתבע   .ה

 5מרמה הקשורי� למסמכי יסוד של עסקאות מקרקעי� שבוצעו באיו"ש, ובכלל� תלונה 

 6בקשר לחלקה נשוא תובענה זו, יש בכ� כדי לבסס את טענת� כי מסמכי הרכישה 

 7ובטר� הוכרע עניינו בבית  �3 כנגד נתבע מזויפי�. נכו� לעת הזאת, בטר� הוגש כתב אישו

 8 המשפט לא נית� להיבנות מכ�. 

  9 

 10לא עיבדה את הקרקע מעול�, ולכ� אינה עונה על  6עוד טענו התובעי�, כי הנתבעת   .ו

 11    כ� טענו, כי העובדה שנתבעי�ע להעברת הבעלות בקרקעות ביו"ש. דרישות החוק בנוג

 12יד� וכי שלמו תמורה ממשית בעד החלקה  לא מציגי� ראיה על רכישת המקרקעי� על 1%3

 13יש בה כדי לחזק את טענת� שמדובר בעסקה פיקטיבית. בנוגע לטענות אלו, אי� צור� 

 14מקרקעי� באיו"ש להידרש אליה� בשעה שבחינת העסקאות עבר את אישור של קמ"ט 

 15 ). 4), וכ�  נבח� על ידי הוועדה לרישו� ראשו� (נתבע 5(נתבע 

  16 

 17שכ� משקל� של  ,עי� אינ� עומדי� בשני התנאי� הראשוני�כי התוב עולה, מכא� .34

 18 ואי� בה� כדי לשנות את תוצאת פסק הדי�.  ,הראיות שצורפו אינו משמעותי

 19 

 20חדשות, ונטענו  מאחר שהראיות שצירפו אינ�, התובעי� ג� אינ� עומדי� בתנאי השלישי .35

 21פסק די� בינ� לבי� ההסכמה אשר קיבל תוק� של על ידי התובעי� בהליכי� קודמי�, למעט 

 22. אומנ�, בעניי� טורג'מ�, נקבע ששני התנאי� הראשוני� ה� 14%12%60980, בהלי� ת"א 6נתבעת 

 23העיקריי�, וכ� שיש לתת פרשנות מקלה לגבי תנאי זה, אול�, הפסיקה לא ביטלה תנאי זה 

 24ד לגמרי, ובאופ� עקרוני, ככל שמדובר במרמה הנוגעת לעניי� שבידיעתו הספציפית של הצ

 25הטוע� למרמה, הנטייה תהיה לקבוע שלא מתקיי� התנאי של שקדנות סבירה (עניי� טורג'מ� 

 26 ). 20פסקה 

 27 

 28)  צוי�, כי א� טענת המרמה עמדה לנגד עיניו 14יתרה מזו, בעניי� טורג'מ� (פסקה  .36

 29לא נית� לשוב ולהעלות את טענת המרמה במסגרת  ,של בית המשפט והיא נדחתה על ידו

 30(פורס� בנבו,  בנק הפועלי� בע"מ נ' רלה וינשטיי� 2237/06סק די� (רע"א תביעה לביטול פ

 31לפסק דינה של השופטת (כתוארה אז) נאור). התובעי� העלו את טענת  10), פסקה 08.03.2009

 32המרמה כבר בתביעה הראשונה, וטענותיה� נדחו, כ� שמנועי� מלעלות טענה זו כעת משאי� 

 33 ביד� ראיות חדשות.

 34 

 35כי התביעה שלפניי אינה נמנית על המקרי� החריגי� בה� יש להיעתר נמצא אפוא,  .37

 36 לבקשה למשפט חוזר אזרחי.

 37 



  
  בית המשפט המחוזי בירושלי�

    

  צרצור נ' שומרו� ואח' 17	07	7215 ת"א

   

 12מתו�  11

 1 

 2 למעלה מ� הצור�, אציי�, טעמי� נוספי� מדוע יש לדחות את התביעה על הס�.   .38

 3 

 4, עיו� כי ההחלטות ופסקי הדי� הקודמי� היו פרוצדורליי� גרידאטענת התובעי� אשר ל .39

 5הוועדה לרישו� ראשו� קבעה בהחלטתה, כי . מלמד על היפוכ� של דברי�בהחלטות ופסקי די� אלה 

 6חתה ד, ולכ� נ122זכויותיה� של יורשי המנוח אינ� מצויות בחלקה נשוא תובענה זו, אלא בחלקה 

 7דחיית התביעה הראשונה התנגדות�. התובעי� לא העלו בכתבי טענותיה� טענות לסתור קביעה זו. 

 8החלטה בבקשה לצו מניעה זמני, והתבססה על נימוקי� לגופו על הס� התבססה על נימוקי ה

 9להארכת בקשת התובעי�  נדחתהבה  ,3/8/15מיו� של עניי�. כ� ג� החלטת ועדת העררי�, 

 10 , התבססה על נימוקי� ענייניי�.  מועד להגשת ערעור על החלטת הרישו�

 11 

 12תובעי� שהתובעי� קיבלו את יומ� בבית המשפט. כאמור, ה לכ� מצטרפת העובדה .40

 13תביעה שלפניי, אול� לסעד דומה לסעד המתבקש בהגישו את התביעה הראשונה, בה עתרו, 

 14לנהל את תביעת�,  בחרו התובעי� שלא לאחר ההחלטה לדחות את בקשת� לצו מניעה זמני,

 15  עד שלבסו� נדחתה תביעת�. בהקשר זה, יפי� דברי המלומדת, נינה זלצמ�:

 16 

 17כהלכה, מחמת ניהול כושל של המשפט, כגו� מחדלו העובדה שלא ניצל הזדמנות זו 

 18מלהביא ראיה או להעלות טענה כלשהי, ואפילו נעשה הדבר מתו1 טעות כנה או 

 19שכחה, אינה משמשת צידוק לפתיחת ההתדיינות מחדש. די שהיה לבעל הדי� "יומו 

 20(מעשה  .המשפט", ואי� רלבנטיות לשאלה כיצד בחר לנהוג ולמצות את יומו זה	בבית

 21  ).16), עמ' 1991ית די� בהלי� אזרחי (ב

  22 

 23 . מכא� שיש לראות בהחלטות אלה משו� מעשה בית די�

  24 

 25  סו) דבר

 26 לקבל את הבקשה ולדחות את התביעה על הס�. מצאתי  .41

  27 

 28, וכ� יישא בהוצאות נתבע 4 0005,בס� של  %2ו 1ישא בהוצאות נתבעי� י י�התובע

 29 .4 0005,בס�  %5ו 4 נתבעי�וכ� בהוצאות  4 0005,בס�  3

 30 

 31  .6מטע� נתבעת  12.11.17מיו�  לנוכח החלטה זו, מתייתרת הבקשה לעדות מוקדמת

  32 

 33 צדדי�. ב"כ המזכירות תשלח את החלטה ל

  34 

 35  , בהעדר הצדדי�.2018מר/  06, י"ט אדר תשע"חהיו�,  נהיתנ

       36 
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