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 28, 27, 26, 25, 24, 21: סע'  1968-חוק הבוררות, תשכ"ח

 
 

 

 פסק דין
 

 

 מ"ר 9,491 םששטחמאדמות סח'נין,  19274בגוש  46תביעה זו עניינה המקרקעין הידועים כחלקה 

 (.או "החלקה" "מקרקעין)להלן: "ה

 

 הצדדים לתביעה

 

 . מקרקעיןחלקים מה 8/9של הרשום  הינו הבעלים)להלן: "התובע"(  1התובע  . 1

 

)להלן: "נימר"( הינם אחים,  1"(, וכן הנתבע )להלן: "זידאן", "זיאד" ו"עמאד 2-4התובעים  

)להלן: "נהאי"( גם היא בתו של התובע,  2הנתבעת  בניו של התובע )להלן: "ארבעת הבנים"(.

 . 1והנתבע  2-4אחותם של התובעים 

http://www.nevo.co.il/law/74417
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 1,622עם עמאד, לרכישת זכויות בשטח של  םבהסכ 11.8.12הוא מי שהתקשר ביום  5התובע  

 התובע.על שמו של מ"ר מהחלקה, הרשומות 

 

על  18.3.10ביום לטובתו הערת אזהרה שנרשמה על פי "( הינו המוטב עלי)להלן: " 3הנתבע  

 .מקרקעיןשל התובע במתוך חלקיו מ"ר  1,000

 

 11.9.11)להלן: "טמבור"( הינה חברה מסחרית לייצור צבעים, לטובתה נרשם ביום  4הנתבעת  

, במסגרת תיק הוצל"פ בלשכת ההוצאה עליבת צו עיקול על הערת האזהרה שנרשמה לטו

 לפועל בעכו. 

 

  נתוני רקע

 

. הזבתיק תביעה ההחלקה נשוא התובע הנו הבעלים של נכסי מקרקעין רבים, ובכללם  .2

ביחס לחלקים המגיעים לכל אחד מהם בנכסי  תגלעו מחלוקות בין ילדיובמרוצת השנים, נ

חלקיו של התובע  על. כך, נרשמו ענייננונשוא המקרקעין השונים, ובין היתר בחלקה 

 :וכלהלן מספר הערות אזהרה, במועדים שוניםמקרקעין ב

 מ"ר. 2,373נרשמה הערת אזהרה לטובת עמאד על  3.5.04ביום  

 מ"ר. 2,739נרשמה הערת אזהרה לטובת זידאן על  10.10.04ביום  

 ן.מהמקרקעי 1/4נרשמה הערת אזהרה לטובת נימר על  24.1.07ום בי 

 מ"ר. 400נרשמה הערת אזהרה לטובת נהאי על  20.3.11יום ב 

 

 19.5.08, נרשמה ביום עליהערת האזהרה שנרשמה לטובת ויצוין כי בצד הערות אזהרה אלה  

מ"ר מתוך  400הערת אזהרה נוספת לטובת אחר, הייתם קסום, שאינו צד להליך הנוכחי, על 

 חלקיו של התובע בחלקה.  

 

בין התובע, אשתו  נכסי התובע, התנהל הליך בוררות י בלגוקות סביב הזכויות על רקע המחל .3

ום מיבפסק דינו . רייא )להלן: "הבורר"(-"ד איימן אבוהבפני עופדילה וארבעת הבנים, וזאת 

שכל אחד מהבנים יירשם כבעלים לגבי , הורה הבורר על חלוקת הזכויות בחלקה כך 9.8.08

מ"ר, ונימר  2,672.75 -מ"ר, עמאד  1,022.75 -מ"ר, זיאד  2,622.75 -זידאן  -השטחים הבאים 

 מ"ר.  2,172.75

 

עוד הורה הבורר במסגרת פסק הדין על בטלותם של כל ייפוי הכח הבלתי חוזרים אשר נחתמו  

, לטובת מי מהילדים הערות האזהרה שנרשמו מכוחםעל ידי התובע או על ידי אשתו פדילה, ו

 ות אחרות.ביחס לחלקה זו ולחלק
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היות ופסק הבוררות דן בחלוקת נכסי המקרקעין הרשומים בשמו של התובע בין ארבעת  

על ידי אחיהן בסכום  הנינהאי, תפוצ ןהבנים בלבד, החליט הבורר כי בנותיו של התובע, ובכלל

 כל אחת. ₪  10,000של 

 

לא צורף לכתבי הטענות נתן הבורר פסק דין משלים, אולם פסק דין זה  10.9.08יצוין כי ביום  

 .צג בפנייאו לתצהירי הצדדים ולא הו

 

)כב' השופט א'  970/08המחלוקת הגיעה לפתחו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א  .4

ניתן הנ"ל קיסרי(, משביקשו עמאד ונימר לבטל את פסק הבוררות. במסגרת ההליכים בתיק 

ולה או עסקה בחלקה )להלן: "צו המניעה צו מניעה זמני האוסר על ביצוע כל פע 30.9.09ביום 

 הזמני"(. 

 

, ולפיו 15.2.10בסופו של יום הגיעו הצדדים להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום  

אושרו פסק הבוררות ופסק הבוררות המשלים, בכפוף למספר שינויים. במסגרת שינויים אלה 

כך , קיהם של זידאן וזיאדהוסכם כי נימר יקבל חלקים נוספים בחלקה, על חשבון חל

 722.75 –מ"ר, זיאד  2,472.75 –מ"ר, זידאן  2,572.75 –כדלקמן: נימר יהיו שחלקיהם כעת 

 מ"ר. 

  

עוד הוסכם כי תחת קבלת פיצוי כספי, יקבלו בנותיו של התובע במשותף, אחת מחלקות  

 המקרקעין האחרות שבבעלות התובע.

 

והעסקאות שנערכו על ידי מי מהצדדים ביחס לבסוף, הוסכם על בטלות כל ההסכמים  

 לא הוצהר עליהם עד היום או שלא גולו ליתר הצדדים. אשר למקרקעין ו

  

אף שההליכים בתיק נסתיימו, צו המניעה הזמני נותר על כנו, ולכן, נמנע רשם המקרקעין  .5

 מביצוע כל פעולת רישום ביחס לחלקה, לרבות מחיקת הערות האזהרה.

 

 10-07-23175ת"א ור, הגישו הצדדים בקשה לביטול צו המניעה הזמני, שנדונה בלאור האמ 

הורה בית המשפט על ביטול צו המניעה הזמני  4.9.11)כב' השופט כ' סעב(. בפסק דינו מיום 

 . 970/08בת"א ורישום זכויות הצדדים במקרקעין בהתאם לפסק הדין שניתן 

 

הסכם מכר בין עמאד לבין  18.3.2010ביום , נחתם 10-07-23175ת"א עובר למתן פסק הדין ב .6

מ"ר מהזכויות המגיעות לעמאד בחלקה. בהתאם לכך, נרשמה על החלקה  1,000 מכירת, לעלי

 .עליבאותו מועד הערת אזהרה לטובת 

 

"הסכם ביטול עסקה במקרקעין"  עלי, נחתם בין התובע לבין 4.5.10זמן קצר לאחר מכן, ביום  

על  עלי. למחרת היום, חתם 18.3.2010בגדרו הסכימו הצדדים על ביטול הסכם המכר מיום 

http://www.nevo.co.il/case/4841458
http://www.nevo.co.il/case/4841458
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וטופס לרשויות המס לביטול הערת האזהרה שנרשמה לטובתו. הסכם הביטול לא דווח בקשה 

 אזהרה לא הוגש ללשכת רישום המקרקעין. ביטול הערת ה

 

 לטובת טמבורצו עיקול  11.9.11ביום נרשם נותרה בעינה,  עליהיות והערת האזהרה לטובת  

 .עלי נגדקטה טמבור הליכי הוצאה לפועל שנבמסגרת וזאת  ,על הערת האזהרה הנ"ל

 

במקרקעין מתוך  זכויות מכירתם למיהסכשני ב 5התקשר עמאד עם התובע  11.8.12ביום  .7

מ"ר,  1,300למכירת מתייחס האחד ההסכם  –פי פסק הבוררות על הזכויות המגיעות לו 

בגינם המיסים ומ"ר. לטענת התובעים, הסכמים אלה דווחו לרשויות  322והשני למכירת 

 . 5, אולם לא נרשמו בגינם הערות אזהרה לטובת התובע שולמו

 

ת הזכויות שרכש במקרקעין לאחרים, אשר מחזיקים העביר גם הוא א 5עוד נטען כי התובע  

 בהם בפועל ומעבדים אותם.

 

על טופסי בקשה לביטול הערות האזהרה  2.7.13ביום בהמשך לכך, חתמו זיאד, זידאן ועמאד  .8

שנרשמו לטובתם במקרקעין. טפסים אלה לא הוגשו ללשכת רישום המקרקעין והערות 

 האזהרה לא נמחקו בפועל. 

 

שבמחלוקת,  מקרקעיןניתן פסק דין נוסף הנוגע ל 7.7.13השלמת התמונה יצוין כי ביום  לצורך .9

(. פסק הדין העניק תוקף להסכם כב' השופטת י' וילנר) 12-12-8985ת"א מסגרת בוזאת 

"ר מהחלקה, מתוך חלקיהם של זיאד מ 4,350 לגבי שטח של  פשרה, לפיו קיבל זידאן הזכויות

ועמאד, שנותרו למעשה חסרי זכויות בחלקה. בתמורה, ויתר זידאן על העלאת כל טענה ביחס 

הצדדים כי הסכם הפשרה יהווה  על. הוסכם 5מ"ר מהחלקה שנרכשו על ידי התובע  1,622-ל

 נספח משלים לפסק הבוררות.  

 

 טענות התובעים

 

ונהאי סירבו לחתום על בקשות לביטול הערות האזהרה הרשומות לטענת התובעים, נימר  .10

 לטובתם על המקרקעין, וזאת בניגוד לפסק הבוררות ולפסקי הדין אשר העניקו לו תוקף. 

 

התובעים לטמבור לביטול צו העיקול שהוטל על הערת האזהרה שנרשמה פנייתם של , בנוסף 

 בוטלה זה מכבר. עלי ין התובע לבין , לא נענתה. זאת, על אף שעסקת המכר בעלי לטובת

 

לאור האמור, עתרו התובעים למתן פסק דין שיורה על מחיקת הערות האזהרה שנרשמו  

 ומחיקת צו העיקול שנרשם לטובת טמבור.נימר, ניהאי ועלי לטובת 

 

ה פסק דין בהיעדר הגנה, המור 21.5.14, ניתן ביום נימר ונהאימשלא הוגשו כתבי הגנה על ידי  .11

 על מחיקת הערות האזהרה שנרשמו לטובתם על המקרקעין.

http://www.nevo.co.il/case/4084172


 מחמוד ח'לאילה נ' נימר מחמוד ח'לאילה  8881-12-13תא )חי'( 

5 

 

 

נגד כלבקשת נהאי, ובהסכמת התובעים, בוטל פסק הדין שניתן נגדה. פסק הדין מאוחר יותר,  

 .על כנונותר נימר 

 

 

 נהאיטענות 

 

 400 שטח של  תמורהכל במתנה וללא  (התובעמאביה )קיבלה היא  10.6.08לטענת נהאי, ביום  .12

כי יעניק לה שטח  2004שקיבלה מאביה עוד בשנת החלקה. זאת, בעקבות הבטחה מ"ר מ

לבניית ביתה. במעמד החתימה על תצהירי המכר ללא תמורה, קבע אביה גם את מיקומו 

 הספציפי של השטח המוענק לה, בצידה הדרומי של החלקה.

 

ות האזהרה , אולם בשל הערהמסים החלים בגינה שולמוהעסקה דווחה לרשויות המס ו 

 שמה. בלהשלים רישום הזכויות  נהאישנרשמו על המקרקעין לטובת התובעים, נבצר מ

 

היתה צד להליך הבוררות. לכן, חל לגביה האמור בפסק היא כלל לא נהאי  תטענל, זאת ועוד 

הבוררות לפיו התחייבויות אשר ניתנו כלפי צדדי ג' שלעניינן בוצעו פעולות המלמדות על שינוי 

הודגש כי עסקת המתנה נערכה עובר למתן פסק רעה עובר למתן הפסק, לא תיפגענה. מצב ל

 הבוררות.

 

פנתה לאביה שהצהיר כי מעולם לא תבע את היא , מיד לאחר קבלת כתב התביעה, לדבריה 

כי ביטול עסקת המתנה או את ביטול הערת האזהרה שנרשמה לטובתה על פי עסקה זו, ו

יתר התובעים בניגוד לרצונו. לתמיכה בטענה זו, צורף תצהיר  מדובר במהלך שנעשה על דעת

הסעד של מחיקת ן כתב התביעה ווקיהתובע לתעתר , בגדרו 5.6.14חתום בידי התובע, מיום 

 לטובת נהאי.  הרשומה מחיקת הערת האזהרה

 

 טענות עלי

 

 1,000שטח של לגבי לרכישת זכויות  18.3.10התקשר עם עמאד בעסקה מיום הוא , עלילטענת  .13

, לאחר שנודע לו כי 12.4.10מ"ר מהמקרקעין, ובו ביום נרשמה הערת אזהרה לטובתו. ביום 

קיים סכסוך משפחתי בנוגע לזכויות במקרקעין, עליהם רובצים עיקולים וצווי מניעה שונים, 

בא כוחו מאת , נשלחה לעמאד הודעה בכתב כך. בעקבות לבטל את העסקההחליט מיוזמתו 

לבין  ן עליהסכם ביטול בי 4.5.10 ביום נחתם ביטול הסכם המכר. בהמשך,  לגבי של עלי

 על בקשה לביטול הערת האזהרה.עלי חתם  5.5.10, וביום התובע

 

לטענתו, העסקה ממילא לא הושלמה ולא דווחה לרשויות המס והוא לא תפס כל חזקה  

והעסקה התבססה על קיומה  במקרקעין. כמו כן, לא שולמה כל תמורה בעד המקרקעין, היות



 מחמוד ח'לאילה נ' נימר מחמוד ח'לאילה  8881-12-13תא )חי'( 

6 

 

של שותפות עסקית בינו לבין עמאד. היות והעסקה לא יצאה אל הפועל, גם השותפות 

 העסקית לא התממשה. 

 

 טמבור טענות

 

מגיע כלפיה, ה סכל האפשרות לגביית חובו של עלילטענת טמבור, מטרת התביעה הינה ל .14

. כחלק עלי הוצאה לפועל כנגדליכי נקטה טמבור בהבגינו ₪,  100,000-לסכום של למעלה מ

ל מהניסיונות לגביית החוב במסגרת תיק ההוצאה לפועל, אשר לא צלחו עד כה, הוטל עיקול ע

 . הערת האזהרה שנרשמה לטובת עלי

 

הערת האזהרה הנ"ל אין כל קשר בין הסכם המכר שנכרת בין עמאד לעלי ו ,טמבור לטענת  

שבאו לאחריו. עניינו  משפטייםהבוררות וההליכים הבפסק לבין האמור , שנרשמה בעקבותיו

 בע לילדיו ובינם לבין עצמם, כאשר עלישל הסכם הבוררות סכסוך משפחתי שנתגלע בין התו

 לא היה צד לו.כלל 

 

 עולות סתירות ותמיהותממנה התובעים עוד הוסיפה טמבור וטענה כי אין לקבל את גרסת  .15

בוטל חודשיים בלבד לאחר עריכתו בשל בין עמאד לעלי . כך, טענתם לפיה הסכם המכר רבות

משפחתי בנוגע לחלוקת הזכויות בחלקה. כך גם ביחס לטענה כי הצדדים  קיומו של סכסוך

להסכם סברו כי הערת האזהרה מתבטלת מאליה עם חתימתם על הסכם הביטול, מבלי 

טול הערת , גם העובדה שהבקשה לביטמבור לפנות ללשכת רישום המקרקעין. לטענת

האזהרה נחתמה יום לאחר החתימה על הסכם הביטול ולא באותו מעמד, אומרת דרשני. 

על ידי עלי הסכומים ששולמו לגבי התובעים מלפרט או להמציא אסמכתאות לגרסתה, נמנעו 

 עם ביטול העסקה. לו הסכומים שהושבו לגבי וכן לרכישת המקרקעין תמורה ב

 

לראשונה צי שנים לאחר החתימה על הסכם ביטול העסקה פנה עוד נטען, כי רק כשלוש וח .16

בבקשה לביטול העיקול. מדובר בשיהוי ניכר אשר יש לזקוף לחובת לטמבור ב"כ התובעים 

התובעים. אף שטמבור השיבה לפניית ב"כ התובעים, בבקשה לבירור פרטים נוספים ולקבלת 

את בחרו להגיש התביעה מסמכים שונים, נמנעו התובעים מלהיענות לבקשה ותחת ז

 הנוכחית. 

 

בהתנהלותם של התובעים, שדבקו טמבור הוסיפה וטענה לחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים  

 אשר הסתירו מסמכים מהותיים, העלו טענות כבושות ואף שינו טענותיהם תוך הרחבת חזית

 פט. כךוהאמיתית בפני בית המש מלאה. זאת, על מנת להימנע מהבאת התמונה האסורה

בתצהיריהם כי את הסכם המכר ערך  , בניגוד לאמור בכתב התביעה, טענו התובעיםלדוגמא

מול עמאד ולא מול התובע, וכי מהותו היתה למעשה הסכם שותפות, שלא יצאה אל  עלי

הפועל, ולא הסכם מכר מקרקעין. יתרה מזו, ההסכם עצמו צורף לראשונה לתצהירו של 

כלל לא נערך. כל אלה מעידים על ניסיונם בכתב כי הסכם  חילהת וטענהתובעים עמאד, אף ש

 מפני נושיו. עלי של התובעים לסייע בהברחת רכושו של 
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 דיון והכרעה

 

י בלגהזכויות וחלוקת  הקביעות שנקבעו בגדרו ,דיון הינה פסק הבוררותשל הנקודת המוצא  .17

החלק המגיע לכל אחד  ומהיק הבורר פסק במדו. אחים שנעשתה על פיוחלקה בין ארבעת הה

יהם ביחס לחלקה זו ולחלקות והתחייבויות יהםבחשבון זכויותהביא לאחר שהארבעה מ

 אחרות.

 

בוררות הינו בעל תוקף מחייב ומהווה מעשה בית דין בין הצדדים לבוררות, וזאת כידוע, פסק  .18

)להלן: "חוק  1968 –, תשכ"ח חוק הבוררותל 21סעיף שאושר על ידי בית המשפט.  אף ללא

בוררות את הבאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם בוררות, מחייב פסק  הבוררות"( מורה כי

לחוק, הדנים  28 – 24 בסעיפיםזאת, בכפוף לאמור  דין.-הם כמעשה ביתיהדין וחליפ-בעלי

 –דיני בוררות עמד על כך המלומד י' שמעוני בספרו בעילות ובאופן ביטול פסק הבוררות. 

 :500, בעמ' 2014 –, מהדורה שניה, תשע"ד אופק חדש בבוררות

 

פיהם כמעשה בית דין, אם אין "פסק הבוררות מחייב את בעלי הדין ואת חלי 

כוונה אחרת המשתמעת מהסכם הבוררות. מסעיף החוק ניתן להסיק כי פסק 

הבוררות מחייב את בעלי הדין גם אם פסק הבוררות לא הובא לאישורו של בית 

 המשפט...

מעשה בית דין חוסה תחת עקרון סופיות הדיון, שלפיו הצורך להביא לסיומם  

ראוי להגנה. האדם הפרטי אינו מעוניין להיות מעורב  של ההליכים הוא עיקרון

לחוק מאפשר לחתום את פסק הבוררות שנתן  21 סעיףבהליכים ללא סוף. 

הבורר כמעשה בית דין שהינו סופי ומחייב את הצדדים. סופיות ההליך 

  א יידון בשנית".מאפשרת לצדדים ודאות כי העניין ל

 

לראשונה אושר במספר הזדמנויות שונות.  על ידי בית המשפט,, אושר פסק הבוררות ענייננוב .19

אליו הגיעו הצדדים, פשרה הלהסכם עם מתן תוקף  ,970/08בת"א  15.2.10  פסק ביוםה

פסק הבוררות אושר בשנית  .המאמץ את קביעות והחלטות הבורר בכפוף למספר שינויים

רישום ו ל צו המניעה הזמניוביט הורה בית המשפט על, עת 10-07-23175ת"א ב 4.9.11 ביום

בוררות, ובכפוף לשינויים שהוסכמו על הצדדים זכויות הצדדים במקרקעין בהתאם לפסק ה

12-8985-ת"א מסגרת ב 7.13.7ביום  בהסכם הפשרה כאמור. פסק הבוררות אושר בשלישית

בהתאם , הבוררות פסקנספח משלים ל, כאשר ניתן תוקף להסכם פשרה נוסף, שצורף כ12

 .  להסכמת הצדדים

 

פסק הבוררות, לרבות השינויים שהוכנסו בו בהסכמי הפשרה שקיבלו המסקנה העולה מ 

כי התובע העניק את כל זכויותיו בחלקה לארבעת בניו. גם הסכמי  אן, היתוקף של פסק די

הפשרה המאוחרים יותר דנו בחלוקת הזכויות בין ארבעת הבנים לבין עצמם, בין היתר 

http://www.nevo.co.il/law/74417/21
http://www.nevo.co.il/law/74417
http://www.nevo.co.il/law/74417/24;25;26;27;28
http://www.nevo.co.il/law/74417/21
http://www.nevo.co.il/case/4841458
http://www.nevo.co.il/case/4084172
http://www.nevo.co.il/case/4084172
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נותר עצמו בהתחשב בזכויות שרכשו ביני לביני צדדים שלישיים בחלקה. מכל מקום, התובע 

 רות.משולל כל זכות בחלקה מיום מתן פסק הבור

 

נחתמו על ידי שעל בטלות כל ייפוי הכח הבלתי חוזרים  נו, הורה הבוררבמסגרת פסק די .20

לחלקות ביחס  נשוא הדיון והןביחס לחלקה הן  הםהתובע או על ידי אשתו, לטובת מי מילדי

נרשמה הערת אזהרה על פי אותם ייפויי לטובתו שחייב הבורר מי מהילדים  בהתאם, אחרות.

 ת אותו רישום. כח, לבטל א

 

ם הובהר כי אין בהחלטה האמורה כדי לפגוע בהתחייבויות שניתנו כלפי צדדיבצד זאת,  

בוצעו פעולות בפני גורם רשמי עובר ליום מתן פסק הבוררות, והתחייבויות  לגביהןשלישיים 

מעין אלו יופחתו מתוך החלקים שנפסקו לטובת אותו צד שהתחייב. זאת, להבדיל מהסכמים 

תמו מול צדדים שלישיים ולא דווחו לרשויות המס או שלא בוצעה בגינם פעולת רישום שנח

 בלשכת רישום המקרקעין עובר ליום מתן פסק הבוררות.

 

הגם של ילדי התובע כפי שפורט היטב בפסק הבוררות, החלטת הבורר הנ"ל ניתנה על רקע נו .21

זכויות בחלקות  מי מהםעניקים להמ ,פעם על ייפויי כח בלתי חוזריםלהחתימו מדי פעם ב

אחים. זאת, לא מתוך התחייבות אמיתית יתר הידיעתם של ללא המקרקעין שבבעלותו, 

מי מהם את התובע משנהו, שמא ישכנע מפני וכשרה, אלא מתוך חששם של האחים האחד 

 . יתר האחים שלא על דעתנכסיו להעביר אביהם 

 

י. כפי שיפורט יבפרשה שבפנגם חשיבות ורר משום לטעמי, יש בדברים אלה שנקבעו על ידי הב 

להלן, גם בהליך הנוכחי הוחתם התובע על תצהירים סותרים, פעם לטובת זה ופעם לטובת 

בכל פעם הוא פעל על פי רצונו, בשכנועו והשפעתו של מי מבניו הרושם המתקבל הוא ש זה.

פגוע באותו בן. לכן, ניתנו גם הצהרות סותרות ומנוגדות שאינן יכולות לדור מתוך רצון שלא ל

 בכפיפה אחת. 

 

פסקי הדין החלוטים להכריע במחלוקת המונחת בפניי בהתאם להם פני הדברים, יש  אלהמש .22

ראיות שהציגו הצדדים. היות ועילות התביעה נגד נהאי על פי השניתנו בקשר לחלקה עד כה, ו

 להלן בנפרד. ןמושתתות על אדנים שונים, אדון בהוטמבור עלי  ונגד

 

 הערת האזהרה לטובת נהאי

 

יעניק לה שטח ש  2004התובע נתן לה הבטחתו עוד בשנת כפי שצוין לעיל, נהאי טענה כי  .23

על הסכם מתנה לפיו  10.6.08ביום חתם התובע בניית בית. בהתאם להבטחה זו, צורך אדמה ל

סימן התובע על גבי מפה את , זהמ"ר מהחלקה. במעמד  400 שטח של הללא תמורהעניק לה 

 ההעסקה דווח אי כיהעוד הוסיפה נ(. 4נ/המפה הוגשה וסומנה ) מיקום השטח המוענק

הרישום אולם , עוד בטרם ניתן פסק הבוררות, המיסים החליםבגינה לרשויות המס ושולמו 

 . לטובת התובעים בשל הערות האזהרה שנרשמו על המקרקעיןלא הושלם 
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התובע, אביה של נהאי, מסר מספר גרסאות לגבי עסקת המתנה הנ"ל. בתצהיר עדותו  .24

לא התייחס התובע כלל לטענות נהאי לגבי עסקת המתנה  9.1.2015( מיום 1הראשית )ת/

. יחד עם זאת, הוצגו תצהירים אחדים שנחתמו מוקדם 2008שנכרתה בין השניים עוד בשנת 

די התובע ובהם העלה גרסאות סותרות לעניין אותה עסקה. כך בתצהירו מיום יותר על י

( שצורף לבקשת נהאי לביטול פסק הדין שניתן בהעדרה, ונחתם בפני עוה"ד 2)נ/ 5.6.2014

מ"ר  400ג'מאל טרביה, הצהיר התובע כי העביר לידי בתו נהאי ללא תמורה שטח של 

ע בגדר אותו תצהיר כי מעולם לא התכוון לבטל . עוד הצהיר התוב10.6.2008מהחלקה ביום 

את המתנה הנ"ל ולא תבע ביטולה וכי התביעה למחיקת הערת האזהרה נשוא תיק זה הוגשה 

בניגוד לרצונו. בתצהיר נוסף שיועד לוועדה המקומית לב הגליל ונחתם על ידי התובע ביום 

מ"ר  400ו נהאי על שטח של בפני עו"ד נור בשיר הצהיר התובע כי הוא מוותר לבת 3.6.2014

. אלא 4מהחלקה, בצידה הדרום מערבי, בצמוד לשטח המגורים המאושר ובצמוד לכביש 

הוא חזר בו מהאמור בשני התצהירים דלעיל  5.7.2014שבתצהיר נוסף עליו חתם התובע ביום 

י. נעשתה אגב לחץ ונועדה לרצות את בתו נהא 5.6.2014בציינו כי חתימתו על התצהיר מיום 

עוד הצהיר התובע כי כל זכויותיו לגבי המקרקעין חולקו בין ארבעת בניו, על פי הסכם 

הבוררות בעוד בנותיו קיבלו פיצוי כספי. התובע הוסיף וציין באותו תצהיר כי מעולם לא 

הובא לידיעתו כי הוחתם על הסכם להעברת זכויות בחלקה לבתו נהאי, לא לפני פסק 

 הבוררות ולא לאחריו. 

 

דומה כי צדק הבורר משקבע בפסק הבוררות כי התובע נתון להשפעתם של ילדיו וברצותו  .25

לרצותם ולהפיס את רוחם הוא נכנע ללחציהם וחותם על תצהירים, מהם לא ניתן ללמוד על 

 רצונותיו וכוונותיו האמיתיות. 

 

י העביר במתנה אלא שלצד התצהירים עליהם חתם התובע הוא העיד בפניי ואישר בעדותו כ .26

. התובע הוסיף ואמר "אני רוצה לתת 10.6.2008מ"ר מהחלקה ביום  400לבתו נהאי שטח של  

לפרוטוקול(. בהמשך נשאל  1שורה  11לה. זו הבת שלי וכמו שמגיע לבן מגיע גם לבת" )עמ' 

התובע מפורשות באם הוא מבקש לבטל את הערת האזהרה שנרשמה בעקבות עסקת המתנה 

 (. 5בשלילה "אני לא מסכים לבטל" )שם בשורה  והוא השיב

 

למעשה, הצהרת התובע בעדותו בפניי כמוה כחזרה מהסעד הנתבע בתביעה בנוגע לנהאי. ודוק  

בכתב התביעה עותרים התובעים להצהיר, בין היתר, על ביטול הערת האזהרה שנרשמה  –

וא חופשי מהשפעה ולחץ בפנקסי המקרקעין לטובת נהאי. והנה התובע בעדותו בפניי, כשה

ישירים מצד מי מילדיו, הצהיר כי הוא אינו מבקש למחוק אותה הערת האזהרה וכי נהאי 

 זכאית לקבל את החלק שהעניק לה במתנה. 

 

, אף הוא לא התייחס בתצהירו לעסקת המתנה של נהאי. אלא שבעדותו 4התובע מס'  -עימאד  .27

השיב בחיוב לשאלה באם נכון הוא שביום בפניי הוא אישר בפה מלא את גרסתה כאשר 
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הוא לקח את אחותו נהאי ואת אביו לעו"ד על מנת שהאב יחתום על עסקת המתנה  10.6.2008

 לפרוטוקול(. 23שורה  13לנהאי. עוד אישר עמאד כי הוא נכח במעמד החתימה )עמ' 

 

סכם המתנה עליו , עימאד, אישר את גרסתה של נהאי לגבי ה4הנה כי כן, עולה כי גם התובע  

 . 10.6.2008חתם אביה התובע לטובתה ביום 

 

. 2היחיד מבין האחים  שהעידו בפניי אשר העלה גרסה סותרת היה זידאן, הוא התובע  .28

( טען זידאן כי לא ידע על אודות עסקת המתנה בין אביו לבין אחותו נהאי עד 2בתצהירו )ת/

ובתה. עוד הוסיף זידאן כי מעולם לא שזו התבקשה לבטל את הערת האזהרה שנרשמה לט

דובר על העברת כל חלק מהחלקה לאחותו נהאי וכי אביו לא בקש מאת הבורר, במהלך שש 

 השנים בהם התנהל הליך הבוררות, להעביר לנהאי כל זכות. 

 

בעדותו בפניי עמד זידאן על גרסתו בציינו כי במהלך הבוררות הוא עדכן את אחיותיו על  

אי מעולם לא הזכירה כי מגיעות לה זכויות כלשהן במקרקעין. עוד הוסיף זידאן הנעשה וכי נה

כי עמאד אחיו הוא שרקח את העסקה המדוברת בין אביו לאחותו "הוא שהטעה אותה ולקח 

ממנה סתם כסף והוליך אותה שולל ועכשיו הוא מנסה לצאת בחינם ולעשות סחור סחור. 

שורה  12ע כלום. עימאד מוליך את המוכר שולל". )עמ' עימאד ידוע כאדם זייפן. המוכר לא יד

לפרוטוקול(. אלא שגרסתו זו של זידאן אינה מתיישבת עם הדברים הברורים שאמר  11

בעדותו בפניי מהם עולה כי הוא מבקש להעביר לבתו נהאי חלק מהמקרקעין וכי  1התובע 

על מה הוא מדבר. נהפוך הוא עומד מאחורי עסקת המתנה. לא התרשמתי כי התובע לא הבין 

הוא אני מאמין כי התובע התכוון וחפץ להעביר לנהאי חלק מהמקרקעין וכי הוא עשה כן 

 במועד אותו ציינו שני הצדדים לעסקה.

 

עדותה של נהאי בפניי חיזקה את מסקנתי כי מדובר בעסקת מתנה אותנטית. בעדותה סיפרה  .29

יש לו מחלה נפשית, סכיזופרניה. יש הרבה שנה לתאופיק זובידאת.  20"אני נשואה מזה 

וישן ליד האחיות  20מ"ר לחמש נפשות. הילד שלי המבוגר בן  80בעיות בבית. הבית שלי קטן, 

שלו בחדר אחד". בהמשך הוסיפה "מאז שהתחתנתי ונודע שבעלי חולה, כולם הסכימו שאני 

שך עדותה סיפרה נהאי ואילך לפרוטוקול(. בהמ 25שורה  15צריכה לקבל את הקרקע" )עמ' 

כי סברה שאביה מייצג אותה בהליך הבוררות וכי היא סמכה עליו שידאג לענייניה. משנשאלה 

מדוע לא אמרה דבר לאביה לאחר שניתן פסק הבוררות השיבה "אבא שלי דרש בשמי את 

שורה  16הקרקע אבל אתה )זידאן( השתקת אותו ואמרת לו ברגע הנכון אנחנו ניתן לה" )עמ' 

 לפרוטוקול(.  21

 

עדותה של נהאי עשתה עליי רושם מהימן ואני מאמין לגרסה שהביאה בפניי. גרסתה קיבלה  

שטח של  10.6.2008שאישר כי העניק לה במתנה עוד ביום  1חיזוק בעדותו של אביה התובע 

 מ"ר במקרקעין וכי הוא מעולם לא חזר בו מעסקת המתנה אלא עומד על קיומה.   400
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, היינו לאחר 20.3.2011נעלמה מעיניי העובדה שהערת האזהרה לטובת נהאי נרשמה ביום לא  .30

. כן 970/08שניתן פסק הבוררות ואף לאחר אישורו על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת ת"א 

לא נעלמה מעיניי העובדה שאישורי מס שבח ומס רכישה אותם הציגה נהאי ובהם צוין כי 

. 29.5.2014 -ו 21.5.2014הונפקו לאחר פסק הבוררות בימים  10.6.2008מועד העסקה הוא 

עשו עליי רושם חיובי ואני  1יחד עם זאת, עדותה המהימנה של נהאי כמו גם עדותו של התובע 

במסגרתה העביר  10.6.2008מאמין כי בין השניים נכרתה עסקת מכר ללא תמורה ביום 

 מ"ר במקרקעין.  400התובע לנהאי שטח של 

 

האם יש בפסק הבוררות כדי לחסום את דרכה של נהאי מלטעון לזכויות בחלקה? לדעתי  .31

התשובה לכך שלילית. אין חולק כי נהאי לא היתה כלל צד להליך הבוררות וספק אם ידעה 

היה אמנם צד לבוררות, אך מדובר בזכויותיה של  1פרטי השתלשלות אותו הליך. התובע 

רר אשר לא לקח את זכויותיה בחשבון בעת חלוקת נהאי שנפגעו כתוצאה מפסק הבו

המקרקעין. משכך, הרי שלא ניתן לפגוע בזכויותיה של נהאי מקום שלא צורפה להליך 

"תוקפו של פסק הבורר הבוררות ולא ניתנה לה הזדמנות להביא טענותיה בפני הבורר. 

להתיימר לחול  מצטמצם רק למערכת היחסים בין הצדדים בינם לבין עצמם, ואין הוא יכול

)מהדורה רביעית,  854דין ונוהל, כרך ב  –על צדדים שלישיים" )סמדר אוטולנגי בוררות 

( בע"מ נ' מוניות ישיר 1975אלייד סוכנויות לביטוח ) 8113/09רע"א   (. ראו עוד: (2005

החברה המרכזית לפיתוח השומרון  8523/05רע"א ; (2010.2.11)בע"מ  2001סוכנות לביטוח 

 (.  14.2.2010)בע"מ נ' מזי את יחזקאל בע"מ 

 

נכון הוא שיתכנו חריגים לכלל זה כגון מקום שבו לצורך פתרון מלא של כלל המחלוקות בין  

 ולאחד למחלוקת הקשור גורם של הבוררות להליך ירופוצ יידרשהצדדים בדרך של בוררות, 

((. אלא 24.3.2014) ג'רייס נ' עראף 1196/14רע"א ו. )ראו למשל: ב המעורבים הדין מבעלי

 ב אותה. שבענייננו, נהאי כלל לא צורפה להליך הבוררות ומשכך פסק הבורר אין בו כדי לחיי

 

נוכח העובדה שהתובע ועמאד חזרו בהם, במהלך עדותם בפניי, מהסעדים שנתבעו ביחס  .32

שטח של  10.6.2008לנהאי ובשים לב לכך ששוכנעתי כי אכן התובע העביר לנהאי במתנה ביום 

מ"ר מהחלקה, אין כל יסוד להורות על מחיקת הערת האזהרה הרשומה לטובתה. משכך,  400

 שהוגשה כנגד נהאי להידחות. דין התביעה

 

 ועיקולה לטובת טמבורעלי הערת האזהרה לטובת 

 

בחלקה מפני טמבור, על עלי אחת להברחת חלקו של עלי יד לטענת טמבור, עשו התובעים ו .33

הן הסכם ביטול העסקה והן  נטען כי מנת למנוע ממנה לממש העיקול שהוטל לטובתה. 

הם פיקטיביים ואין בהם כדי להעיד על  עליחתם הבקשה לביטול הערת האזהרה עליה 

 זכויותיו האמיתיות בחלקה. 

 

http://www.nevo.co.il/case/6121169
http://www.nevo.co.il/case/6121169
http://www.nevo.co.il/case/6131528
http://www.nevo.co.il/case/11615923
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 עליניסיון להברחת נכסים כאמור, מייחסות לתובעים ול לגבי של טמבוראלה טענותיה  .34

נטל ההוכחה המוטל על המעלה טענות בפסיקה נקבע כי מעשים בעלי אופי של מרמה והונאה. 

כהן נ' אשד, פד"י  292/64ע"א בעוד   ה הרגיל במשפט האזרחי.כגון דא, הינו כבד מנטל ההוכח

   נקבע מפי השופט ברנזון כי: 416, 414( 1)יט

 

"טענת תרמית או מעילה היא טענה רצינית בעלת גוון הפוגעת  

הדבר, בשמו הטוב של האדם שנגדו היא מכוונת. לפיכך, טבעי 

שבית המשפט הנתקל בטענה כזאת ידרוש מידת הוכחה יותר 

גדולה וודאית מאשר בסוגי משפטים אחרים בעלי אופי פחות 

 חמור".

 

 ו)רא .בית המשפט העליוןדברים ברוח זו נאמרו גם בפסיקה מאוחרת יותר שניתנה מפי  

 אליהו כהן נ' יוסף לנגרמן 6465/93ע"א , 589( 1)זיקרי נ' כלל, פד"י מ 75/814ע"א למשל: 

(20.7.95.)) 

 

 להביא ראיות בעלות מידת שכנוע כאמור. איני סבור כי במקרה זה הצליחה טמבור  

 

מ"ר מהזכויות  1,000, לרכישת עליבין עמאד ל מכרההסכם עולה כי  ,יימהראיות שהובאו בפנ .35

אזהרה לטובת הנרשמה הערת  , ובאותו מועד גם18.3.10, נערך ביום המגיעות לעמאד בחלקה

 . עלי

 

 100,000על פי לשון ההסכם, מדובר בעסקה רגילה לרכישת זכויות במקרקעין, תמורת סך של  

היתה למעשה הקמת שותפות עסקית  מהותה של העסקהאלא שהן עימאד והן עלי טענו כי ₪. 

, כאשר הזכויות בחלקה נועדו להוות תמורה עבור כניסתו של עמאד עלישבבעלות  עסקב

 . נ"לכשותף בעסק ה

 

, זמן לא רב לאחר חתימת ההסכם, התברר לו כי החלקה מצויה בסכסוך משפחתי עלילדברי  

העסקה. נוכח את ליט לבטל ומוטלים עליה צווי מניעה, הערות אזהרה ועיקולים, ולכן הח

, מכתב הממוען לעמאד, ובו הודעה על 12.4.10עו"ד עאדל אבו רייא, ביום  ,זאת, שלח בא כוחו

לא הסתפק בכך אלא הגיש בו ביום תלונה במשטרה עלי  .הטעיה ומרמה מחמתביטול העסקה 

 כנגד עמאד בגין סחיטה באיומים. 

 

ן אף פעל בו תקופה קצרה, עד שהתגלע סכסוך ביו עליעמאד אישר כי נכנס כשותף בעסקו של  

 ופנייתו למשטרה, הסכים עמאד לבטל ההתקשרות ביניהם.   עלי. לאור טענותיו של השניים

 

בקשה על  ליעחתם  5.5.10טול העסקה, וביום הסכם לבי 4.5.10בהמשך לכך, נחתם ביום  

כם ביטול העסקה . ברם, הסבפנקסי המקרקעין לביטול הערת האזהרה שנרשמה לטובתו

http://www.nevo.co.il/case/17917841
http://www.nevo.co.il/case/17917841
http://www.nevo.co.il/case/17938459
http://www.nevo.co.il/case/17929467
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והבקשה לביטול הערת האזהרה לא הוגשו ללשכת רישום המקרקעין והערת האזהרה לא 

 נמחקה בפועל.  

 

 ו של עליכי מטעם התובעים הוגש לתיק תצהירו של עו"ד עאדל אבו רייא, לאימות טענת יצוין 

נגדית על עו"ד אבו רייא לא התייצב בבית המשפט ולא נחקר בחקירה ש אלא .לעיל המפורטת

יוער שגם בסיכומיהם זנחו  תצהירו, ולכן התצהיר אינו מהווה חלק ממכלול הראיות.

     התובעים תצהיר זה.

 

טוענים  להאופי העסקה אינו משקף את אכן, צודקת טמבור בטענתה כי נוסח הסכם המכר  .36

בעסקת עלי וכי לא ניתן מפיהם כל הסבר מדוע  צריך היה לכרוך את הסכם המכר עמאד ו

הגם שטענו כי הוא מצוי מהצגת הסכם השותפות גם השניים . באופן תמוה, נמנעו השותפות

היות ושוכנעתי כי ההסכם בוטל  טענות אלולנכון להכריע בלא מצאתי , חרף האמורברשותם. 

 לטמבור. אפרט טעמיי לכך. עלימטעמים הקשורים בצדדים לו ולא בשל חובו של 

 

אשר לגרסת שניהם התחייבות כושל עמאד מתיישבות זו עם זו,  עליל ראשית, גרסאותיהם ש .37

, וכן, כי עליהיתה בתמורה לכניסתו כשותף בעסקו של  עליעמאד להעברת הזכויות בחלקה ל

ההסכם בוטל בשל הסכסוך שנתגלע ביניהם עקב קיומן של מחלוקות לא פתורות ביחס למצב 

מצאתי כי עלה בידה של טמבור לקעקע  הזכויות בקרקע, המערבות צדדים שלישיים. לא

. כן כשלה טמבור מלהצביע על סיבה עלי גרסה עקבית זו בחקירותיהם של עמאד או של

, בפרט לאור הסכסוך עלי לשיתוף פעולה בין השניים ולכך שעמאד ייתן ידו להברחת נכסיו של

 נגד עמאד.  כתלונה במשטרה  עליבין השניים בגינו אף הגיש 

 

או עם עלי שלא יבוא במגע עם את עמאד , דרש עו"ד אבו רייא 12.4.10מיום  תבושנית, במכ 

להטעיה בעריכת ההסכם  עלילביטול העסקה. היינו, טענות בכל הנוגע , העסק שבבעלותו

. הדבר עליולביטול העסקה בשל כך, נכרכו באופן הדוק עם הדרישה להתרחק מעסקו של 

לפיה בגדר ההסכם הוקנתה לעמאד שותפות  יעלעמאד ושל  םעולה בקנה אחד עם גרסת

 חלק פעיל.בו ועמאד אף החל לקחת  עסקב

 

לטמבור כבר נתגבש. כך עולה  עלי לעמאד נחתם לאחר שחובו של עלישלישית, ההסכם בין  

(, שלושה ימים בלבד לאחר חתימת 6)נ/ 21.3.10לבא כוחה של טמבור מיום  עליממכתבו של 

להבריח נכסיו  עליר את חובו לטמבור. הדעת נותנת כי אילו רצה להסדי עליההסכם, בו ביקש 

הערת אזהרה לטובתו מנושיו, לא היה חותם על הסכם לרכישת זכויות במקרקעין ואף רושם 

ביקש להגיע להסדר מול טמבור אשר ו הנ"ל של עלי עולה כי הוא הניתנת לעיקול. ממכתב

י הצהיר גם כי הוא ילי העגום. בעדותו בפניאפשר לו פריסת חובו לתשלומים, בשל מצבו הכלכ

מדי חודש על חשבון אותו החוב, במסגרת הסדר תשלומים. התנהלות זו אינה ₪  600משלם 

 מתיישבת עם ניסיון להברחת נכסים. 
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ן , בעוד הסכם ביטול העסקה נחתם ביעימאד לעלילעובדה כי הסכם המכר נחתם בין  בנוגע .38

, אף שטמבור , והן התובע לא נחקרו כלל בעניין זהעליהן עמאד, הן לבין התובע אציין כי  עלי

  .טענה בסיכומיה כי גם בעובדה זו יש כדי להעיד על מרמה

 

כזכור, בעל הזכויות הרשום בחלקה הינו התובע, אף שהלכה למעשה הועברו זכויותיו לבניו,  

ו האובליגטוריות של עמאד על פי פסק הבוררות ופסקי הדין שניתנו בעקבותיו. היות וזכויותי

לפיכך, חתם התובע . על מנת להעביר את זכויותיו לרוכשאינן רשומות, אין די בהסכם המכר 

הערת האזהרה הזכויות, לרבות לצורך רישום עצמו על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת עלי וזאת 

הרה משהביעו הצדדים דעתם לביטול העסקה ומכאן גם לביטולה של הערת האז ו.לטובת

ע"א , בטל גם ייפוי הכוח הבלתי חוזר מכוחו נרשמה ההערה )לעניין זה ראו: עלילטובת 

 (. 488, 477 (2)יחזקאל סעתי נ' פרחה סעתי, פ"ד מא 404/84

 

כלשהן בחלקה נשוא זכויות  עליהלכה למעשה לא נותרו בידי העולה ממקבץ האמור הוא כי  .39

, יהא אופיו אשר יהא. מלכתחילה היו זכויותיו המכר בינו לבין עימאדהדיון, משבוטל הסכם 

בחלקה זכויות אובליגטוריות בלבד, באשר התחייבותו של עמאד כלפיו היתה להעברת  עלישל 

משכך, חלק מזכויותיו בחלקה, האובליגטוריות כשלעצמן, בלא שהעסקה נסתיימה ברישום. 

אין כל יסוד להותיר על כנה את הערת האזהרה שנרשמה לטובת עלי ואת העיקול שהוטל 

 עליה על ידי טמבור, ודינם של אלה להימחק. 

 

 

 

 

 סוף דבר

 

על יסוד כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה ככל שהיא מתייחסת למחיקת הערת האזהרה  .40

 ע במקרקעין נשוא הדיון. )נהאי( על בעלותו של התוב 2הרשומה לטובת הנתבעת 

 

לפי  18.3.2010)עלי( ביום  3אני  מורה על מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובת הנתבע  

. כן אני מורה על 19274גוש  46על בעלותו של התובע בחלקה  007737/0001שטר מספר 

)טמבור( על הערת האזהרה שנרשמה לטובת  4מחיקת צו העיקול שנרשם  לטובת הנתבעת 

 . 026360/0001על פי שטר  11.9.2011וזאת ביום  עלי,

 

נוכח תוצאת ההליך ובשים לב למכלול הנסיבות איני עושה צו להוצאות. לפיכך, יישא כל צד  

 בהוצאותיו ובשכ"ט פרקליטו. 

 
5129371 

    , בהעדר הצדדים. 2016מאי  15ניתן היום,  ז' אייר תשע"ו, 54678313

    

 

http://www.nevo.co.il/case/17921881
http://www.nevo.co.il/case/17921881
http://www.nevo.co.il/case/17921881


 מחמוד ח'לאילה נ' נימר מחמוד ח'לאילה  8881-12-13תא )חי'( 

15 

 

 

 

 

 
 54678313אמיר טובי 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

