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דיןפסק
1,2,3הנתבעיםכנגד

במהלכוואשרעצמםלביןהנתבעיםביןשנוהלמשפטיהליךהואזהדיןפסקשלעניינו

לו.צדהיולאכללאשרהתובעיםעלדווקאמשפיעותשתוצאותיופשרהלהסכםהגיעו

וביקש,נתבעבוכספימחיוב3הנתבעאתפטרעצמםלביןהנתבעיםביןהפשרההסדר

מכאן התביעה ופסק הדין.כאמור, לקבוע חיובים הנוגעים לתובעים – שלא היו צד לדיון.

פתח דבר ותמצית העובדות.1

למתןעותריםולחילופיןלוצדהיולאאשרדיןפסקלביטולעותריםהתובעים.1.1

אותםמחייבאינו–גישורהסדרשאישרהדיןפסקכיהמבהירהצהרתיסעד

וייקרא14550-09-11ת"אבמסגרתניתןהמחלוקתמושאהדיןפסקבביצועו.

."פסק הדין המקורי"להלן:

תמצית העובדות.1.2

רכשוהתובעים-דירהלמכירתבהסכםנקשרים3והנתבעהתובעים.1.2.1

גן.רמתבעירדירה3מהנתבע

-3הנתבעלבין2ו-1הנתבעיםביןכספיתתביעהנוהלההרכישהבעת.1.2.2

עתרובומשפטיהליך3הנתבעכנגדועומדתלויהיההרכישהבעת

איזוןתשלומיבגין110,000₪שלהסךבתשלוםלחייבו2ו-1הנתבעים

לרכוששגלשבאופןבדירההבניהלהרחבתהנוגעתמחלוקתבשל

המשותף.

יותרולאיחויבבוסכוםמכלמחצית3לנתבעלשלםהתחייבוהתובעים.1.2.3

נדרש,2ו-1הנתבעיםמולאל3הנתבעשניהלובתביעה-ש"ח30,000-מ

הסכימוהכספיתלתביעההתייחסותתוךכספי.סעדורקאךכאמור,

בוסכוםמכלמחצית3לנתבעלשלםהדירהרכישתבמסגרתהתובעים
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מיותרלאמקרהובכלמשפטהוצאותלרבותאיזוןלתשלומיבתביעהיחוייב

עלכיהמקוריבהליךנקבעשהיהככל–פשוטותבמיליםאו.30,000₪–

היואזימשפט,הוצאותכולל-60,000₪עדסכוםכללשלם3הנתבע

לרבותהאיזוןתשלומישסכוםככלזה;מסכוםמחציתלומשלמיםהתובעים

התובעיםהיואזי₪,60,000–מהגבוהסךעלעומדהיההמשפטהוצאות

₪.30,000שלמקסימליסכוםלומשלמים

הסכם-הדירהמכירתעלהיטבידעו3הנתבעוכמובן2ו-1הנתבעים.1.2.4

מועד.9/8/2012ביוםנחתםבדירההזכויותאתהתובעיםרכשובוהמכר

חתימתמועדלאחרכחודשייםקרי,18/10/2012ליוםנקבעהדירהמסירת

וכמובן2ו-1לנתבעיםהיטבידועהיההמכרהסכםשלקיומודברההסכם.

.3לנתבעגם

כתבמתקנים2ו-1הנתבעיםהדירה,מכירתלאחרחודשיםכעשרה.1.2.5

ביום-התובעיםחשבון""על3הנתבעעםומתפשריםהתביעה

הנתבעיםתיקנונמכרו,בדירהשהזכויותלאחרחודשיםכעשרה,2/6/2013

שטחלפיהלסעדדרישהלתביעהנוספהוהפעםהתביעהכתבאת2ו-1

זהבשלב–כלומרלדירתם.יוצמד2ו-1הנתבעיםלדירתהסמוךמקרקעין

לסעדתביעהוהןכבעברכספי,לסעדתביעההןהמשפטביתבפניעמדה

ידועכאשראלהוכל–2ו-1הנתבעיםלדירתמשותףרכושלהצמדתביחס

המשותףבביתוממילאבדירההזכויותכי3לנתבעובוודאי1,2לנתבעים

נמכרו זה מכבר.

קבלתהתביעה,כתבתיקוןלאחר–עצמםלביןהנתבעיםביןפשרההסכם.1.2.6

אשרביניהםל"פשרה"3ו-1,2הנתבעיםהגיעוגישורהליךוכןמומחהחוו"ד

תבוטל;3מהנתבעהכספיתהדרישה–האחדעיקריים:רכיביםשניכללה

אתמכראשרמשותף,בביתמקרקעיןששטחהסכים3הנתבע–השני

-פשוטותובמילים.2ו-1הנתבעיםלדירתיוצמדמכברזהבוזכויותיו

"זכויות"עלויתרובתמורהאיזוןבתשלומייישאשלאמכךנהנה3הנתבע

שכלל לא היו בידיו.
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נשאלכאשר–להליךצורפולאשהתובעיםלכך2ו-1הנתבעיםהסבר.1.2.7

אתצירףלאהצהרתיסעדוביקשתביעתואתתיקןכאשרמדוע1הנתבע

קיבלשהואלהיותיכולמשפטיייעוץכאן"יש–וצייןכוחובאקםהתובעים

ארוכותמתייחסשהואתוךהשיבעצמו1הנתבע.זה"עלמשפטיייעוץ

השאלהשלולגופהשבמחלוקתהמקרקעיןלשטחזכאיהואלפיהןלטענותיו

.שלי""לא הוספתי אותו כנתבע כי קיבלתי עצה מעורך הדיןענה –

עצהפיועלתביעתםאתלתקןהחליטובמודע,,2ו-1הנתבעים–כלומר

המתוקנת.משפטית ושוב במודע החליטו לא לכלול את התובעים בתביעתם

סירובםלמרותהתובעיםחשבון""עלשהתפשרלכך3הנתבעהסבר.1.2.8

דיןכעורךהוסמךכברבפניהדיוןבעתאשר3הנתבע–פעולהעמולשתף

כתבשתוקןלאחרבעיקרפעולהעמושיתפולאשהתובעיםכךעלהלין

שהואתוךש"התפשר"לשכנע3הנתבעביקשעוד.מגעניתקוואףהתביעה

למרותהתובעים,טובתאתדווקאמבקשכשהואכספיחיובלעצמוחוסך

מתארהואכאשרהעידוכךמגע.וניתקופעולהעמולשתףסירבואלהשלא

כיצד התובעים מסרבים לשתף עמו פעולה:

–[התובעשמעוןכאשרהמגשראצלעצמיאתמצאתי"...

א.ב]–התובעים[ב"כואתפעולהאיתילשתףרצהלאא.ב]

..."אמרת לי ששמעון לא מוכן לשמוע

התובעיםכאשרבעיקרלעשות,3הנתבעעלשהיהןהראויהנכוןהדבר

כךלאעבורם.ו/אובשמםלהתפשרלאהוא–פעולהעמולשתףמסרבים

יצילוכןהאיזוןמתשלומיעצמואתיצילכיצדחשבולדבריו3הנתבעעשה

את התובע וכלשונו:

לילמזערמנתעללפעולהנכונההדרךמהחשבתי"...

בידיתישארלאשהחצרשהבנתימאחרלשמעון.וגםנזקים

כמהרקהיאהשאלההבנתיוהמגשר,בהמ"ששקבעכפי

אהרוןשאצללחצרבנוסףיוםשלבסופוישולמואיזוןתשלומי

ואתעצמיאתמצילשאנימצאתיאני.א.ב]–1[הנתבעטיבי
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אצלהחצרלהותרתבנוסףאיזוןתשלומימלשלםהתובע

טיבי"

איזוןמתשלומיאותוהמצילהגישתובצדקתלשכנעמבקש3הנתבע

כך:ומיטיבה לטעמו עם התובעים המסרבים לשתף עמו פעולה ואומר

לטובתטיביעםהסכםשאחתוםעדיףהמצבזהאם"אמרתי

עוברתהחצרגםעצמישאמצאמאשרלךהסברתיוגםכולם

אליו וגם אני והתובע צריכים לשלם לו תשלומי איזון"

פעולהעמולשתףסירבושהתובעיםלמרותלהתפשר,3הנתבעהחליטכך

שהםתוךסעדולדרושתביעתםלתקןהתובעיםהחליטולכןקודםוכך–

להליך.מרחיקים בפועל את התובעים מההליך ונמנעים במודע מצירופם

שלבסופו–דיןפסקשלתוקףומקבלהמשפטלביתמוגשהגישורהסדר.1.2.9

הוגש–שהתפשרוכפיביניהםהתפשרו3ו-1,2שהנתבעיםולאחריום

סגניתכב'ידיעלדיןפסקשלתוקףוקיבלהמשפטלביתהגישורהסדר

הנשיא דליה אבי גיא.

בומטעהסעיףכללדיןכפסקשאושרהגישורהסדרכילצייןהמקוםכאן

בתביעההדיןפסקבתוצאותהותנתהלתובעיםהזכויותמכירתכאילונרשם

תיארהטעהפניועלאשרהסעיף,נוסחעצמם.לביןבינםהנתבעיםשניהלו

בכפוףבדירהזכויותיואתמכרהתביעהלהגשת"בסמוך–3הנתבעכי

היהלאבמקור).לא(ההדגשותכאן"ההליךבמסגרתשיינתןדיןלפסק

לאחרואבהיר.שיינתן"דיןלפסק"בכפוףהיתההמכירהכילצייןמקום

לרבותלו,והנספחהמכרהסכםלרבותבפני,הראיותכלוהוצגושנשמעו

2ו-1הנתבעיםהתחמקותולרבותהתובעיםכנגד3הנתבעשלתלונתו

הוצגלאשרבניגודכימשמעיחדבאופןעולההרי–התובעיםמצירוף

הדיןפסקלתוצאותבכפוףהייתהלאכללהזכויותמכירת-הגישורבהסדר

הואהמקורילהליךביחסהוסכםאשרכלעצמם.לביןהנתבעיםשביןבהליך

לנתבעהתובעיםמצד30,000₪שלבסךמוגבלתתשלוםתוספתורקאך

3.
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המשפטביתידיעלשנאמרומפורשיםדבריםועלקודמיםהליכיםעל.1.2.10

וזאתהמקוריהדיןפסקלביטולבבקשהבתחילהפנוהתובעים–המחוזי

ביתכאשרנדחתההדיןפסקלביטולבקשתםניתן.בוהתיקבמסגרת

פסקביטוללבקשהתובעיםשלזכותם"ל"מקורמתייחסהשלוםמשפט

המשפטביתבהמלצתלבקשתםנמחקהתובעיםנקטובוערעורהליךהדין.

ביתדבריאתלהביאהראוימןשלפני.התובענההוגשהומידהמחוזי

אתהמקבלתבהחלטהשרון)–לבהררותהשופטת(כב'המחוזיהמשפט

הסכמת התובעים למחוק הערעור ומדברת בפני עצמה:

לאשהמערעריםככלמסמרות,לקבועשמבליסבורה"אני

ואינני–שהתנהלולגישורהערעורנשואלתובענהצדהיו

לחייבניתןשלאהרי–בענייןראיותשמעתילאכיכךקובעת

אישרהדיןשפסקוככללו,צדהיושלאגישורבהסכםאותם

הסכםלאשריכולאםבעינירבשספקהריגישורהסכם

היהולאהגישורהסדרעלחתםלאשלפחותצדלגביגישור

צד לו"

את3ו-1,2לנתבעיםלהבהירביקשהמחוזיהמשפטשביתאפואנראה

פשרהבהסכםשלישיצדשבחיובהקושיעלועמדבהתנהלותםהבעייתיות

בו לא נטל חלק.

הערה ביחס לתמצית העובדות.1.3

המשפטביתבפנישהוצגווהראיותהעובדותמכלולבגדראינולעילהאמור

ביןהמקוריתלמחלוקתוביחסמקרקעיןבדינילשאלותביחסטענותובכללם

להמשיךכדילעילשהובאוהעובדותבתמציתדיזאתעםעצמם.לביןהנתבעים

במלאכת פסק הדין.

תמצית פסק הדין.2
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ערעורוכינדחתההמקוריהדיןפסקלביטולשבקשהלכךהפנוהנתבעים.2.1

דיןביתמעשהבשלהתביעהלדחותישכיהנתבעיםטענועוד.נמחקשהוגש

לו;צדהיושלאהדיןופסקהגישורהסדרכנגדמלטעוןמושתקיםהתובעיםוכי

משפטית"ב"קרבהקרובכצדהתובעיםאתלראותישכיהנתבעיםטענובנוסף

ההזדמנות"ל"כללבהתאםכילטעוןביקשווכןזהיםאינטרסיםובעל3לנתבע

רשאיםהםגםהריטענותיושנדחודיןבעלכנגדלטעוןזרלצדהמאפשר

לחוסרהנתבעיםטענואלהלכלמעברהתובעים;אתולחייבטענותיהםלהעלות

והמתינוהמשפטית"הגדרעל"ישבוכהגדרתםאשר,התובעיםשללבתום

המקוריהדיןפסקתוצאתלוכיוציינועצמםלביןהנתבעיםביןההליךלתוצאת

הייתה שונה הרי היו התובעים טוענים לכך לזכויות מכוחה.

:אין לקבל את טענות הנתבעים וזאת בשל האמור להלן.2.2

לטעוןואיןמושתקיםאינםשהתובעיםבכךהדיןפסקולסייםלהתחילניתן.2.2.1

הכרעותהכוללדיןפסקניתןשלאהעובדהבשלולודיןביתלמעשה

התפשרובוגישורהסדראישורהואנעשהאשרכלאלאפוזיטיביות

3בסעיףיורחבכךעלשלהם.האישייםהאינטרסיםקידוםלשםהנתבעים

.להלן

לחייבםשאיןלכךממילאמביאהלהליךצדהיולאשהתובעיםהעובדה.2.2.2

ואינטרסיםמשפטית""קירבהשלתובעיםלומראין-ועודזאתבתוצאותיו.

איזוןמתשלומילהימנעשביקש3הנתבעשלהאינטרסים.3לנתבעזהים

מגודרתהייתהלתשלוםחשיפתםאשרהתובעיםשלמהאינטרסיםשונים

המשותף.לרכושביחסהאינטרסלהםקםומנגד30,000₪שללסך

פעולה.עמולשתףוסירבואמתבזמן3לנתבעזאתהבהירואףהתובעים

לעניינינו.רלוונטיאינוהנתבעיםידיעלהנטעןההזדמנות""כללגם–בנוסף

.להלן4בסעיףהדיוןיובאכךעל

ידעואשרהנתבעיםמוחלט.לבתוםבחוסרואףתמוהבאופןפעלוהנתבעים.2.2.3

ולהגיערלוונטילאהליךלנקוטמשיקוליהםהחליטוהתובעיםאודות

הם–שלישייםצדדיםעללהחילמבקשיםהםאותהלהסכמהבמסגרתו

.להלן5סעיףבכךעלהתובעים.
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מקוםישאךהמקוריהדיןפסקאתלבטלמקוםאיןאכן-דיוןשלבסופו.2.2.4

חל על התובעים.להבהיר כי אינו חל על מי שאינו צד לו – ובעניינינו אינו

דיון

הוא אישור הסכם פשרהלא נטען לטעון למעשה בית דין או השתק כאשר פסק הדין.3

הנתבעיםביןגישורהסדראושרבהןספורותבשורותהסתכםהמקוריהדיןפסק.3.1

ביןלמחלוקתביחספוזיטיביותהכרעותזהדיןבפסקהיהלא–כלומרעצמם.לבין

הצדדים, ולא היו הכרעות בכלל.

ביתלמעשהלטעוןפשרהלהסכםמקורייםצדדיםמבקשיםכאשראפילוכייודגש.3.2

דיוןנערךמשלאבנקל.כןלעשותייטולאהמשפטבתיהרי–ביניהםהשתקאודין

אתבהאמרהמשפטשביתפלוגתאאיןממילאהריבהכרעהשהסתייםמשפטי

ביום(ניתןגילרשמעוןנגדלבייבלב,682/07רע"אאלאפנהזהלענייןדברו.

כך:נקבעשם)21/6/07

לכוחובאשרמובנהספקנוצרבהסכמההניתןדיןבפסקעסקינן"כאשר

-המושתקלצדלהיגרםהעלולהעוולבשלזאתפלוגתא...השתקלהקים

לבירורהדיןבעליביןאדוורסרידיוןבפועלהתקייםשלאמקום

הפלוגתא"

ספקהריהמשפטימההליךחלקשהיודיןבעליביןבהסכםמדובראפילו–כלומר

בכךדילאואםדיון.התקייםלאשכןמהםאחדכלפיהשתקיצרההסכםאם

לעיתיםואשרפשרהלהסכםהמוביליםהאינטרסיםביןההבחנהגםמובאת

וכלשון פסה"ד:מביאים לתוצאה שונה מאשר קביעות עובדתיות פוזיטיביות,

אתסיומהלידילהביאהצדדיםרצוןידיעללרובמונעפשרה"הסכם

שלדווקניתוהחלה–ומשאביםזמןלחסוךובכךהמשפטיתההתדיינות

להביאעלולההפשרהבדרךשניתןדיןפסקעלהפלוגתאהשתקכלל

להשפעתמחששבפשרה,המחלוקותמסיוםדיןבעלישללהימנעותם

אתבקפידהלבחוןישכןעלעתידיים.הליכיםעלשבפשרההדיןפסק
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בטרם–הדיןפסקניתןפיהושעלהמשפטלביתשהוצגהההסכמהטיב

יוחל השתק פלוגתא"

להסכםמקוריצדכלפילהשתקביחסהעוליםהספקותתיארלעילהאמורכל

הסדרשכןיותרוברורפשוטהמצבבעניינינודין.פסקשלתוקףשקיבלפשרה

חלקבונטלולאהתובעיםכאשרעצמם,לביןהנתבעיםביןהיהוהפשרההגישור

קביעותבהעדר-כלומר.התובעיםאתמשתיקאינווכמהכמהאחתעלומכאן

אתמשתיקשקיומולומרניתןלאממילאהריהמקוריהדיןבפסקפוזיטיביות

התובעים ומחייב אותם.

השוועודהמקורי,בהליךשעלווהשאלותהמשפטילמצבביחסטענוהנתבעים.3.3

בפנינעשההגישורהסדרכיציינווכןבסביבתםאחריםנכסיםלמצבהנתבעים

מכלמקצוע.בעליעםהתייעצותלרבותדעתחוותשהתקבלוולאחרמקצועימגשר

הדיןלפסקשהביאהגישורהסדרתוצאתשממילאלהניחהנתבעיםמבקשיםאלה

לאחר דיון והכרעה.המקורי הייתה גם התוצאה הצפויה לו היה ניתן פסק דין

ביןהגישורהסדרתוצאתסבירותלבחוןנועדלאשבפניההליךזו.טענהלקבלאין

עלהחליםוהחוזיםהמקרקעיןדינילבחוןנועדלאובוודאיעצמםלביןהנתבעים

לשאלהמתייחסההליך.2ו-1והנתבעיםהתובעיםמתגורריםבוהמשותףהבית

צדהיושלאמשפטיוהליךהסדרבתוצאותהתובעיםאתלחייבישהאם–הברורה

אשרהליךבעתידיהיהואפילונכונותהנתבעיםשלהנחותיהםאפילו–ויודגשלו.

כנגדהליךלקייםישעדייןהרי–הגישורהסדרלתוצאתיוםשלבסופויביא

בוגישורהסדרהתובעיםעלולהחיללייבאולאכאמורדיןפסקיתקבלבוהתובעים

החליטו הנתבעים וסיכמו את אשר סיכמו בינם לבין עצמם.

סיכום עד כאן לעניין העדר הכרעה פוזיטיבית.3.4

דיןפסקומשקייםגרסאותביןפוזיטיביבאופןהמכריעדיןפסקקייםמשלא

מושתקים לטעון כנגדו.המאשר הסדר גישור – הרי ממילא אין לטעון כי התובעים
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ל"כללתחולהואין3לנתבעהתובעיםביןמשפטיתקירבהאין.4

ההזדמנות"

על העדר קירבה משפטית.4.1

קירבה3הנתבעלביןהתובעיםביןלפיההנתבעיםטענתלקבלאין.4.1.1

המשפטיתהקירבהכללהתחייב.בובהסדרמחויביםהםומשכךמשפטית

כאשרוכןאינטרסיםזהותהייתה3הנתבעלביןהתובעיםביןלוקםהיה

המתרסשלאחדבצדאחידיםהיו3והנתבעהתובעיםשלאינטרסיםאותם

זהותאיןבעניינינו.2ו-1הנתבעיםנמצאיםבוהמתרסשלהשניצדומולאל

הנתבעשלהאינטרסים–מכךויתרה3הנתבעלביןהתובעיםביןאינטרסים

1הנתבעיםלאינטרסיותרונוטיםהמתרס'שלהשני'מצדואףנמצאים3

.2ו-

מחומרללמודנקל–זהיםאינם3והנתבעהתובעיםשלשהאינטרסיםכךעל.4.1.2

שלהאינטרסיםכךעצמו.3הנתבעמדבריעולהאףוהדברהראיות

כדלהלן:הםמזה3הנתבעושלמזההתובעים

לתביעהצדהיולוהתובעיםאינטרס–התובעיםשלהאינטרס-

עו"דטרחתושכרהאיזוןתשלומיצמצום-ראשיתכפול:היההמקורית

-שנית₪;30,000עלהעולהבסךנושאיםהיולאמקרהבכלכאשר

הביתבשטחיחלקם(מקסום)השאתהתובעיםשלהאינטרסכללעוד

המשותף, גם במחיר תשלום חלק מתשלומי האיזון;

ורקאךומטרתואחדהוא3הנתבעאינטרס–3הנתבעשלהאינטרס-

עו"ד.טרחתושכרהאיזוןתשלומיהיקףאתהאפשרככללצמצם

קייםהיהלאכללהמשותףהביתבשטחיחלקוהשאתשלהאינטרס

החלטהמכלייהנהולאהמשותףבביתחלקואתמכרכברהואוהרי

בהתאם3הנתבעפעליוםשלבסופוואכןהמשותף.לרכושביחס

ו"הסכים"האיזוןמתשלומיעצמו''הציל-וכלשונו–שלולאינטרס

.2ו-1הנתבעיםלדירתשטחיםלהצמדת
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בהליכיםמאחוריועומדיםאינםשהתובעיםאמתובזמןהיטבידע3הנתבע.4.1.3

ניתקושהתובעיםהעיד3הנתבעכך.עלהתלונןאףהואשהעידוכפישניהל

וזאתלותסייעלאכיהודיעההתובעיםשב"כהוכחעודקשר;עמו

מפעולתו.נבגדיםעצמםראוהתובעיםכי3הנתבעצייןבנוסףבהוראתם;

ברורהידיעהאלא3ולנתבעלתובעיםהיושוניםאינטרסיםרקלא–כלומר

אודות כך.

"כלל ההזדמנות" אינו חל בעניינינו.4.2

להליךזרלצדהמאפשרההזדמנות""כללשללקיומוטועניםהנתבעים.4.2.1

שהיה חלק מההליך המקורי.בעל דיןכנגדהגנהלהעלות טענות

זר,צדשלטענהאחדהרכיב–ההזדמנות"ל"כלללורכיביםשלושה

הגנהטענת–השניהרכיבכבעניינינו;המקוריהדיןבעלשלמטענהלהבדיל

–השלישיהרכיבכבעניינינו;התובעיםכנגדתקיפהמטענתלהבדיל–

המופניתמטענהלהבדילהמקורי,הדיןבעלכלפיפנימהמופניתהטענה

לחוץ כלפי הצד הזר כבעניינינו.

"כללהנתבעים.לטענתמקוםאין-לעיל4.2.1מסעיףלהביןשניתןכפי.4.2.2

טענתמהנתבעיםמיכנגדלטעוןלתובעיםדווקאמאפשרהיהההזדמנות"

–לדוגמאכךהמקורי.בהליךבההכרעהשהייתהככלאחרתאוכזוהגנה

אדםאותויתבעכאשרהריונדחה,מסוימתבעילהשכנואתתובעאדםאם

כיולטעוןההזדמנות"ל"כלללטעוןהאחרהשכןיוכלעילהבאותהאחרשכן

שכןמולטענותאותןלהעלותיכוללאאחדשכןמולבהליךניגףאשרהתובע

ישהרילתובעביחסעמדתוהמשפטביתמשאמר–פשוטותבמיליםאחר.

בכלכיייאמרלעילהאמורולכלתובע.הואבואחרבהליךגםאליהלהתייחס

הדיןבעלכנגד"תקיפה"בטענתולאאפשריתהגנהבטענתמדוברמקרה

בהליך המקורי.

קביעותלהחילהמקוריבהליךדיןבעלמבקשכאןשלפנינו.המקרהזהלא

–הגנהטענתולא"תקיפה"בטענתשמדובררקלא–כלומרזר.צדכנגד
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צדידיעלולאזרצדמולאלמקורידיןמבעלהחוצה,מההליךנטענתזוהרי

זר כנגד בעל דין מקורי.

ההליךתחילתטרםואףהדיןפסקטרםהזכויותרכשוהתובעים-יודגשעוד.4.3

הדיוני

ועומדתלויהיההתובעיםידיעלהזכויותרכישתשבעתכךעלחולקאין.4.3.1

.3מהנתבע2ו-1הנתבעיםדרשואותוכספיסעדשעניינומשפטיהליך

הוא2ו-1הנתבעיםלדירתשטחיםלהצמדתהתייחסאשרהמשפטיההליך.4.3.2

הנתבעיםוכאשרהמכרהסכםלאחרחודשיםעשרהכהחלאשרחדשהליך

–כלומרלהליך.התובעיםאתצירפולאמשיקוליהם3הנתבעואף2ו-1

התביעההואחדשהליךוסיימוהמשיכוהתחילו,3ו-1,2הנתבעים

המתוקנת כאשר ידעו היטב על התובעים ועל זכויותיהם.

זלצמן,נינהשלבספרההמתוארתלמחלוקתלהתייחסביקשוהנתבעים.4.3.3

לצדהועברוזכויותבולמצבביחס)1991(האזרחיבהליךדיןביתמעשה

היתרביןמתייחסתזומחלוקתמשפטיים,בהליכיםשהחלולאחרשלישי

לצד שלישי.לצורך למנוע סיכול הליכים משפטיים בדרך של העברת זכויות

משפטיבהליךעוסקלאשלפנינוהמקרההנתבעים.שללטענתםמקוםאין

אלזכויותבהעברתעוסקשלפנינוהמקרהזכויות.הועברוובמהלכושהחל

תביעהכתבתיקוןשלבדרךמשפטיהליךהחללאחריהאשרהתובעים

והוספת הסעד שהביא למחלוקת מושא פסק דין זה.

קריהשלישיהצדהריהזכויות,העברתלאחרדיןפסקניתןבובמקרה

המלומדתשללספרה234מס'מפסקהעולהכךבו,מחויבאינוהתובעים

כך:נרשםבה236מס'מפסקהגםעולהכךזלצמן,נינה

צדלביןהמעבירשביןלהתדיינותהזכותהעברתקדמה"כאשר

שלבסיומהשניתןהדיןבפסקקשורהנעבראיןשלישי,

באותהלייצגולמעבירהרשאהנתןכןאםאלאההתדיינות,
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נובעכלפיודיןביתכמעשההדיןפסקשלכוחושאזהתדיינות,

מרעיון הייצוג ולא מרעיון החליפות בזכות"

הרילייצגם3הנתבעאתהסמיכולאשהתובעיםספקאיןכאשר–ומכאן

בוודאי אינם מחויבים בפשרה שבה 'הציל עצמו' כלשונו.

ומעל לכל – חוסר תום הלב של הנתבעים.5
3והנתבעלהליךהצטרפולאוכיהגדר"על"ישבוכיהתובעיםכנגדטענוהנתבעים.5.1

כדיאלהבטענותאיןקשר.עמוניתקווכינבגדיםעצמםראושהםכךעלהליןאף

בינםלהתפשרהחליטואשרהנתבעיםמהתנהלותשעולההתמיההאתלהסיר

פסקלקבלומנגד3הנתבעכנגדכספיתדרישהעללוותרהסכימוואשרעצמםלבין

אתמצרפיםלאבמודעהנתבעיםכאשרזאתכלבתובעים.לכאורה,הפוגע,דין

התובעים להליך.

כפיאלא,הבנהבחוסראובטעותמקורהאיןלהליךצורפולאשהתובעיםהעובדה.5.2

קיבל.אותומשפטיייעוץתוצרהיאלדבריואשרמודעתתוצאה–העיד1שהנתבע

לזכותו.תעמודלאהנכוןהדיןבעלאתמלצרףדיןבעלשלמכוונתהימנעות

תביאלאהנכוןהדיןבעלאתמלצרףדיןבעלשלמכוונתהימנעותבוודאי

לחיוב בעל הדין הנכון כאילו צורף.

לצייןישהמשפטיתהגדרעלישבוהתובעיםלפיההנתבעיםטענתכנגד.5.3

ל"פשרה"הגיעובתחומהמשפטיתגדרלעצמםשהקימואלההםשהנתבעים

משפטיתגדרשאותההואהחמורשלישי.לצדוגרועההנתבעיםלכלהטובה

אתתיקנו2ו-1הנתבעיםוכאשרבדירההזכויותרכשושהתובעיםלאחרהוקמה

לתבוע את התובעים כאן.כתב התביעה, הוסיפו סעד שאינו כספי ובחרו במכוון לא

לתקןכספיתתביעהניהולשלשנתייםכמעטלאחרהחליטו2ו-1הנתבעים-ודוק

מצדו3הנתבעלתובעים;נמכרושהזכויותלאחרוזאתחדשסעדלהוסיףאותה,

ואףלהמשיךהחליטמגעבמפגיעעמוניתקוכאשרוגםהתובעיםלצירוףפעללא

כלפיו.להתפשר – בדרך שהיטיבה עמו ואיינה כל הדרישות הכספיות

13
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הביאיוםשלבסופוואשרלתובעיםהנתבעיםשכרוהמשפטיהבוראתלבקריש.5.4

לתביעהמלכתחילהמצורפיםהתובעיםהיולוזה.דיןולפסקשלפנילתביעה

הדיון בתובענה כאן.המתוקנת שהוגשה במכוון ללא צירופם הרי ממילא היה נמנע

אין מקום לבטל פסק הדין המקורי.6
עלערערואףהתובעיםונדחו.המקוריהדיןפסקלביטולבקשההגישוהתובעים.6.1

החלטה זו ובהמלצת בית המשפט המחוזי מחקו הערעור.

עלערעורהואשמהותהבקשהאפוא,היא,המקוריהדיןפסקלביטולהבקשה.6.2

צדהיולאאשרתובעיםאותם–ועודזאתלקבלה.איןומשכךקודמותהחלטות

יכוליםאינםוכמובןעצמוההליךבמסגרתלבטלוהיויכוליםלאהמקורילהליך

לבטלו בהליך חיצוני.

עםיחדאךלהלןוייקבעשהובהרכפיהתובעים,אתמחייבאינואכןהמקוריההליך

העדר החבות מכוחו הרי לתובעים אף אין זכות ביחס אליו.

סוף דבר.7
מתעלמיםשהםתוךעצמםלביןבינםהתפשרוהנתבעיםלעילמהאמורכעולה.7.1

3שהנתבעלאחרחדשמשפטיבהליךנקטו2ו-1הנתבעיםמהתובעים;במודע

לביןבינםהנתבעיםהתפשרוהחדשההליךבמסגרתלתובעים;זכויותיומכר

להעברתו"מסכים"כלפיוכספיתדרישהמביטולנהנה3שהנתבעתוךעצמם

לתובעים.לפני כןשטחי מקרקעין בבית משותף אשר מכר הזכויות בו

שלתוקףקיבלאשרעצמםלביןהנתבעיםביןהגישורהסדרכיבריאלהבנסיבות.7.2

מחייב את התובעים.אינופסק דין באופן שתואר לעיל

ת.אבדיןפסקשלתוקףקיבלאשר23/3/14מיוםלהסכםכינקבעאלהבנסיבות
כןכמוולהליך.להסכםצדהיולאשאףלתובעים,ביחסנפקותכלאין14550-09-11
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התובעיםעלהמשפיעהמקרקעיןברישוםשינויכללבצע3ו-1,2הנתבעיםעלנאסר
.23/3/14מיוםלהסכםבהתאםשינויכלזהובכלל

שלכוללבסךשניהםעו"דטרחתושכרהתובעיםבהוצאותיישאו3ו-1,2הנתבעים
12,500₪שלהסךבתשלוםולחודביחדמחויבים2ו-1התובעיםכאשר25,000₪
הפרשייישאולעילהנקוביםהסכומים₪.12,500שלהסךבתשלוםמחויב3והנתבע

הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

5129371

הצדדים.בהעדר,2017אפריל12תשע"ז,ניסןט"זהיום,ניתן54678313

5129371
54678313

54678313ברקאיאביים
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

נבו – הקש כאןבעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר
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