
כלפוןחייםנ'יפרחגבריאל57861-12-16(ת"א)הפ

בית המשפט המחוזי בתל־אביב–יפו

57861-12-16ה"פ
יפרח נ' חלפון

2019במארס27
כ' באדר ב תשע"ט

גבריאל יפרחהמבקש

עו"ד גדי רינגולדע"י ב"כ

נ  ג  ד

חיים כלפוןהמשיב

עו"ד לירז גונן־אללוףע"י ב"כ

חקיקה שאוזכרה:
1993תשנ"ג-חוץ-בנקאיות,הלוואותהסדרתחוק

פ ס ק - ד י ן

6572בגוש2בחלקההמבקשזכויותעלשנרשםמשכנתהשטרכייוצהרשבולפסק-דיןתביעהלפניי

לפועלההוצאהלשכתהתבקשהשבו,562271-03-15תהוצל"פוכיבטל,הואהמקרקעין)(להלן:

בתל-אביב–יפו להורות על מימוש השטר, ייסגר.

עלהצדדיםחתמו,2013באוקטוברבתשעהתחילה,ש"ח.אלף400למבקשהלווההמשיב.1

(נספחשקליםמיליוןרבעשלהלוואהלמבקשהועמדהשמכוחו)הראשוןההלוואהחוזה(להלן:חוזה

יוםנרשםהפירעוןולהבטחתעיסקא),היתרשטרגםשםוראוהמשיב,שלהראשיתהעדותלתצהירא

ההלוואהחוזהלפיב).(נספחבהוד-השרוןחקלאיתקרקעבמקרקעין,המבקשזכויותעלמשכוןלכןקודם

מאוחרבנקאית.בהעברהאלףמאתייםועודבמזומןש"חאלףחמישיםמהמשיבהמבקשקיבלהראשון

ד)(נספחההלוואהחוזהניסוחולשםשקלים,אלף150שלנוסףסכוםמהמשיבהמבקשלווהיותר

השניההלוואהבחוזהלב.אלוןעורך-הדיןשלשירותיואתהמשיבשכר)השניההלוואהחוזה(להלן:

ההלוואהחוזהלפיההלוואהסכוםבוונכללש"ח,אלף400הואההלוואהשלהכוללסכומהכינכתב

מתכחששהואחתימההשני,ההלוואהחוזהעללבעו"דבפניהמבקשחתם26.03.14ביוםהראשון.

יוזכר,המשכנתה,תוקף.לואיןכילהצהירעותרהואשכעתה),(נספחהמשכנתהשטרועלאליה,

הוד-השרוןעירייתשלאישורהאתהמבקשקיבלאחר-כךלעיל.כהגדרתםהמקרקעיןעלהיאגםנרשמה
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אתמהמשיבקיבלרישומהעםבפתח-תקווה.המקרקעיןרישוםבלשכתאותהורשםהמשכנתהלרישום

הנותרים.השקלאלף150

שהחזירהיאהמבקששלהמרכזיתטענתו.2015במארסבארבעההמשיבפתחלפועלההוצאהתיקאת

ביוםלפועל.ההוצאהתיקשנפתחקודםעודהכוללההלוואהסכוםמתוךש"חאלף282שלסךלמשיב

לשלםהמבקשהסכיםהפתיחה,המרצתעםשהוגשההזמנילסעדהבקשהלפניינדונהכאשר,08.01.17

(נספחימיםתשעהכעבורשולםזהסכוםהיום.עדעוכבולפועלההוצאהוהליכיש"חאלף118למשיב

הואמהעללוהוסברלאהמשכנתהשטרעלהחתימהלפניכיוטועןמוסיףהמבקשהמבקש).לתצהיר13

ארבעהבתוךהשקליםאלף400אתלהשיבשעליוידעאילוהשטרעלחותםהיהלאכילחתום,מתבקש

שלדינהכיסבורהואנישבתיקבחומרעיינתיכלל.חתםלאהשניההלוואהחוזהעלכיוכאמורחודשים,

המרצת הפתיחה להידחות. להלן נימוקיי.

בבקשהבדיוןעוררין.איןש"חאלף400בסךהלוואהמהמשיבקיבלשהמבקשהעובדהעל.2

הזדמנויות,בשתיש"חאלף150ו-250לושניתנואישרהוא)8שורהלפרוטוקול,4(עמ'הזמנילסעד

,29(עמ'הפתיחהבהמרצתבדיון).30שורה(שם,לו“חייבשאניזהאתמכחישלא„[...]אני–וכלשונו

גםואישרהכולל,הסכוםאתלמשיביחזירהואכיהשנייםביןשהוסכםהמבקשאישר)20–19שורות

שורות,22(עמ'לו[...]“מובטחיםחייםשלאלף400-המקרה„בכלכיהמשיבבאת-כוחשלטענתהאת

דנן:ההליךלפנישנדוןהליך,55233-08-16ת"א)(מחוזיה"פבשתמךבתצהירהצהירהמבקש).5–4

עלהריביתאתהחודשיםבמהלךש[י]למתיחודשים.מספרבתוךהסכוםאתלולהשיב„התחייבתי

המבקשלגרסתהראשית).עדותולתצהיר9לנספחד5(סעיףהקרן“ע"חמשמעותייםוסכומיםהסכום

להשיבהחלהוא2014באוגוסטבעשרים)32–31שורותלפרוטוקול,22עמ'לתצהירו;6(סעיף

אתשילםשאומנםלהוכיחהשכיללאשהמבקשאלאבמזומן.אותושילםולבקשתוהכסף,אתלמשיב

לפועל.ההוצאהללשכתהמשיבלפנייתעוברהשקליםאלף282

בנקאיתהעברהבאמצעותלמלווההלווהישלםוהריביתההלוואהקרן„אתהשניההלוואהחוזהעל-פי

כיאחרת,בדרךלידיותשולםהריביתכיהלווהמאתהמלווה„[...]יבקשאםאך[...]“,בלבדזוובדרך

(סעיףזה“לענייןהמלווהשלובחתימתוידובכתבמפורשאישורתהאהריביתלתשלוםבלעדיתראיהאז

הריבית.חשבוןעלתשלוםלקבלתהמשיבשלאישורהציגולאבנקאיתהעברההעבירלאהמבקש).3.5

289ב-המסתכמיםכסף,וסכומיתאריכיםבעטרשםשבהלתצהירו)2(נספחרשימההיהשהראהכל

נושאאינוהמסמךכילצייןלמותר.20.12.14ועד20.08.14מיוםלמשיבשולמושלטענתוש"ח,אלף

לבתוהמשיבעזרשנה,אותהספטמברסוףעדחודשים,כמהמשךמטעמו.מישלאוהמשיבשלחתימה

לתצהירו;2(סעיףלגלידותממכרבביתלעבודהחלבנובמברובאחדזיכיון,לההיהשבהדוארבסוכנות

כללונתתידצמבר,חודשעדשמינימחודשבמהלך,לו,נתתיאני„[...]העיד:המבקשיח).יז,נספחים

עצרהלביןבין).32–31שורותלפרוטוקול,2(עמ'[...]“בגלידהתקווה,-בפתחבדוארחשבון,עלפעם
2
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שורות(שם,ימיםלחודשממנונשללהחירותו,2015פברוארבחודשהמבקשאתישראלמשטרת

ופתאוםהכסף,אתלתתצריךשאנייודעאני[...]„ולדבריולתצהירו),4ונספח10סעיף;12–8

עםהמבקשכשעומת).33–32שורותלפרוטוקול,2(עמ'המימוש“אתליעשההלך,פתאוםכשנעצרתי,

באלההגיבהואמנהל,שהמשיבהבנקבחשבוןההלוואהאתלפרועיששלפיוהשני,ההלוואהחוזה

המילים:

אנילי:אמרא']ש'–המשיבשלבנוכלפון,[עמיהואלא.לא,שלו?לחשבוןאפקידאני

המעטפותאתונתתילדואר,שלולאבאהולךהייתילדואר.שלילאבאתלךאואליך,אבוא

גלידה ונתתי את הכסף.והיה הולך. ובמקום האחרון הוא עזב, הלכתי לסוכנות של

)27–24שורות,7(עמ'

כן,לפנישנייםאוכחודשרקהתוודעשאליומרשָה,עליהבואתהשליךאיךהמשיבבאת-כוחכשתהתה

יודעת„אתמספקת:בלתיתשובההמבקשענהלכך,בכתבאישורלקבלבליכספיםטענתולפילווהחזיר

אתלושםאתך‘.ידברעמיתדאג.‚אל–לחץלוישבדואר,שלולאבאמביאהייתילי?עושיםהיומה

פעםהמשפטביתעליוכשהקשה).2שורה,23–עמ'31שורה,22(עמ'“[...]ארבעיםשלושים,הכסף,

שבוהמדרשבביתאותווביקרהקשראתשקשרולפניעודהמשיבשלבנואתשהכירהסבירהואנוספת

לתתיכולהאתאדם,-בןהזה.הבחורעלעצומותבעינייםלסמוך„[...]שאפשרלונאמרושםלומד,הוא

).7–4שורות,23(עמ'לו“ולהאמיןשניםעשרכסףלו

העידגםהואהכספים.אתשקיבלאישורעללחתוםמיאןהמשיבכיהמבקשהצהיר)7(סעיףבתצהירו

כסףמסרשבהםהתאריכיםהם2בנספחהמופיעיםהתאריכיםכי)27–26שורותלפרוטוקול,25(עמ'

בהמחאה.ניתןהואכינרשםש"ח,אלף32שם,הנקוביםהסכומיםאחדעלמבנו.להבדיללמשיב,

אתלמסורכדיהגלידהלחנותהגיעכיהיטבלוזכור)24שורהלפרוטוקול,23(עמ'המבקשלגרסת

אתרואהאניבגלידה.אותוקיבל„הואהתעקש,הצ'ק“,„[...]למשיב.₪,31,990סךעלהמחאה,אותה

שלולבןהתקשרכמובן–שלווהבןבפסאז'.שםעמדנוהצ'ק.אתרואהאניעכשיוכמועכשיו.כמוזה

הזמן„כלדווקא:אמריותרמוקדםברם).3–1שורות,26(עמ'והלך“הצ'קאתלקחבא,שלו,הבן[–]

ממניהכסףאתקיבלהואפעמיםכמהעמי.היהזהתמידחיים.היהלאזהפעםאף‚חיים‘.ליאומרתאת

שלולבןכסף,לוכשהבאתיתמיד,הוא„[...]וכן:),33–32שורות,20(עמ'“קיבלחייםאחתופעם

כפילבנו.שמאאולמשיבההמחאהאתנתןהאםגרסתו:מהיברורלאכןאם).26שורה,22(עמ'[...]“

המשיבמהותיות.בסתירותלקתהאשרהמבקש,בגרסתשנתגלתההיחידההסתירהזואיןאראה,שעוד

ולכךכלום[...]“,ממנוראיתילאמאזהריבית.אתשקל,אלף25לישילםאחתפעם„[...]סיפר:מצידו

[ראושליההשקעהאתרקרוצהאני–רוצהלאשאניכסףאדם-מבןאתבעלאאני„[...]הקדים:

).14–12שורות,43(עמ'כלום[...]“ולאהריביתאתעכשיוממנורוצהלאאניא'].ש'–בהמשך
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הבאתיפתוח.זהאתליתןלי:אמר„הואכיהמבקשהעידלמשיבנמסרהדתביעהשאליבאההמחאהעל

(עמ'הצ'ק“אתפרטהוא–המשפטביתצולותיתןגברתילצ'יינג'.זהאתהעבירוהואפתוח,זהאתלו

החשבוןבעלותשלשמותיהןמודפסיםהמבקש)לתצהיר3(נספחההמחאהעל-גבי).31–30שורות,23

(„יוחאי“)האחדשחציוֵׁשםבידנרשםהעליונההשמאליתבפינתהשר.והדסהיוחאירחלנמשכה,שממנו

,24עמ'–22שורהלפרוטוקול,23עמ'לתצהירו;7(סעיףהמבקשפישעל-–האחרוחציולמדיברור

לאהמבקשפחות.ברור–ההמחאהמוסרשלכשמוכספיםחלפןאצלונרשם„עמי“הוא)15שורה

שפרינצלס,מנחםאברהםהעדיםדוכןעלכשעלהזו:אףזוולאלידיו,ההמחאההתגלגלהכיצדהראה

לפרוטוקול,57(עמ'בנואתאוהמשיבאתמכירשאינוהעידהואהופקדה,שבוהחשבוןמבעליאחד

היהאדם„[...]דהיינוחסדים,גמילותכחשבוןהחשבוןהתנהלהבהיר,,2016שנתעד).22–19שורות

שכספיאפואהוכחלא).32–27שורות,56(עמ'השטר[...]“אתקורעאני–מחזירכסף,[ל]ווה

ההמחאה ניתנו למשיב או לבנו.

הלהפרי.חייםאפישלבעדותוש"חאלף282למשיבהחזירכילטענהתימוכיןמצאהמבקש.3

לתצהיר2לנספחהכוונההנראה(ככללתצהירואשבנספחבמועדיםכילתצהירו)3(סעיףהצהיר

אגבלמשיב,הכסףאתכשמסרהמבקשאלהתלווהנספחים)צורפולאפרישללתצהירושכןהמבקש,

„[...]).28–27שורותלפרוטוקול,11(עמ'ופריקתןבהןסוחרשהמבקשסחורותטעינתלצורךנסיעה

3(סעיףבגלידה“האחרוניםהתשלומיםושניהדוארבסו[כ]נות„בוצעוהעיד,הראשונים“,התשלומים

לפרוטוקול,12עמ'(שם;הכסףאתלספורממנומבקשהמבקשהיהמקומותלאותםבדרכםלתצהיר).

חניהמקוםלהםהיהשלאמשוםהפגישהמןשיחזורלמבקשלחכותעליוהיהבהגיעםאך),3,8שורות

לאשהעדמכאןלתצהירו).3סעיף;10–9שורותלפרוטוקול,12(עמ'הסחורהעללשמורשנדרשומפני

8(עמ'הנגדיתבחקירתוהודהגםוכךהכספים,את–לטענתו–כשנתןבמבקשעיניובמוחזה

לביתשהגיעעדהמשיבאתפגשלאהואלמעשה).24–22שורות,11עמ';31–29שורותלפרוטוקול,

ואולםהמשיב,אלהמבקשעםנסעבדיוקמתילומרידעלאפרי).19–17שורות,11(עמ'המשפט

).20–11שורות,12(עמ'באביבאובקיץבחרהואלפחותהשנהעונותלפילהיזכרשינסהלוכשהוצע

גםמשמע,20.12.14התאריךועד20.08.14מהתאריךשולםהכסףהמבקששהציגהרשימהעל-פי

בחורף ובסתיו.

המבקש).לתצהיר7(נספח01.03.15מיוםהמשיבתצהירליווההמשכנתהשטרלמימושהבקשהאת

היום,עדסולקהלאההלוואהפה,-בעלוהןבכתבהןונשנות,חוזרותהתראותחרף„[...]נכתב:6בסעיף

(עמ'זוכרשאינוכךעלועמדהגלידותבחנותהמבקשעםנפגשאםנחקרהמשיבמקצתה“.ולאכולהלא

לוהחליףוהמבקשבמזומןש"חאלף25קיבלאחתשפעםצייןהוא).6–1שורותלפרוטוקול,45

13,14סעיפים;33–7,32–6שורות,47עמ';25–24שורות,44עמ';8שורה(שם,לביטחוןהמחאה

אנירקפעמים,כמהזוכרלא„אניענה:הואהמבקשעםנועדפעמיםכמהלהעידכשהתבקשלתצהירו).
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היהפעםבכל.150-השלכך-ואחר,250-השלפעםהצ'ק.אתליהחליףבא,חודשיםכמהשבכלזוכר

25-מחוץשקלקיבלתי„לאהבהיר:בהמשך).33–26שורותלפרוטוקול,44(עמ'כסף“ליאיןאומר:

ראוכן;7–6שורות,47(עמ'שקל“קיבלתילאמאזהצ'ק.אתלישהחליףהראשונים,השקלאלף

).8שורה,45עמ';25–24שורות,44עמ'שם;33–32שורות

בטרםעודההלוואהחשבוןעלש"חאלף282כ-שהחזירטועןהמבקשכיולומרלסכםניתן.4

סךהריביתחשבוןעלשקיבלומאשרוכולמכולזוגרסהשוללהמשיבואילולפועל,ההוצאהתיקנפתח

בוונקבעבנקאית,בהעברהההלוואהאתלהשיבמפורשותמורההשניההלוואהחוזה₪.25,000של

לקבלאוכללאהמבקששלהסתירותרצופתעדותואתכתובה.אסמכתהיחייבבמזומןהריביתשתשלום

חזהלאפרילכך.שתסכוּנהראיותאינןפריועדותבידיושכתבהמסמךבה.שתתמוךנוספתראיהבלא

בחנותאוהדוארבסוכנותהמשיבעםלפגישהאיתוסראםגםלמשיב.הכספיםאתמשיבבמבקש

שלהכחשתו(למרותהביטחוןהמחאותאתהחליףהמבקשכיהמשיבעדותאתלשכוחאיןהגלידה,

כינוכחתילאגםהשקלים.אלף25אתלוהחזירוגם)20–17שורותלפרוטוקול,26עמ'–המבקש

מפירעונה.כספיםאליוהגיעוכיאושהואאופןבאיזהלמשיבקשורה31,990₪סךעלההמחאה

ֵאי-לכך המבקש לא עמד בנטל ההוכחה, אשר מוטל עליו.

כבשלפועלההוצאהתיקנפתחשכאשרהמשיבבטענתלדוןצורךאיןהגעתישאליהלתוצאהמשהגעתי

טז(נספח„פרעתי“בטענתבבקשהאותהשהעלהעדמההלוואה,נכבדסכוםפרעכיטענתואתהמבקש

חודשים.15כ-מקץשהוגשההמשיב),לתצהיר

תמורתאתלשלםבזאתמתחייבים„הממשכניםנקבע:המשכנתהשטרשלהמיוחדיםבתנאים.5

המבקש).2(סעיףהמשכנתה“הסכםחתימתמיוםחודשים4בתוך400,000₪שלבסךהמשכנתה

זמןכמהידעאילוהמשכנתהשטרעלחותםהיהלאוכיאותוהטעהלבעו"דכילתצהירו)2(סעיףטוען

ייבואשלעסקההייתהההלוואהברקעהמבקשגרסתלפיכילצייןהמקוםכאןההלוואה.לפירעוןנקצב

,1,2(סעיפיםהנעלייםשלתמורתןאתכשיקבלהכסףאתלהחזירהתחייבהואלטענתולישראל.נעליים

עליוהיהשלו,הפירעוןבגרסתאמתשלשמץהיהאילו).31–24שורותלפרוטוקול,26עמ';5,11,23

להצעתסירבהואהמשיבלדבריעשה.לאהואזאתגםאךהנעליים,שלמכירתןבקצבאותהלתמוך

חלוקים עתה על כך שבהלוואה עסקינן.המבקש להשקיע, אבל העסקה לא הוכחה וממילא הצדדים אינם

לפי חוזה ההלוואה השני,

בתוספת₪,250,000בסךהישנהההלוואהקרןמלואאתלפרועבזאתמתחייבהלווה

החדשהההלוואהקרןמלואאתלפרועוכן9/6/14בתאריךוזאת25,000₪בסךריבית

[...]9/6/14בתאריךוזאת9,750₪בסךריביתבתוספת
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)3.3(סעיף

כלליהיתהלאש„[...]בטענהזמן,פרקבאותוהחובאתלפרועמההתחייבותלהתנערניסההמבקש

כך“עלדברלישאמרמבליאותיהחתיםעליובמסמךזהתנאי‚השחיל‘לבעו"דזאת.לעשותאפשרות

נקבעוב)(סעיףהראשוןההלוואהבחוזהגםלקבל:בידיאיןהזאתהטענהאתאףלתצהירו).16(סעיף

חוזהסבשעליהםהסכומיםלהשבתגם–למבקשזראינוזהשמשךכךההלוואה,להחזרחודשיםארבעה

לתמיכהלפועלההוצאהללשכתשהוגש17.08.16מיוםבתצהירדי,לאבכךואםהשני.ההלוואה

חודשים[...]“כארבעהבתוךהסכוםאתלולהשיב„התחייבתיהמבקש:הצהיר„פרעתי“בטענתבבקשה

).7(סעיף

השניההלוואהחוזהעלמתנוססותחתימותיולאולפיההמבקששלבגרסתואמוןנותנתאיני.6

שורות,14עמ';5שורה,5–עמ'33שורהלפרוטוקול,4עמ'לתצהירו;2,16,19,20,23(סעיפים

אדרבה,).18–16שורות,28עמ';20–19שורות,27עמ';16–5,15–1שורות,18עמ';22–14

מטעםבחנהוזיופים,ידכתבילזיהוימומחיתגרפולוגיתרווה,קרןהמסמכים.עלחתםהואכיהוכח

מסמכיםעללחתימותשעל-גביוהחתימותאתהשוותהעמודיו,תשעתעלהשניההלוואהחוזהאתהמשיב

הגישלאשהמבקשבלבדזולאבידיו.נכתבועל-גביוהמבקששלחתימותיוכידעתהוחיוותהאחרים

כימצאהרווההופרכה.לאמסקנתהועל-כןהמומחית,מחקירתנמנעגםשהואאלאנגדית,דעתחוות

טווח השונות בחתימת המבקש רחב ביותר, ונימקה:

שלוהחתימהבהןאחרותופעמיםמאופק,יותרבאופןחותםהואבה[ן]פעמיםיש[...]

חופשית יותר, עם תוספות.

אינובמחלוקת,השנוייהבחתימהנמצאאשראופייניולאמסוייםוצמצוםאיפוקכימצאתי

„זיוףשנקראמהלהטעות,כדינוצרהנראהוככללהשוואהבחתימותכמעטמופיע[]

עצמי“[...], אך מעבר לכך מצאתי קווי דמיון אישי.

הדעת)לחוות3(עמ'

[...]“בעתידלהלהתכחשבכוונהשלוחתימתואתמסלףהאדםכאשרקורהעצמיזיוף„הסבירה:היא

זאתעושההואחתימתו,אתמסלףאדםכאשרגם„[...]כיהוסיפהבהמשךבמקור).ההדגשה;7(עמ'

[...]“ (שם).בסגנון הייחודי והאופייני לו ולא של אדם אחר

השניההלוואהחוזהעלהחתימהלפניהקורותאודותעללבעו"דשלהמפורטתגרסתומצטרפתלכך

המועדפותהשעותעלואפילוהפגישהלתיאוםהמאמציםעלשסיפראחרבתצהירו,ובמהלכה.במשרדו

תיאר:הוא),17(סעיףצדכלעל
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למבקשהצגתילמשרדי.המבקשהגיעלערך)11(שעההבוקרבשעות20/3/14בתאריך

לענייןלרבותתנאיו,אתלווהסברתיבולעייןלואפשרתינספחיו,עלההלוואה,הסכםאת

שלמשמעותהבנקאית,בהעברהההלוואההחזרריבית,ההלוואה,תקופתההלוואה,סכום

הדברים.המשכנתא וכו' והתרשמתי כי המבקש מבין היטב את משמעות

)19(סעיף

ובבית המשפט העיד:

ולאמילה-מילהאתוישבתילאאכןהדברים.עיקריאתלוהסברתימה,זמןאתוישבתי

עלוומהןמסוימים,סעיפיםבענייןואתוהצדדיםעםקודמותשיחותגםליהיוסעיף.-סעיף

שהיהבפגישהנחתם.שלבסוףההסכםשלהמקוריבנוסחואחריםכאלהתיקוניםמיניכל

דבריםלגבירוחמורתהביעשאפילולינדמהההסכם.לגבישאלותשאלהואאתולי

הדבריםאתהביןגםשהואאחרילבסוף,ההלוואה.סכוםלגביאפילוייתכןמסוימים,

שהואהייתהשליהתחושהלהתייעץ.ייתכן–והלךההסכםעללחתוםסירבהואלהבנתי,

שהוא מבין את הדברים[...]מבין את הדברים; אני גם היום, במקרה, שמעתי ממנו, בעדותו,

,35עמ'גםראו;33–27שורותלפרוטוקול,34(עמ'
לתצהירו)20סעיף;23–22שורות,32עמ';4שורה

עו"דלתצהיר21(סעיףיוםבאותויותרמאוחרהשניההלוואהחוזהעלחתםהמשיבהמבקשלעומת

לתצהיר),24,25(סעיפיםבחודש26ב-הבאה,בפגישההמשכנתהשטרועלעליוחתםהמבקשלב).

תנאיעלבטלפוןלבעו"דעםהפגישותשתיביןששוחחלפניולא)23(סעיףהסבריםשובששמעאחרי

הפרקליט:העידכך).22(סעיףהיתרביןהחוזה,

הסברמקבלוקורא,לחתום,שמסוכםאחרילמשרד,אלייבאשאדםהמקריםנדירים[...]

טיפהבזיכרוןלינחרתגםהזההמקרהלכןהחיים.זהכךיודע.לאלמה?חותם.לאובסוף

יותר ממקרים אחרים[...]

)6–4שורותלפרוטוקול,35(עמ'

„[...]איששלפניוהרושםאצלונוצרעימובפגישותיוכיהמבקש,שלייצוגולנושאכשנדרשהוסיף,ועוד

שהואמהמביןשהוארושםליהיההעסקיתבהבנתודבר[...]שמביןהגדולהעולםאישממולח,עסקים

אותו.מטעיםאותו,עושקיםאותו,שמרמיםחלשובצדחזקבצדשמדוברהתרשמותליהיהלאאומר.

לוקחלאשהאדםעדבעסקהממשיךלאאניסטופ,לומר:הפנימיהחשדליהתעוררלאולכן

עסקאותהרבהכך-כל„[...]עשהכיהעידהמבקשגם).27–22שורות,36(עמ'דין[...]“-עורך

).20שורה,17(עמ'בחיים[...]“
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לפניבעורך-דיןלהיוועץביקשכילוכשנאמרנוספת.סתירההמבקששלבעדותוצצהזהבהקשר

המשפטבביתגרסתולפי).14–9שורות,5(עמ'ישירהמתגובההתחמקהואבחודש26ב-החתימה

ועו"דכעשר,תצהירולפי),29שורה,4(עמ'דקות[...]“כמהבדיוק„[...]ארכהתאריךבאותוהפגישה

הצהיר)2(סעיףבתצהיר).25–24שורותלפרוטוקול,1עמ'וראו;2(סעיףמאוםבהלוהסבירלאלב

בבקשהבדיוןהחוזרתבחקירתובמארס.בעשרים,לאאך,26ב-לבעו"דשללמשרדובאכיהמבקש

שורותלפרוטוקול,8(עמ'שפעמייםחושבהואכיוענהשם,היהפעמיםכמהרקנשאלהזמנילסעד

ולאלא,ותואחתפעםבמקוםביקרכיהעידלגופההפתיחהבהמרצתבדיוןהנגדיתבחקירתואך),5–4

מקבלת,אינניטענתואת).26–15שורות,16(עמ'הקודםבדיוןדבריולוכשהוזכרוגםזומגרסהנסוג

ציוויתי2017באפרילועוד:זאתפעמיים.למשרדוהגיעהמבקשכילבעו"דשלעדותואתמעדיפהואני

ביוםהמבקששלהסלולריהטלפוןאתלאכןהמבקש,ובהסכמתהמשיבלבקשתבע"מ,ישראלסלקוםעל

).17(בקשהלבעו"דשלממשרדורחוקלאשהההוא20.03.14ביוםכיונמצא),3(בקשה20.03.14

(ראועליושחתםלפניימיםשישהלמבקשנמסרהשניההלוואהחוזהכילבעו"דעדותעליימקובלתכן

).12שורהלפרוטוקול,38עמ'

הפרקליטלי“„הראהלב,עו"דשללמשרדוכשהגיע,2014במארס26ב-כיטעןהמבקש.7

16(עמ'“[...]קראתי„לאווהלכתי“חתמתיתחתום.תחתום,לי:אמרניירת,שלערמה„איזו

המשכנתה:בשטרהדיןהוא).30–26שורותלפרוטוקול,

הנכסאתמשעבדשאתהתחתוםלי:אמרהואהמשכנתה.אתקראתילאאנית:

לטובתו עד שאתה מחזיר.

לא קראת.ש:

לא קראתי. הוא הראה לי ערמה – חתמתי והלכתי.ת:

)4–3שורות,17(עמ'

שלהעתקיםוקיבלבמארסבעשריםגםלבעו"דשלבמשרדוהיהכידעתילהנחתהוכחעקא,דא

המסמכים. והרי לנו סתירה נוספת בין גרסאותיו:

עללבדין-עורךאותךהחתים2014במארס26-שבטועןאתהאיךש:
אתהההסכםשאתאומרכשאתהדרקונית,ריביתעםהלוואההסכם

ראית רק בינואר– – –?
לאאניאותי.החתיםלבדין-עורךלך:ואומרחוזרפעםעודאנילא,אנית:

.קראתי מה שהוא החתים אותי

במקור;אינהההדגשה;9–6שורותלפרוטוקול,19(עמ'
המבקש)מטעםלסיכומיםג3סעיףראוכן
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15פסקהדי[זנ]נגוף,לבסניףבע"מ,לישראללאומיבנקנ'לנדאו6055/04ע"אבנפסק,„כידוע“

),12.07.2006באר"ש,(פורסם

שקרא,כמימוחזקמשכנתא,שטרזהובכללמשפטי,מסמךעלשחותםמיכיהוא,כלל[...]

משכנתאשטרכדוגמתלנכסיו,נוגעהמסמךכאשרהדברכךובמיוחדלתוכנו,והסכיםהבין

מפיותישמעולאחותםהואשעליומסמךשלתוכנואתכיודעמוחזקאדםמשמע,[...].

מסיבההמסמךאתלקרואמסוגלהואשאיןהטעםמןהדבריםפניהםכךשלאהטענה,

כלשהי [...].

המאוחדהמזרחיבנקנ'יולזרי6799/02ע"אשם:האסמכתאות(וראו
ע"א];2003[ה–ו145,149)2(נחפ"דהיהלומים,בורסתסניףבע"מ,

באר"ש,[פורסםבע"מהמאוחדהמזרחיבנקנ'שטיינר8800/04
];1995[77)2(מטפ"דוין,נ'לנדאו2119/94ע"א];11.11.2004

])2002[365)5(נופ"דאבן,נ'ערד6645/00ע"א

המבקשכיהמסקנהמתבקשתלפניישהובאוומהראיותמהעדויותדבר“.נעשה„לאטענתאתדוחהאני

היו נהירים לו.קרא את החוזה, וכי תוכנו ומשמעות חתימתו על שטר המשכנתה

סכוםאתלוהלווההמשיבכיאישורלמצואנוכל)1(סעיףהמבקשמטעםהסיכומיםבפתח.8

העסקה.מהותאתהביןשהמבקשדברשלפירושוהמקרקעין.שעבודבדמותבטוחהכנגדהכוללהכסף

ואתהשקלבמ[י]ליוןנכסמחזיק„אתה:16.11.14ביוםהמשיבשללבנוששיגרמסרוןכךעליעיד

6(עמ'הנגדיתבחקירתוכשנשאלהמשיב).לתצהירט(נספח[...]“פוז[ו]תעושה[]ואתהגבוהלוקח

אינוכיהשיבהואממושכן,שהנכסלוידועהיהכיבווהוטחמסרוןאותועל)20–16שורותלפרוטוקול,

רקעשה„[...]המשיבכיהמבקשהעידהראשונהההלוואהלהבטחתשנרשםהמשכוןעלזאת.מכחיש

הוא).12–4,10שורות,14(עמ'בתל-אביבהמשכונותרשםשלבלשכתוכלומראליהו“,בידמשכּון

ליישבעיה,ליאיןאמרתי:משהו.ליתשעבדאבל,150עודלךאתןאנילי:אמרהוא„[...]הסביר:

לי:ואמרבא„הוא);12שורה,16עמ'גםראו;8–7שורות(שם,אותו[...]“לךאשעבדאנינכס.

האלה“הדבריםכלמימוש,שזהבכללידעתילאאנירגועים.שנהיהלי,תשעבדבואשלנו,השקטבשביל

רישוםבלשכתהמשכנתהאתלרשוםבעצמוהלךהמבקשלעילכמצוין).15–14שורות,4(עמ'

לרישומה.העירייהאישוראתלהשיגפעלוגם),25–23שורות,5(עמ'המקרקעין

בזאת.נדחיתהתביעהדלעילהטעמיםמכל.9

מיוםוריביתהצמדההפרשיבצירוף₪,282,000שלסךבתשלוםהמבקשאתלחייבמבקשהמשיב

שטרכיקובעתאנילפיכךריבית.ללאהאמורהסכוםבקבלתהסתפקכזכור,בעדותו,.09.10.13
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כלפוןחייםנ'יפרחגבריאל57861-12-16(ת"א)הפ

282,000שלסךלמשיבשישלםלאחרהמבקשאותםפרעכאילוייחשבולפועלההוצאהותיקהמשכנתה

המלאהתשלוםליוםועדלפועלההוצאהתיקשלפתיחתומיוםכחוקהצמדהוהפרשיריביתבתוספת₪,

בפועל.

ההלוואהתנאיכיהטענהאת)19(סעיףמטעמוהסיכומיםשלהסיכוםבפרקשטחהמבקשלסיום:הערה

הועלתהלאזוטענה.1993–התשנ"ג,חוץ-בנקאיותהלוואותהסדרתחוקשבהדרישותאחרמילאולא

הגעתי,שאליהבתוצאהובהתחשבאשר-על-כן,הדיונים.במהלךלאואףבתצהיריםלאהטענות,בכתבי

יש לדחותה.

בצירוף₪,50,000סךעלעורך-דיןטרחתשכרלוישלםכןהמשפט.הוצאותאתלמשיבישלםהמבקש
התשלום המלא בפועל.מס ערך מוסף, ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד למועד

).2019במארס27(תשע"טבאדרכ'היום,בלשכתיניתן5129371
לצדדים.הדין-פסקאתתשגרהמזכירות54678313

שושנה אלמגור, שופטת
5129371

54678313

54678313אלמגורשושנה
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

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

10

http://www.nevo.co.il/law/74703
http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

