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 החלטה בטענת התיישנות 
 ופסק די�

  1 

  2 

 3  העובדות והרקע

 4, נגד הנתבעי� כתב תביעה שעניינו תביעה לביצוע חוזי� שנכרתו בי� הצדדי�התובעי� הגישו   .1

 5 נתבעותלהורות ל ,1נתבעת מקרקעי� שיפורטו להל� על ש� ההדרוש לרישו� לביצוע כל ה

 6, לעבודות הפיתוח קיי� את התחייבויותיה� בקשרלרשו� הערות אזהרה על ש� התובעי� ול

 7� לחוזי�. הנתבעות העלו טענת התיישנות. למסירת החזקה במגרשי� לתובעי�, בהתאו

 8  הצדדי� הגישו סיכומי� בשאלת ההתיישנות, ובהתא� לה� ניתנת החלטה זו. 

 9 היאלצור� הדיו�  המוצא נקודתמאחר שהדיו� בטענת ההתיישנות מתקיי� כטענת ס�, הרי   

 10ראו ( , והדיו� יתקיי� על בסיס עובדות אלהתנכונוה ה� התביעה בכתב הנטענות שהעובדות

 11), פ"ד 19.9.10(ליפל  –הועדה לאנרגיה אטומית נ' עדנה גיא  –מדינת ישראל , 2919/07ע"א 

 12 ).20, 19, 82) 2ס"ד (

  13 
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 1  ואלה העובדות הנדרשות לעניי�:

 2התובעי� ה� רוכשי� של מגרשי� לבנייה עצמית בקרקע הנמצאת בשומרו�, מצפו� ליישוב   .2

 3 של 80(ב התביעה, הקרקעות נרכשו בשנות הצור נת� ומדרו� לטייבה. על פי האמור בכת

 4. החלקה רשומה בלשכה לרישו� מקרקעי� בשומרו� על ש� אזרחי� 2המאה שעברה מנתבעת 

 5אשר קיבלו  ,באדמות הכפר טייבה 7845בגוש  8(ו 9ישראלי� תושבי טייבה, וידועה כחלקות 

 6המגרשי� לרוכשי�, מכרה בפועל את  2. נתבעת ); המגרשי�הקרקע (להל�: את הש� יערית

 7נרשמה  1. נתבעת מטר 600(מגרשי� בשטח של כ 90(ו כביניה� התובעי�, ובס� הכל נמכר

 8נרשמה אצל רש� החברות בישראל,  על מנת לאפשר  2אצל רש� החברות בשומרו� ונתבעת 

 9, ועל כ� ההחלטה את ביצוע הרישו�. לצור� הבקשה שבפני אי� משמעות להבדל בי� החברות

 10י� ממסמכי� המתייחסי� לחברה אחת יובאו הדברי� בלשו� (בציטוט יה� יחד.תתייחס לשת

 11יחיד, כאשר לצור� ההחלטה שבפני אי� חשיבות לשאלה א� מדובר בשתי החברות הנתבעות 

 12  מה�). תאו באח

 13בה� נמכרו ), החוזי�; חוזי המכר(להל�:  בי� התובעי� לנתבעות לכתב התביעה צורפו חוזי�  .3

 14מכירת  המסדירי�מדובר בחוזי מכר  .1983(1981שני� במועדי� שוני� בהמגרשי� לתובעי� 

 15ת לתובעי�, כאשר חלוקת המגרשי� הספציפיי� בי� כלל ומגרשי� בקרקע הנ"ל מהנתבע

 16הרוכשי� אמורה להתבצע בהגרלה, לאחר ביצוע תשלו� ומת� ערבויות מתאימות על ידי 

 17שעמדו על מספר עשרות אלפי  קרקע,מועדי תשלו� עבור הו סכומי� בחוזי� נקבעוהקוני�. 

 18לשל� במועד מאוחר יותר את הוצאות  הרוכשי� התחייבותנכללה בה� וכ�  לכל מגרש, .

 19  הפיתוח שיחולו. 

 20תיקי בקשות  1983הנתבעות פתחו בשנת  התא� לחוזי המכרכתב התביעה מתואר כי בב  .4

 21 2015ומרו�. בשנת בלשכת רישו� מקרקעי� בש תיקי רישו� מקרקעי� 1999ובשנת  ,להיתר

 22  נמחקו התיקי� בשל אי תשלו� אגרה ובשל חוסר מעש. 

 23: ביו� של הליכי הקמת היישוב כתב התביעה מתאר ג� את השתלשלות הענייני� ההיסטורית

 24חלטת ממשלת ישראל על הקמת היישוב. על החלטה זו הוגש ערר לועדת התקבלה ה 14.5.84

 25שרי� לענייני התיישבות, ה קבלה החלטת ועדתהת 18.6.84השרי� לענייני התיישבות. ביו� 

 26בכפו� לכ� שמנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה תאשר כי הערר הוסר  לפיה

 27נטע� בכתב התביעה,  ,בפועל דונ� לפחות של הקרקע. 100הנתבעת נרשמה כבעלי� על 

 28דונ�, והעבודות  100כתוצאה מהחלטה זו הופסקו עבודות הפיתוח של הקרקע עד לרכישת 

 29פעולת הרישו� של הזכויות בקרקע על ש� הנתבעת א� היא הופסקה  לא חודשו עד היו�. 

 30  לכתב התביעה).  21,22ולא חודשה עד היו� (סעיפי� 

 31פנה ועד חברי היישוב אל מנהלת המחלקה  27.7.86ביו�  כתב התביעה מוסי� ומתאר כי  .5

 32אה אלבק, בבקשה לקבל פרטי� אודות השתלשלות ילהגב' פהאזרחית בפרקליטות המדינה, 
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 1הענייני�, ונענה כי רכישת יערית לא הושלמה ולא נית� לבצע פעולות עד להשלמת הרכישה. 

 2שוני�  יש לה� חוזי� היא הוסיפה כי בשלב זה אי� ברשות היזמי� שו� קרקע ביערית, א� כי

 3משתכ� נוס� למנהלת המחלקה האזרחית,  פנה 1988בשנת  לרכישת חלקי� במושע בחלקה.

 4דונ� לפחות, כנדרש בהחלטת  100וא� הוא נענה כי לא נעשה דבר לקיו� התנאי של רכישת 

 5  הממשלה. 

 6גישה בכתב הגנת� כי לא נית� לקד� את תכנו� המקרקעי� בשל העדר דר� הנתבעות טענו   .6

 7טענו כי במצב זה חל  אליה�, ולא ידוע מתי וא� בכלל נית� יהיה לקד� את התכנו�. הנתבעות

 � 8, וקובע הסדר של השבת חוזה, הד� במצב בו לא נית� לקיי� את הלחוזי המכר 26סעי

 9פני� משורת זכויותיה� שני�, ל על התשלו� ששול�. לשיטת�, על א� שהתובעי� "ישנו"

 10ו בהתא� למנגנו� השיערו� בעי� הסדר זה של השבת התשלומי� ששולמהדי�, ה� מציעות לתו

 11. בנוס� טענו הנתבעות להתיישנות, העדר יריבות וחוסר תו� לב בהעלמת חוזהשנקבע ב

 12  פרטי� מהותיי�. 

7.   � 13כולל הצהרת רוכשי הקרקע כי ידוע לה� שעלול לחוזי המכר שנחתמו ע� התובעי�  26סעי

 14כל למכור לה� את הממכר על פי ההסכ�, מחמת סיבות שאינ� להיווצר מצב שהמוכרת לא תו

 15בשליטתה ואינ� תלויות בה, ובמקרה כזה יתבטל ההסכ� באופ� אוטומטי וכל תשלו� 

 16ששילמו הקוני� יוחזר לה� בהתא� כשהוא צמוד לשער הדולר, והקוני� לא יהיו רשאי� 

 17  לבוא בדרישות, טענות, או תביעות בגי� ביטול ההסכ�. 

 18העסקאות נשוא הלי, זה ייחודיות בהשוואה לעסקאות מקרקעי� ברור, איפוא, כבר עתה כי   

 19כאשר בעסקת מקרקעי� רגילה רישו� הזכויות בהתא� לעסקה הוא צעד מתחייב  אחרות,

 20ונובע ישירות מביצוע העסקה, ואילו במקרה זה, הובהר בי� הצדדי� מלכתחילה שהשלמת 

 21נתבעות בשליטת הבנסיבות שאינ�  תלויובע מהעסקה ביצוע העסקה ורישו� הזכויות הנ

 22מטע� זה א% נקבע בחוזה המכר הסדר חלופי של השבה במקרה שלא נית�  אינו מובטח.ו

 23  יהיה להשלי� את העסקה. 

  24 

 25  דיו� והכרעה

8.   � 26) קובע תקופת התיישנות חוק ההתיישנות(להל�:  1958 –לחוק ההתיישנות תשי"ח  5סעי

 27לחוק ההתיישנות קובע כי  6שנה במקרקעי� מוסדרי�. סעי�  25(שנה במקרקעי�, ו 15של 

 28  תקופת ההתיישנות מתחילה ביו� שבו נולדה עילת התובענה. 

  29 

  30 

  31 
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 1  מועד היווצרות זכות התביעה של התובעי�  .9

 2ק שבפני הוא הסעד המבוקש בכתב התביעה בתילכתב התביעה,  35, 34בהתא� לסעיפי� 

 3תו� פירוט של מספר פעולות בי� התובעי� לבי� הנתבעות,  רתואכיפה של החוזי� שנכ

 4   .וכדו' רישו� הזכויות, רישו� הערת אזהרה –קונקרטיות שהתובעי� תובעי� לבצע 

 5אול�  על הנתבעות לבצע את הליכי הרישו�,בחוזי� עצמ� לא פורטו המועדי� בה� היה 

 6כתב ואיל� לכתב התביעה נ 16בסעי� רטות בכתב התביעה עצמו: העובדות הרלוונטיות מפו

 7פורטו מועדי החלטת הממשלה והחלטת ועדת כי הנתבעות ערכו הגרלה של המגרשי�, ו

 8לכתב התביעה נטע� כי מאז החלטת הממשלה  22, 21 בסעיפי�השרי� בעניי� הקמת היישוב. 

 9  הופסקו עבודות הפיתוח. 

 10תביעה לאכיפת החוזה ולרישו� זכויותיה�, הרי שעילת מאחר שתביעת התובעי� היא 

 11חוזה, דהיינו, על התביעה קמה במועד בו הפסיקו הנתבעות לבצע את התחייבויותיה� על פי ה

 12הנתבעת  לכתב התביעה מתואר כי 22. בסעי� לאחריהאו זמ� קצר  1984שנת פי האמור כא�, ב

 13רורי� החלו המשתכני� עצמ� בבי ואיל� 1986בשנת  הזניחה את פעולות הרישו�, ועל כ�

 14כי הפעולות שננקטו על יד� באו לאחר . התובעי� טועני� ובניסיונות לקד� את הרישו�

 15עילת שמכא�  שהתברר לה� שהתובעת אינה ממלאת את חובתה לפעול לרישו� הקרקע.

 16 , מועד בו על פי המתואר בכתב התביעה החלו נציגי27.7.86התביעה נוצרה לכל המאוחר ביו� 

 17   .� לקידו� הרישו�מהמתיישבי� לפעול בעצ

  18 

 19  טענת התגבשות זכות התביעה הקונקרטית  .10

 20התובעי� טועני� כי זכות התביעה הקונקרטית שלה�, הניתנת למימוש, נוצרה רק כאשר 

 21העובדה שהעיכוב ברישו� הקרקע נוצרה בשל עיכוב בתשלו�  –נודעו לה� עובדות מהותיות 

 22, במכתב שהתקבל מאת 27.2.06אגרות הרישו�. לטענת� עובדה זו הובאה לידיעת� רק ביו� 

 23קמ"ט מקרקעי�, ועל כ� זהו המועד שממנו יש למנות את מירו1 ההתיישנות. ה� הפנו לפסקי 

 24 גל ח�' נ מ"בע ותשתיות רחיתאז הנדסה אשדוד פסגת, 10192/07הדי� שניתנו בע"א 

 25 חברה ובניו בולוס' נ טנוס מוניר ר"ד, 9128/11 א"עוב )24.5.10( מ"בע ומסחר השקעות

 26מכתב קמ"ט המקרקעי�  הנתבעי� טועני� כי. )22.12.14( )בפירוק( מ"בע ותיירות לאירוח

 27קבלת מסמכי� עליו מסתמכי� התובעי� לא נשלח לתובעי� עצמ�, וכ� ה� טועני� כי 

 28  עילה שממנה ואיל� יש למנות את ההתיישנות.  מקימהסטוריי� אינה יה

 29  : אני סבורה שיש לדחות את עמדת התובעי� בסוגיה זו  .11

 30הוא מכתב מיו� המצור� כנספח ט"ז לכתב התביעה,  ,המכתב עליו מסתמכי� התובעי�

 31, מופנה אל עו"ד דינה יהב וחתו� ע"י ע. קמ"ט רישו� מקרקעי� במנהל האזרחי 22.7.06
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 1באיוש. במכתב קצר זה נכתב כי בהמש� למכתב קוד� שלה, מביא הכותב לידיעת הנמענת כי 

 2מה שמעכב את רישו� החלקות הנדונות הוא תשלו� האגרות. אינני סבורה שיש בסיס 

 3ב זה לבי� הנסיבות המתוארות בפסיקה ככאלה המצדיקות עיכוב או להשוואה בי� מכת

 4  "הקפאה" של מירו1 ההתיישנות: 

 5  נקבע: ד"ר טנוסבפסק הדי� בעניי�   .12

 6 כולל) ההתיישנות חוק: להל�( 1958
ח"התשי, ההתיישנות חוק  .12"

 7, ההתיישנות תקופת ממניי� מסוימי� זמ� פרקי המוציאי� שוני� סעיפי�

 8 שאי� זמ� בפרקי עוסקות שה� הוא אלה הוראות של המשות% המכנה' כאשר

 9 ממנו לצפות סביר זה שאי� או, תביעתו את להגיש התובע של באפשרותו בה�

 10 311, 289)1(נז ד"פ, גלוסקה' נ יחזקאלי 7401/00 א"ע( 'כ� לעשות

)2002(."....(  11 

  12 

 13), 1.10.13(  מרקור יתמרבע"מ נ' אבת"א  החדשה המרכזית התחנה חברת, 7862/11בע"א 

 14  לפסק הדי�, נאמר:  18פסקה 

 15 תקופת חישוב לצור, תביעה עילת לגיבוש בפסיקה המקובל המבח�"

 16 ית, קונקרט תביעה עילת'תובע ה בידי היתה שבו המועד הוא ההתיישנות

 17 שנית� תו, תביע לביסוס הנדרשות חיוניות עובדות מערכת בידיו המקיימת

 18 חברה ובניו ולוס, ב9382/02(ראו ע"א  'שהמבוק בסעד ולזכות להוכיח�

 19 40בע"מ, פסקה  למשכנתאות דיסקונט נקע"מ נ' בב ותיירות לאירוח

 20  .")10.6.08וההפניות ש� (

 21 

 22עילת  בנסיבות אותו מקרה כי נפסק הפנו התובעי�אליו  פסגת אשדודסק הדי� בעניי� בפ

 23  התביעה לא בשלה כל עוד לא ניתנה הכרעה שיפוטית בנוגע להיק� הזכויות במקרקעי�:

 24. בערפל לוטה היתה העמותה של זכויותיה היק% סוגיית, נקודה לאותה עד"

 25 שורשיי� דעות חילוקי רקע על. לכא� טענה והמערערת, לכא� טענה העמותה

 26 של זכויותיה היק% בדבר מחייבת שיפוטית הכרעה נתקבלה ובטר�, אלה

27 2
ו 1 מהמשיבות לדרוש המערערת בידי תביעה עילת בשלה לא, העמותה 

 28 המהותית העובדה ביסוס בלא. ביתר לידיה� ששלמה התמורה כספי השבת

29
מ בהבדל, במקרקעי� ר"מ 4,140 של בשטח העמותה של לזכויותיה הנוגעת 

 30 המערערת לדרישת בסיס הונח לא, המערערת ידי על שנטע� כפי, ר"מ 690

http://www.nevo.co.il/law/71809
http://www.nevo.co.il/case/6102970
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 11מתו�  6

 1 עבור ששלמה התמורה כספי עודפי את לה להחזיר 2
ו 1 מהמשיבות

 2  .המכר חוזה פי על שרכשה המקרקעי�

    ...  3 

 4תביעת ההשבה היתה, אפוא, תביעת בוסר כל עוד לא ניתנה הכרעה   .22

 5  לפסק הדי�) 22, 20(מתו� פסקאות  ..."שיפוטית בבקשה לסעד הצהרתי

  6 

 7 ברור: עילת התביעה לכאורה שבפני מקרהההשוני בי� המצבי� שנדונו בפסיקה לבי� נסיבות   .13

 8 1986 – 1984, בשני� של התובעי� כא� נוצרה במועד בו לטענת� הפרו הנתבעות את חובותיה�

 9או בסמו� לכ�. התובעי� לא טענו לקיומה של מגבלה או מניעה כלשהי שלא אפשרה הגשת 

 10 מהמכתב שנשלח: כלללא הושפעה  ת התביעה של התובעי�עיליעה באותה תקופה. התב

 11מכתבו של עוזר קמ"ט מקרקעי� לא היה כזה שקבע או הכריע בי� זכויות מהותיות של 

 12  הצדדי�, והוא לא היווה תנאי להבשלתה של עילת תביעה לאכיפת החוזה. 

 13ית לא התגבשה ולא היתה ניתנת עילת התביעה הקונקרטאני דוחה, איפוא, את הטענה לפיה 

 14  . 2006לתביעה לפני קבלת המכתב בשנת 

  15 

 16  ההפרה המתמשכתטענת   .14

 17של התובעי� היא שהנתוני� שבפני בית המשפט מצביעי� על "סרבנות מהותית טענה נוספת 

 18מתמשכת מצד הנתבעות לרשו� את הקרקע על שמ�", וכי הפרה זו מהווה הפרה נמשכת 

 19יו�, עד מועד סגירת תיקי הרישו� שממנו ואיל� לא נית�  מידיהמחדשת את עילת התביעה 

 20נירה לוט� , 2008/07כומיה� לפסק הדי� בע"א ע את הרישו�. התובעי� הפנו בסיצהיה עוד לב

 21  ). 14.2.11( נ' דוד ירמייב ז"ל באמצעות עזבונו

 22מירו1 ההתיישנות,  וק� שלטענה זו אינה יכולה להועיל לתובעי�, שכ� על מנת למנוע תחילת ת

 23ההתיישנות אינה חלה  ,יו הפנו התובעי�כאמור בפסק הדי� אלאי� די בהפרת חוזה בלבד. 

 24כאשר הניזוקי� אינ� מודעי� להפרת החוזה ולקשר בי� ההפרה לבי� הנזק הנגר� לה� (ראו 

 � 25מבוססת על שילוב בי� באותו מקרה למעשה, דחיית טענת ההתיישנות לפסק הדי�).  49סעי

 26א� ואילו בענייננו, ג� הפרה מתמשכת לבי� הכללי� של גילוי מאוחר והתיישנות שלא מדעת. 

 27התובעי� היו אי� ספק ש), זהדבר בעניי� היתה הפרה של החוזה מצד הנתבעות (ואינני קובעת 

 28, ועל פי המפורט בכתב התביעה ה� א� פנו הרישו� חוסר ההתקדמות בהליכימודעי� ל

 29במהל� השני� וביררו פרטי� על כ�, כגו� פניה למנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות 

 30פרה הנטענת, וג� לתוצאה של העדר אפשרות מודעי� לה וא,המדינה. התובעי� היו, איפ
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 11מתו�  7

 1לקד� את הקמת היישוב. על כ� יש לדחות ג� את הטענה של העדר התיישנות בשל הפרה 

 2  מתמשכת של החוזה. 

  3 

 4  לחוק ההתיישנות 9ה לפי סעי� אההודטענת   .15

 � 5ההתיישנות. לחוק  9לטענת התובעי�, מירו1 ההתיישנות במקרה זה "אופס" מכח סעי

 6התובעי� מבססי� טענה זו על הכרה בזכות התביעה שלה� שהתבטאה, לטענת�, בשני 

 7. בנוס� טועני� 19.2.06וביו�  27.12.99ביו�  ,מכתבי� שכתב ב"כ הנתבעות עו"ד אבנר בנימי�

 8התובעי� כי הנתבעת בכתב הגנתה בתיק זה חזרה והודתה בקיו� החובה החוזית לרשו� את 

 9  י�. הבעלות במקרקע

 10להודאה בכתב ההגנה, נפסק כי אי� לראות בהודאה שהיה עמה טיעו� התיישנות  בנוגע

 � 11), ודי בכ� כדי 20לעיל, פיסקה  התחנה המרכזית(פסק הדי� בעניי�  9כהודאה לצור� סעי

 12לדחות את הטענה ככל שהיא נוגעת לכתב ההגנה בתיק שבפני, שבו הועלתה ג� טענת 

 13  התיישנות. 

 14  : למכתביו של עו"ד בנימי�באשר   .16

 15נכתב מעו"ד בנימי� אל היועמ"ש איו"ש לכתב התביעה)  1(נספח טו  27.12.99 המכתב מיו�

 16נכתב בו כי הכותב מייצג את הנתבעת, כי בזמנו נעצר הטיפול ברישו� הקרקע על   בבית אל.

 17 פי הנחיית קמ"ט רישו� מקרקעי� בטענה שצווי ירושה שהוצאו בישראל אינ� תקפי�

 18ד היועמ"ש החליט שצווי הירושה תקפי� ולכ� מבקש עו"ד רכי לאחרונה נמסר שמשבאיו"ש, 

 19  בנימי� להנחות את קמ"ט רישו� מקרקעי� לבצע את הרישו�. 

 20לכתב התביעה) הוא מכתבו של עו"ד בנימי� אל עו"ד יהב  1(נספח יז  19.2.06 המכתב מיו�

 21(שע"פ המכתב לא ברור את מי היא מייצגת). במכתב נכתב כי ככל הידוע לעו"ד בנימי�, 

 22הבעלות בחברה לא הועברה לצד ג', ובקשר לבעלות בשטחי יערית מציי� עור� הדי� כי לא ידוע 

 23  י�, והוא מציע להתקשר בעניי� זה ע� רחל רהט. לו על כל שינוי במצב העניינ

 24ה דומה לנטע� כא�, בהתייחס לשאלת נדונה טענ התחנה המרכזית בפסק הדי� בעניי�  .17

 25באותו התיישנות עילת התביעה נגד חברה שהתחייבה לרשו� מקרקעי� על ש� רוכשיה�. 

 26נות כאשר עולה ההתייש 1מקרה נפסק כי יש במכתביו של עור� הדי� כדי "לאפס" את מרו

 27מה� הכרה בקיומה של זכות ובהפרת הזכות. באותו מקרה דובר במכתב של עו"ד אשר הופנה 

 28ישו� וכ� בעיכוב בביצוע חובה זו. נכתב ראל בעל הדי� שכנגד, וכלל הודאה מפורשת בחובת ה

 29 כי קיימת מורכבות  אול� העניי� בטיפול "מתו� מגמהוכי "העניי� נמצא בטיפול מתמש�", 

 30  שלי� את הרישו� ע"ש בעלי הנכסי� בפרוייקט". לה
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 11מתו�  8

 1מעיד אמנ� על נסיו� לקד� את הרישו�, א� לא על הכרה  בענייננו, תוכ� המכתב הראשו�  .18

 2: המכתב הראשו� אינו מופנה אל התובעי� אלא בקיומה של חובה כזו המוטלת על הנתבעות

 3ת מפרות חובה שכזו, אלא אל צד ג'. לא עולה ממנו הכרה בקיומה של חובה ובכ� שהנתבעו

 4מהמכתב נית� ללמוד כי עד עתה הרישו� לא התאפשר בשל בעיה מהותית שאינה  ההפ� מכ�: 

 5ה, א� ציפיי הכרת הרשויות בצווי ירושה). המכתב מצביע על קיומה של אקשורה בצדדי� (

 6כ� שספק א� יש לא של ודאות, שמניעה זו הוסרה ובעתיד נית� יהיה לבצע את הרישו�. 

 7  במכתב הכרה בקיומה של זכות, א� ודאי שאי� בו הודאה בהפרתה. 

 8העובדה שהצדדי� צפו  ל;עליה� עמדתי לעישל עסקה זו יש לזכור את הנסיבות המיוחדות 

 9מלכתחילה אפשרות שלא נית� יהיה להשלי� את הרישו�, והסדירו בחוזה פתרו� ג� למצב 

 10של אינו מעיד על הכרה בחובה  27.12.99כתב מיו� המ על רקע זה נית� להסיק כיכזה. 

 11מאמ1 לבצע את הרישו� על א� על ועל הפרת חובה זו, אלא  לרשו� את הקרקע הנתבעת

 12  הידיעה שאפשרות כזו אינה מובטחת. 

 13הדברי� מובהקי� עוד יותר, שכ� עיקר תכנו של מכתב זה הוא הבהרה  19.2.06במכתב מיו� 

 14עלות בשטחי יערית והפניית הפונה לבירור אצל אד� אחר. ודאי שהכותב אינו מצוי בעניי� הב

 15  שאי� במכתב כזה כדי להעיד על הכרה בקיומה של חובה לבצע את הרישו� ובהפרת חובה זו. 

 16עזבו� המנוח יוס% שלומיא� ז"ל באמצעות הגב' ויקטוריה , 8542/06זאת ועוד: בע"א   .19

 17) נפסק כי על מנת "להחיות" זכות 24.3.10(ר כרכו –שלומיא� נ' המועצה המקומית פרדס חנה 

 18דה בקיומה של הזכות יהיה גור� שיש לו סמכות ע את התיישנותה, נדרש שהגור� המוולמנו

 19  בפסק הדי�). 26להעניק זכות כזאת (פסקה 

 20בענייננו, עור� הדי� מוסמ� לטפל מטע� החברה ברישו� הזכויות הקיימות, אול� ספק רב 

 21המכתב נועד לקד� את הטיפול בביצוע כויות כאלה מלכתחילה. א� הוא מוסמ� להעניק ז

 22  פעולות משפטיות, א� לא להצביע על קיומ� של זכויות מהותיות. 

 � 23  לחוק ההתיישנות.  9אני דוחה, איפוא, את הטענה בדבר עצירת מרו1 ההתיישנות מכח סעי

  24 

 25  טענת הנאמנות על פי די�  .20

 26מכר מקרקעי� הכולל התחייבות להקניית זכות התובעי� טענו כי מאחר שמדובר בהסכ� 

 27בעלות במקרקעי�, הרי שהוא מעניק לקונה זכות שביושר שמשמעותה נאמנות מכח הדי�, 

 28  לצור� השלמת רישו� העסקה.  ר לנאמ� והקונה לנהנהככאשר מרגע כריתת החוזה נחשב המו

 29"ש. די בטענה זו לא הוחל כלל באיו 1979(הנתבעי� בתגובת� טענו כי חוק הנאמנות תשל"ט

 30  כדי לשלול את כל טענות התובעי� בנוגע לנאמנות. 
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 11מתו�  9

 1עוד טענו הנתבעי� כי התובעי� שילמו את מחיר המגרש א� לא את הוצאות הפיתוח, כ� 

 2שטר� שולמה מלוא התמורה, וכי ההסכמי� בי� הצדדי� לא כללו סעי� בדבר יצירת נאמנות. 

 3  עי� תרוק� מתוכ� את חוק ההתיישנות.לטענת הנתבעי� הפרשנות המוצעת על ידי התוב

 4  מנימוקי� אחדי�:  אני סבורה שיש לדחות טענה את טענת התובעי�  .21

 5ה לפיה בוצעה בי� שני הצדדי� עסקה בוססת על חזקראשית, הקונסטרוקציה של נאמנות מ  

 6ושני הצדדי� מעונייני� ומחוייבי� להביא לסיומה על ידי רישו�. הנחה  מקדמית זו אינה 

 7מודעי� לכ� שקיימת אפשרות  תקפה בענייננו, שכ� כאמור מדובר בעסקה ששני הצדדי� היו

 8שלא נית� יהיה להשלימה ולרשמה. ספק רב א� בנסיבות כאלה נית� לייחס לצדדי� את 

 9  הכוונה לכונ� ביניה� יחסי נאמנות לצור� ביצוע הרישו�. 

 10מזל  'נק אוצר החייל בע"מ נב, 189/95מכה על פסק הדי� בע"א טענת התובעי� נסשנית, 

 11. הקונסטרוקציה המשפטית של נאמנות בי� מוכר לקונה 199) 4), פ"ד נ"ג (16.8.99(אהרונוב 

 12כמפורט בפסק  ,במקרקעי� אכ� עלתה ונדונה בפסק די� זה, אול� ההסתמכות עליה נשללה

 13  ולא נית� לבסס עליה את טיעוני התובעי� כא�.  ,הדי� של כב' הנשיא ברק

 14), 8.7.02( ה דר (דרויש)נאחמד ענבתאווי נ' רי 6906/00� מפני� ג� לפסקי הדי� בע"א התובעי

 15. 49) 5) פ"ד  נז (29.6.03(שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מ� , 1559/99ע"א בו 287) 5פ"ד נו (

 16אול� שני פסקי די� הללו דני� בקיומ� של זכויות שביושר לפי הדי� האנגלי, אשר קד� 

 17ו ג� צייתובעי� ה , ועל כ� אינ� רלוונטיי� לענייננו.1969 –עי� תשכ"ט לחקיקת חוק המקרק

 18גישתו של פרופ' מיגל דויטש, לפיה ראוי לראות את המוכר כמחזיק בנכס בנאמנות עבור את 

 19ת את החזקה במקרקעי�. על פי העובדות הרוכש רק החל מהשלב בו הרוכש זכאי לקבל

 20כולת להשלי� את רכישת הקרקעות, נראה יחוסר הבהינת� ו בכתב התביעה, המפורטות

 21  מצב� של המגרשי� היה רחוק ממסירת חזקה.  ש

 22על כל האמור יש להוסי� את העובדה שג� אילו היו קיימי� בי� הצדדי� יחסי נאמנות, לא   .22

 23בתביעת התיישנות היה בכ� כדי למנוע את התיישנות התביעה. שכ� אי� מחלוקת על כ� ש

 24כאשר הנאמ� כופר במעמדו כנאמ� או מפר את חובתו כנאמ�. בענייננו, נהנה נגד נאמ� מתחילה 

 25כתב התביעה מפרט כיצד הפרו הנתבעות את חובת� לקד� את הליכי הפיתוח והרישו� של 

 26עולה מסעיפי� או סמו� לאחריה, כ 2004כבר בשנת  והדבר היה ברור וידוע לתובעי�הקרקע 

 27פי גירסת התובעי� עצמ�, הנתבעות הפרו את  עלש יוצא, איפוא,לכתב התביעה.  23, 22, 21

 28שנה, כ� שהתביעה התיישנה בי� א� קיימי� יחסי נאמנות בי�  25(חובותיה� לפני למעלה מ

 29  הצדדי� ובי� א� לאו.

  30 

  31 
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 11מתו�  10

 1   חוזה יחס טענה בדבר  .23

 2התובעי� טענו כי אפילו ייקבע שהמועד הקובע לתחילת תקופת ההתיישנות הוא מועד כריתת 

 3י שמדובר בהסכמי� ארוכי טווח, "חוזי יחס", אשר תקופת ההתיישנות רההסכמי המכר, 

 4הנתבעי� טענו כי החוזי� שנחתמו בי� הצדדי� אינ� חוזי שלה� נמנית החל מסיו� החוזה. 

 5  יחס ואי� להחיל עליה� את הכללי� החלי� על חוזי יחס.

 6), 6.9.98( ' מרכז משע�יורשי ומנהלי עזבו� במנוחה מילגרו� הינדה ז"ל נ, 1185/97ברע"א   .24

 7  , הוגדרו מהות� ואופיי� המיוחד של חוזי יחס: 161 160, עמ' 145) 4פ"ד נב (

 8). חוזה כזה מתאפיי� ביחסי� relational contract( 'חוזה יחס.....'"

 9ארוכי טווח ומורכבי�. חוזי� אלה רגישי� לקיומ� של נסיבות עתידיות שלא 

 10צור במסגרת� שלה� איזו� בי� הצור, הוסדרו במפורש בחוזה. ה� מנסי� לי

 11בוודאות וצפיות לבי� הצור, בגמישות ויכולת הסתגלות לתנאי� משתני�. 

 12ידי אמצעי� מגווני�, ובה� קביעת מנגנוני� לשינוי תנאי 
איזו� זה מושג על

 13מידה לחלוקה הדדית של סיכוני� וקביעת 
החוזה והשלמת�, קביעת אמות

 14. ..... ת תו, המש, קיו� היחסי� החוזיי�דרכי� לפתרו� מוסכ� של מחלוקו

 15. אי� זה חוזה 'חוזה עיסקה') או discrete contract( 'חוזה בדיד'אי� זה 

 16שבו הדייר משל� מחיר ומשע� מעבירה אליו נכס בודד, תו, שדרכי הצדדי� 

 17יומית. 
נפרדות. נהפו, הוא: בי� משע� לדייר מתקיימת אינטראקציה יו�

 18רבי�. מעצ� טבע� וטיב� של יחסי� אלה, שה� היא נמשכת בתחומי� 

 19  .."מתוכנני� להתקיי� לאור שינוי נסיבות.

 20בנק המזרחי בע"מ נ' נגר , 9495/06ג� בפסק הדי� עליו ביקשו התובעי� להסתמ�, ע"א   .25

 21מתאפייני� במערכת של הדדיות "אופיינו חוזי יחס ככאלה ה ), 15.8.12( כרמלה ובניה בע"מ

 22  .ור, שני� ארוכות ומושתתת על אמו�"להימש, לא שיכולה

 23החוזי� נשוא התביעה אינ� מסדירי� מערכת יחסי� ארוכה ומורכבת בי� הצדדי� ואינ� 

 24  , כ� שאני דוחה ג� טענה זו.בגדר חוזי יחס

  25 

 26  לקראת סיו�

 27ההתיישנות  בהחלטה זו התייחסתי לטענות קונקרטיות שהועלו על ידי התובעי� בנוגע לטענת  .26

 28סוגיות כלליות של דיני התיישנות, ב במסגרת ההחלטה דו�שבפני. לא ראיתי צור� לבתביעה 

 29צור� לאז� בי� הרצו� לאפשר לכל בעל די� את יומו ברציונאלי� שמאחורי מוסד ההתיישנות וב

 30בבית המשפט לבי� סופיות הדיו� ועקרונות נוספי� שעליה� יש להג�. הדברי� ידועי� ונכתבו 

 31יעקב יחזקאלי נ' מרדכי גלוסקא, עו"ד, בתפקידו ככונס , 7401/00ע"א ראו לדוגמא לא אחת (
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 11מתו�  11

 1יש להביא  בתביעה שבפניע� זאת אני סבורה ש). 300, 289), 25.11.02(נכסי� לביצוע פסק די� 

 2טע� נוס� התומ�  , בנוס� לרציונאלי� ולהצדקות הידועות של מוסד ההתיישנות,בחשבו�

 3� המאפייני� התמודדות ע� תביעות ישנות במקרי� שיילקבנוס�  התביעה. שכ� בהתיישנות

 4ושי באיתור האנשי�, בעלי התפקידי� הרלוונטיי�, המסמכי� הדרושי� וכדומה, ק (אחרי� 

 5הקמת במציאות הגיאופיזית הרלוונטית.  שחלשינוי קיי� קושי נוס� הנובע מה במקרה זה

 6כפי שעולה מהמסמכי�  .80(תה כמעט עניי� שבשגרה בשנות היישובי� חדשי� בשומרו� הי

 7, הממשלה דנה והחליטה בנוגע להקמת יישובי� חדשי�. בצד הממשלה המצורפי� לבקשה

 8 השתנתה מאז ועד היו� פעלה ועדת שרי� לענייני התיישבות שא� היא עסקה בנושא.

 9כ� שיקודמו הליכי רישו�  ,לחלוטי�, ונראה כי התביעה לאכיפת החוזי� כיו� המציאות

 10נאיבית, שלא לומר תביעה היא ישוב יהודי חדש בסמו� לעיר טייבה, ויוק� יהקרקעות 

 11השני� שעברו הפכו, איפוא, את התביעה לאכיפת החוזה לבלתי ישימה, וג� מטע� מיתממת. 

 12  זה יש לקבל את טענת ההתיישנות.

  13 

 14תיישנות, דוחה את התביעה על הס� מחמת לנוכח כל האמור אני מקבלת את טענת הה  .27

 15  . . 10,000התיישנות, ומחייבת את התובעי� בהוצאות הנתבעות (יחד) בס� 

  16 

 17  , בהעדר הצדדי�.2017נובמבר  15, כ"ו חשוו� תשע"חנית� היו�,  

                 18 

 19 

  20 




