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  בתי המשפט

 006650/06א   בבית המשפט השלום בירושלים

 
   סגן נשיא -כבוד השופט שמעון פיינברג לפני:

 

  *** בעניין:

 התובעת ארי עופר-עו"ד בן ע"י ב"כ עוה"ד 

 נגד 

 

 

 1  .### 

2  .%%% 

 

 הנתבעים %%%עו"ד  ע"י ב"כ עוה"ד 

 

 פסק דין

 

 רקע כללי וטענות הצדדים

)להלן:  1של התביעה שלפנינו בהסכם הלוואה שנחתם בין התובעת לבין הנתבע . עניינה 1

(. לפי תנאי ההסכם, העמידה התובעת לנתבע הלוואה ההסכם)להלן:  12/12/05( ביום הנתבע

יורו, כאשר כבטוחה להחזר ההלוואה היה אמור הנתבע למשכן את  140,000על סך של 

(. אין זה הנכס)להלן:  70חלקה  40082גם כגוש  , הידוע***זכויותיו בביתו המצוי ברח' 

במחלוקת שהתובעת מעולם לא הכירה ולא פגשה בנתבע, וההתקשרות בהסכם ההלוואה עמו 

' )להלן: @@@נעשתה בעקבות פנייתה של מי שהיתה ידידתה דאז של התובעת, עו"ד 

ופת כוחו, (. הנתבעת היא זו שערכה את ההסכם, ואף חתמה עליו בשם הנתבע כמיהנתבעת

 משזה לא נכח במעמד החתימה על ההסכם. 

רשמה הנתבעת משכון לטובת התובעת על זכויותיו של הנתבע בנכס אצל רשם  9/2/06ביום 

 המשכונות.

 

. כעבור כשלושה חודשים מאז חתימת ההסכם, ומשלא החזיר הנתבע את כספי ההלוואה 2

ר העיכוב, אך זו השיבה כי אין היא לתובעת כפי שהוסכם, פנתה התובעת בבירור לנתבעת לפש

יודעת היכן נמצא הנתבע, וכי היא ממליצה לתובעת לשכור שירותי עו"ד על מנת לפעול 

למימוש המשכון הרשום לטובתה. רק לאחר פנייתה של התובעת לקבלת יעוץ משפטי בנוגע 

עו"ד אלישע למימוש המשכון, נודע לתובעת כי נפתח תיק הוצל"פ כנגד הנתבע, במסגרתו מונה 
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על  6/5/04( ככונס נכסים למימוש משכנתא, אשר נרשמה עוד ביום כונס הנכסיםכהן )להלן: 

(. לפנייתו של ב"כ התובעת, מסר כונס הבנקהנכס לטובת בנק המזרחי המאוחד בע"מ )להלן: 

הנכסים כי הבטוחה שבידה של התובעת היא חסרת ערך הן בשל כך שהמשכנתא הרשומה 

סרת על שעבוד נוסף של הנכס ללא הסכמת הבנק והן מכיוון ששעבוד זכות לטובת מרשו או

המקרקעין טעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין ולא אצל רשם המשכונות, כפי שנעשה 

במקרה של התובעת. עוד הודיע כונס הנכסים לתובעת כי היא תצטרף לרשימת נושים נוספים 

 טעיה ומרמה"."שמר גלייזר שיעבד לטובתם את הדירה תוך ה

 

. משנודע לתובעת, כי אין ביכולתה לממש את המשכון ודינה כדינם של נושים לא מובטחים 3

אחרים של הנתבע, אשר חובותיו כלפיהם עולים על שווי הנכס, הוגשה התביעה שלפנינו. 

בתביעה זו עותרת התובעת לחייב את הנתבעים לפצות את התובעת יחד ולחוד בסכום של 

המהווה לטענתה קרן ההלוואה ללא הריבית שנצברה עליה, נכון למועד הסמוך  ₪, 800,000

להגשת כתב התביעה. לפי הנטען, הנתבע בחר שלא להשיב לתובעת את ההלוואה וברח מן 

הארץ, ולכן מחויב לשאת בנזקיה הנתבעים בתביעה דנן. הנתבעת חבה, גם היא, לפי הנטען, 

על האינטרסים של התובעת בייצגה בעיסקה נשוא לפצות את התובעת, משהתרשלה בשמירה 

התביעה, בעיקר בשל כך שהציגה את הנכס כבטוחה ראויה להבטחת החזר ההלוואה, כאשר 

בפועל היה מדובר בבטוחה חסרת כל ערך. טענת התובעת היא שאילולי התרשלותה של 

לנתבע ללא  הנתבעת, היה נמנע הנזק, שכן התובעת מעולם לא היתה מסכימה להלוות כספים

 בטוחה של ממש, ולכן עליה לשאת באחריותה לנזקי התובעת נשוא התביעה. 

 

בש"א . בבד בבד עם הגשת התביעה, הוטל צו עיקול זמני על נכסים שבבעלות הנתבעת ב4

בש"א ב 26/8/08על ידי כונס הנכסים, הוטל ביום . לאחר מימוש הנכס של הנתבע 4628/06

צו עיקול זמני על כספיו של הנתבע שנותרו אצל כונס הנכסים עד לגובה של  10606/08

 על חלקה היחסי של התובעת בתביעה דנן.₪  1,000,000

 

התובעת להמציא את כתב התביעה לנתבע, הוגשה בקשתה של התובעת . משלא עלה בידי 5

לתחליף המצאה של כתב התביעה לנתבע, ובקשתה התקבלה בהחלטתו של  7950/08בש"א ב

 , בה הורה על פרסום מודעה בעיתון.  4/12/08בית המשפט מיום 

בין לבין, נמכר הנכס על ידי כונס הנכסים, ולאחר תשלום מלוא החוב לבנק, נותרו כספים בסך 

בקופת הכינוס. בשל ריבוי הנושים של הנתבע, המבקשים להיפרע את חובם מן ₪  400,000-כ

הנכס, פנה כונס הנכסים בבקשה לכב' ראש הוצאה לפועל להורות לו כיצד לחלק את יתרת 

בקשתו חזר כונס הנכסים על עמדתו, כי אין בשיעובדים שנעשו לאחר הכספים לנושים. ב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%204628/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%204628/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%2010606/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%2010606/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%207950/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%207950/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בשא%207950/08
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רישום המשכנתא לטובת מרשתו בכדי להעניק זכות עדיפה לנושים אלה ללא נטילת הסכמתו 

של הבנק, מה גם שדינו של שיעבוד זכות מקרקעין להירשם בלשכת רישום המקרקעין ולא על 

 ת. דרך של מישכון זכות חוזית אצל רשם המשכונו

קבע כב' ראש ההוצאה לפועל, כי אין בסמכותו להכריע בסוגית  31/12/08בהחלטתו מיום 

חלוקת הכספים בין הנושים השונים, ולפיכך הורה לכונס הנכסים לנקוט בהליך המשפטי 

המתאים לצורך קביעת אופן חלוקת הכספים. עקב התפתחויות הנ"ל בעניין מימוש הנכס, 

ארכה לפרסום תחליף המצאת כתב התביעה  22/3/09ביום ניתנה לבקשת ב"כ התובעת 

.  הודעה בדבר תחליף ההמצאה פורסמה בעיתון "ידיעות  5/4/09לנתבע, וזאת עד ליום 

יום  30, בה נאמר, בין היתר,  כי על הנתבע להגש את כתב הגנתו תוך 1/4/09אחרונות" ביום 

לא הגיש את כתב הגנתו, יש מיום פרסום ההודעה. משחלפו שלושים יום מאז, והנתבע 

 להורות על מתן פסק הדין בהיעדר הגנה כנגד הנתבע.

 

. הנתבעת טוענת בכתב הגנתה כי מעולם לא ייצגה את התובעת ולא שימשה כעורכת דינה 6

בעיסקה נשוא התביעה, והדבר היה ברור ונהיר לתובעת, אשר ויתרה על ייצוג של עו"ד 

 ות הלוואה מעין זו העומדת בבסיס התביעה בעבר.מטעמה לנוכח בקיאותה הרבה בעסקא

עוד טוענת הנתבעת כי הציגה לתובעת את נסח הטאבו והסבירה לה כי על הנכס רובצים 

שעבודים וזכויות שונות של צדדים שלישיים, וכי המשכון על הנכס לטובתה יהיה כפוף ליתר 

ההסבר שלה אף מצא את  השעבודים ולזכויות של צדדים שלישיים הרובצים על הנכס, כאשר

 עיגונו בהסכם ההלוואה עצמו.

בנסיבות אלה, טוענת התובעת, כי לא ניתן היה לרשום משכנתא או הערת אזהרה לטובת 

התובעת בלשכת רישום המקרקעין, ורישום המשכון במרשם המשכונות היה הבטוחה 

תבעת טוענת, כי המתאימה ביותר בנסיבות העניין הניתנת לרישום, וכך הוסבר לתובעת. הנ

התובעת הבינה את מצב הזכויות בנכס ואת טיב הבטוחה שתוכל לקבל ובהתאם לכך עמדה על 

ליום, שדוגמתם אין בנמצא אפילו בשוק האפור. מכל מקום, טוענת  1%קבלת ריבית נשך של 

הנתבעת, כי רישום המשכון לטובת התובעת על זכויותיו של הנתבע בנכס אצל רשם המשכונות 

 בר תוקף, ומהווה לכל הפחות התחייבות לרישום משכנתא. הינו

לבסוף טוענת הנתבעת, כי התובעת לא עשתה די כדי להקטין את נזקיה, שכן היא לא פעלה 

למצות את זכויותיה מול כונס הנכסים ולא פעלה לאיתורו של הנתבע כדי לגבות ממנו את 

שר סיבתי בין ההתרשלות המיוחסת החוב הנטען. לחילופין, טוענת הנתבעת כי לא מתקיים ק

לנתבעת לבין הנזק, שכן גם אם היתה נרשמת משכנתא מדרגה שנייה בלשכת רישום 

המקרקעין, לא היה בכך כדי לסייע לתובעת, מאחר ולטענתה לא היה אפילו במשכנתא כדי 

 לכסות את החובות כלפי הנושים המובטחים של הנתבע.
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ה, ואילו מטעם הנתבעת העידה הנתבעת וכן עמיתה . מטעם התובעת העידה התובעת עצמ7

 למקצוע ומי שהיום גם חברה לחיים, עו"ד אייל בנימין.

 

 דיון והכרעה

 א. האם התקיימו יחסי עו"ד לקוח בין הנתבעת לבין התובעת?

לקוח בין הנתבעת לבין -. שאלה ראשונה שיש להידרש אליה הינה האם נוצרו יחסי עו"ד8

ית לשאלה זו תוביל לשאלה שניה היא אם הפרה הנתבעת את חובותיה התובעת. תשובה חיוב

 כלפי התובעת.

 

לקוח. -. בהעדר התייחסות בחקיקה, הפסיקה היא שנתנה סימנים לקיומם של יחסי עו"ד9

(, אומר פסק דין שרמן)להלן:  446( 4)שרמן, פ"ד מ"דמשה לוי נ' יצחק יחזקאל  37/86ע"א ב

 כב' השופט ד' לוין : 

"כדי לקבוע אם אמנם קיימים יחסים כאלו, יש לבדוק את מכלול הנסיבות של 

המקרה, ולשאול:האם הלקוח פנה לעורך הדין בבקשה כי ייצג אותו? האם עורך הדין 

כוח לטפל במקרה -רך הדין ייפויקיבל על עצמו לייצג את הלקוח? האם ניתן לטובת עו

טרחה עבור הטיפול? האם נערכה בין עורך הדין ללקוח -הנבדק? האם שולם שכר

  (478)שם, בעמ' ישיבה בה פירט הלקוח בפני עורך הדין את דרישותיו?" 

  

. קיומו של אחד מהסימנים שהוזכרו בפסק דין שרמן אינו מכריע לעניין קיומם של יחסי 10

והעדרו של אחד מהם אינו שולל את קיומם של יחסים כאלו. כך, למשל לעניין  לקוח, -עו"ד 

, כי השתתפות 92( 3) היינוביץ נ' גלעדי, פ"ד מח 2725/91ע"א תשלום שכר טרחה נפסק ב

-)מחוזי 3060/00ת"א לקוח. בעוד ב-ה יחסי עו"דבתשלום שכר טרחה אינה יוצרת כשלעצמ

נאמר כי גם בהעדר תשלום שכרו של עו"ד, אין  מלחי שלום נ' ש.י.י.א. יוזמות בע"מת"א( 

 לקוח.-לשלול קיומם של יחסי עו"ד

 

ני, ובחנתי את מכלול נסיבות העניין, הגעתי למסקנה . לאחר שעיינתי בחומר הראיות שלפ11

 כי התובעת אכן היתה מיוצגת על ידי הנתבעת בעת עריכת הסכם ההלוואה. להלן נימוקיי:

אין חולק כי התובעת מעולם לא הכירה את הנתבע, לא ראתה אותו ולא נפגשה עמו לא לפני 

בין הצדדים לעיסקה היתה  ההתקשרות עמו בהסכם ההלוואה, ולא לאחריה. הגורם המקשר

הנתבעת, וכל המגעים שקדמו לעריכת ההסכם נעשו בין התובעת לבין הנתבעת בלבד. על כך 

העידה הנתבעת עצמה, כאשר מסרה בתצהיר עדותה הראשית כי פנתה באופן יזום למכריה, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2037/86&Pvol=מד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202725/91&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%203060/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%203060/00
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=תא%203060/00
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אדומים, ובכללם התובעת, בהצעה להלוות כספים -שלמדו עמה בשיעורי היהדות במעלה

"צריך לגייס כספים ממקורות פרטיים לצורך עסקיו שלה, הלוא הוא הנתבע, אשר  ללקוח

לתצהיר הנתבעת(. הנתבעת העידה כי היה לה  4)ס'  והוא מוכן לתת ריבית גבוהה בגין כך"

חשוב לבדוק את מצבת החובות הרובצים על הנכס ולהביא זאת לידיעתה של התובעת. משום 

את נסח הטאבו של הנכס ולהסביר לה את ההשלכות כך דאגה הנתבעת להציג לתובעת 

לתצהיר הנתבעת  13המשפטיות הנובעות ממנו, בטרם שזו החליטה לחתום על ההסכם )ס' 

 לפרוטוקול(.  6-7ש'  36ועמ' 

לא זאת בלבד, אלא שהנתבעת גם קיבלה על עצמה לטפל בצד המשפטי של העיסקה בין 

שכון על זכויות של הנתבע בנכס לטובת התובעת. התובעת לבין הנתבע, בכל הנוגע לרישום המ

עובר לחתימת ההסכם אף הגדילה הנתבעת ופנתה לקבל יעוץ מעו"ד בנימין המתמחה בתחום 

המקרקעין בנוגע לתוקפו של רישום המשכון על זכויותיו של הנתבע בנכס ברשם המשכונות 

 10-11של עו"ד בנימין ושי לתצהירו  4ס'  ;לפרוטוקול 5ש'  35לתצהיר הנתבעת, עמ'  14)ס' 

לפרוטוקול(. לא נסתרה גם עדותה של התובעת כי הנתבעת דאגה ללוות את התובעת  28עמ' 

לסניף הבנק שלה בירושלים, על מנת לסייע לה בכל הכרוך בביצוע העברה בנקאית לחשבונו 

 לפרוטוקול(. 16עמ'  6-21לתצהיר התובעת וש'  22של הנתבע  )ס' 

ללמד שהתובעת שמה את מבטחה בנתבעת כי זו תגן על עניינה. לא זו בלבד בכל אלה יש כדי 

אלא שהאמון המלא שהתובעת רחשה לנתבעת ולכישוריה המקצועיים עולה מעצם יחסי 

 4ידידות ששררו בין השתים ערב ביצוע העיסקה, כפי שעולה מעדויות שתי הצדדים )ס' 

ספת העובדה שבמועדים הרלוונטיים לתצהיר הנתבעת(. לכך מתוו 3לתצהיר התובעת וס' 

לתביעה היתה התובעת עולה חדשה שרק שנה לפני עלתה ארצה מצרפת, כאשר השפה 

העברית אינה שגורה בפיה, ובשל כך משמשת הנתבעת לה ֵפה, בין אם זה בעריכת ההסכם 

נשוא התביעה בשפה הצרפתית ובין אם זה בטיפול בביצוע העברה בנקאית מול פקידי הבנק 

 ניף הבנק של התובעת.בס

דין אחר, וסביר -ידי עורך-יש גם לזכור כי בכל מהלך העיסקה לא היתה התובעת מיוצגת על

להניח שבנסיבות העניין התובעת אכן האמינה כי הנתבעת נטלה על עצמה לייצג אותה 

בעריכת ההסכם ולדאוג גם לאינטרסים שלה. הנתבעת אמנם טענה בכתב הגנתה, וחזרה על 

בעדותה, כי הבהירה לתובעת כי אינה מייצגת אותה וכי עליה לדאוג לייצוג של עורך דין כך גם 

לתצהיר הנתבעת(, אלא שאינני יכול לתת בגרסה זו כל אמון. גרסה זו אינה  11מטעמה )ס' 

מתיישבת עם המעורבות הפעילה של הנתבעת סביב עריכת הסכם ההלוואה, מה גם שהנתבעת 

שעשתה למען התובעת בבדיקת מצבו המשפטי של הנכס היו פעולות עצמה העידה כי פעולות 

 36עמ'  11-12שברגיל מבצע עו"ד למען לקוחו כחלק מייצוגו של אותו לקוח )ראה ש' 

לפרוטוקול(. מה עוד, וזה העיקר, אילו אמנם הבהירה הנתבעת לתובעת כי היא אינה מייצגת 
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לוואה, כפי שמקובל ונהוג במצבים אותה, מדוע לא דאגה להכניס תניה כזאת להסכם הה

כאלה, על מנת למנוע כל טעות מצד התובעת בעניין זה )על הפרקטיקה המקובלת במצבים של 

 (.478 -ו 472צד לעיסקה שאיננו מיוצג לציין זאת בחוזה ראה פסק דין שרמן,  שם עמ' 

התובעת העובדה שהנתבעת ייצגה גם את הנתבע בעיסקת ההלוואה אינה שוללת את ייצוג 

בעת ובעונה אחת, שכן כללי האתיקה אינם אוסרים על ייצוג כפול בעסקאות מעין אלה ]כך 

פסק דין )להלן:  425-423, 385( 3)עו"ד סלביו נ' דורנבאום פ"ד נח 2625/02ע"א נפסק  ב

 ([ סלביו

 

המסקנה היא אפוא כי הנתבעת ייצגה גם את התובעת בעת שערכה את הסכם ההלוואה . 12

דין חב ללקוחו חובת זהירות להגן על ענייניו ולפעול -בינה לבין הנתבע. אין חולק על כך שעורך

בעבורו במיומנות, במקצועיות ובנאמנות. אך גם, אם כטענת הנתבעת, לא התקיימו בינה לבין 

לקוח, הרי בנסיבות העניין חלה עליה חובת זהירות כלפי התובעת מכוח -התובעת יחסי עו"ד

 ההלכה הפסוקה. כך קבע כב' השופט לוין בפסק דין שרמן : 

דין אינן כלפי מרשהו בלבד. הוא חב חובות מסוימות גם כלפי יריבו וגם -"חובותיו של עורך

אינו לקוח שלו, בשל נזק דין יכול שיישא באחריות לנזקיו של מי ש-כלפי הציבור... עורך

]נוסח חדש[. בדרך כלל, עילת  פקודת הנזיקיןשהסב לו. מקור אחריות זאת הוא בהוראות 

התביעה הנזיקית תהא עוולת הרשלנות, אך במקרים מסוימים יכול שתקם חבות גם לפי 

גמת עוולת התרמית, הנגישה, הפרת חובה חקוקה וגרם הפרת חוזה עוולות אחרות דו

כלל, נדרשות  דין מייצג לקוח פלוני ואילו הצד האחר לעיסקה אינו מיוצג-...כאשר עורר

מעורך הדין מיומנות וזהירות רבות יותר בהצגת העניין, לבל יכשיל במודע או בהיסח דעת 

)שם, עמ'  ומך על אמינותו, יושרו ומיומנותונמהר את הצד האחר, כשהוא יכול להניח שזה ס

469-472".) 

-דין כלפי הצד שכנגד הוכרה מפורשות, מקום שבו עורך-קיומה של חובת זהירות מצד עורך

הדין נטל על עצמו חיוב כלפי אותו הצד. כך נקבע כי קמה לו חובה בעת נטילת אחריות בקשר 

בכור נ' יחיאל, פ"ד  1170/91ע"א וחו )לרישום זכותו של הצד שכנגד, אף כשזה לא היה לק

 (.769( 4)מתתיהו נ' שטיל, פ"ד נא 4612/95ע"א  ;214-215, 207( 3)מח

 

בנסיבות המקרה שלפנינו נטלה על עצמה הנתבעת לרשום משכון על זכויות של הנתבע  .13

בנכס לטובת התובעת, ודי בכך כדי לקבוע כי בכך החילה הנתבעת על עצמה את חובות 

 הזהירות כלפי התובעת בכל הקשור להבטחת פירעון ההלוואה של התובעת. 

 

 ת שהיתה מוטלת עליה כלפי התובעת.. להלן נבחן אם הפרה הנתבעת את חובת הזהירו14

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202625/02&Pvol=נח
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201170/91&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%201170/91&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%204612/95&Pvol=נא
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 ב. עילת הרשלנות

. במוקד טענת הרשלנות עומדת הטענה כי הבטוחה שניתנה לתובעת במסגרת הסכם 15

תה כלל בטוחה, משלא היה בה כדי להבטיח את פירעון ההלוואה של יההלוואה לא הי

בעוד מועד התובעת, ועל הנתבעת כעו"ד במקצועה היה לדעת זאת וליידע את התובעת מ

 ובטרם ההתקשרות שלה עם הנתבע בהסכם ההלוואה. 

 

. שלושה הם יסודות של עוולת הרשלנות: קיומה של חובת זהירות, המורכבת מחובת 16

ע"א זהירות מושגית וקונקרטית, הפרתה )התרשלות( והנזק שנגרם בעטיה של אותה הפרה )

 (.113( 1) ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש פ"ד ל"ז 145/80

 

. עמדנו לעיל על כך שקיימת חובת זהירות מושגית בין עו"ד ללקוחו. באשר לחובת זהירות 17

 קונקרטית, נפסק כי,

ם מסירת עובדות ופרטי-דין חייב לפצות את לקוחו על נזק שנגרם לו בשל אי-עורך"

דין חייב להודיע ללקוחו -עורך... רלוואנטיים, שהיו בידיעתו ושהוא נמנע מלמוסרם ללקוח

-...עורך על מצב הדברים לאשורו, בכל הקשור להוראות החוק ולפסיקה החלות על מקרהו

דין נדרש להסביר ללקוחו את משמעותו של כל מסמך עליו הוא חותם, אם זו צוואה, אם אלה 

דין נדרש גם לייעץ ללקוחו לבדוק את יכולת התשלום של לווה, אשר -רךחוזים למיניהם. עו

או לדאוג להטלת שיעבוד על נכס באופן הולם ובמהירות  הלקוח עורך עמו חוזה הלוואה,

דין חייב להכין -עורך, כדי שהלקוח לא יפסיד את הזכות הראשונית שלו... האפשרית

רק אם, לאחר שהכין להם המועיל ביותר.  שיבטיח את זכויותיהם על הצד ללקוחותיו חוזה,

חוזה כאמור, הם סירבו לחתום על תניה זו או אחרת, גם לאחר שעורך הדין הסביר להם את 

משמעותה ונחיצותה, ייתכן שיצא עורך דין ידי חובתו כלפיהם, אף אם אותה תניה תימחק 

 ( .464)פסק דין שרמן, שם עמ' מהחוזה " 

הלקוח רשאי דין כלפי לקוח קיימת גם בעריכת הסכמים,... "...חובת זהירותו של עורך

, וכי להניח שמה שעשה בעבורו עורך הדין משיג, מבחינה משפטית, את התכלית המבוקשת

על עורך הדין להשתמש במיומנות, בחריצות ובתשומת לב סבירות, שאם לא כן אשם הוא 

 (.851, 846( 3) ניסים נ' דניאלי פ"ד מ"ח 2590/90ע"א ." ) בהתרשלות

"עורך דין אינו דומה לכותב הבקשות. כאשר לקוח מפקיד בידיו את עניינו, אין לצפות לכך 

שהלקוח יידע בעצמו, בכל מקרה, מה הנושאים הטעונים בדיקה. המומחיות המקצועית של 

אגב, גם במקרה יכה לשמש אותו ואת לקוחו באיתור של כל הטעון בדיקה... עורך הדין צר

של פעולה מוגבלת על עורך הדין להעמיד את הלקוח על אותן הבעיות העיקריות האפשריות, 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20145/80&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20145/80&Pvol=לז
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202590/90&Pvol=מח
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מוסהפור נ' שוחט פ"ד  751/89ע"א ) "היכולות להיות כרוכות בסוג העיסקה אשר בה מדובר

 ש.פ.( –( )הדגשות שלי 537, 529( 4) מ"ו

 

. במקרה הנדון ערכה הנתבעת הסכם הלוואה עבור התובעת והנתבע, במסגרתו נכלל סעיף 18

בטחונות, אשר היה אמור להבטיח את זכויותיה של התובעת להיפרע את כספי ההלוואה 

 מהנתבע.

 ור בהסכם, יובאו הסעיפים הרלוונטיים ממנו ככתבם וכלשונם:בשל חשיבות האמ

 . תנאי ההחזרים וריביות2"

המלווה מתחייב בזה להלוות ללווה והלווה מתחייב ללוות מהלווה את הסכום של מאה אלף 

בתוך פרק אירו וכן הסך של ארבעים אלף יורו. הלווה מתחייב להחזיר את ההלוואה למלווה 

ליום  1%ש החל מיום מתן בפועל של ההלוואה הנ"ל, וזאת בריבית של של חודזמן מינימלי 

 30%פי החוק עם ריבית בסיסית מובטחת בשיעור של -ו/או בריבית המירבית  המותרת על

פי הדין. שיעורי הריבית הנ"ל יחולו על סכום -לחודש ו/או בריבית המירבית המותרת על

 החולף ההלוואה במקרה וההחזר מתבצע לפני תום החודש

 . בטחונות3

תירשם הודעת משכון לטובת המלווה על נכס דלא ניידי ששייך  להבטחת החזר ההלוואה 3.1

בכפוף למשכנתאות אחרות ו/או משכונות אחרים , 4ללווה ואשר נמצא באילת ברח' אגוז 

 .")ההדגשות אינן במקור(  רשומים

 

מור לשמש כבטוחה חפצית . אם כן, נובע מהוראות ההסכם כי נכסו של הנתבע היה א19

 פי תנאי ההסכם.-)בדמות שיעבוד( למקרה והנתבע לא יחזיר לתובעת את כספי ההלוואה על

 

חוק ל 1. שעבוד נועד להעניק לנושה זכות קניינית בנכסו של החייב כערובה לחיובו ]ס' 20

[. הוא מעניק לנושה זכות מועדפת על זכותם של חוק המשכון()להלן: 1967-תשכ"ז, המשכון

נושים אחרים במימוש הנכס הממושכן, ומאפשר לו להיפרע ממנו. יחד עם זאת, לצורך יצירת 

 91ית לרישומה אצל רשם המקרקעין )סעיף משכנתא במקרקעין קיימת דרישה קונסטיטוטיב

תקנות המקרקעין ל 8, וכן תקנה חוק המקרקעין()להלן:  1969-, התשכ"טחוק המקרקעיןל

(. כוונת הסעיף הנ"ל היא להבהיר שאין תוקף למשכון של 1969-, התש"ל)ניהול ורישום(

מקרקעין רשומים אצל רשם המשכונות, שכן משנהפכה הזכות החוזית של הרוכש לזכות 

משכון הזכות החוזית אצל רשם קניינית ברישומה בפנקס המקרקעין, אזי אין יותר תוקף ל

 (.155-156חלק שני  יסודות והלכות בדיני מקרקעיןהמשכונות )ראה אריה אייזנשטיין 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20751/89&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20751/89&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_019.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_019.htm
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. במקרה הנדון, אין מחלוקת על כך שזכויותיו של הנתבע בנכס רשומות בפנקס המקרקעין. 21

טובת כמו כן, אין זה שנוי במחלוקת כי על הנכס היתה רשומה משכנתא מדרגה ראשונה ל

הבנק, אשר התנה בחוזה ההלוואה עם הנתבע, כי האחרון לא יעשה עיסקה בנכס ללא הסכמת 

 הבנק, ומסיבה זו לא ניתן היה לרשום משכנתא מדרגה שנייה לטובת התובעת בענייננו. 

יוצא אם כן, שצדק כונס הנכסים בתשובתו לב"כ התובעת, כי אין לתובעת כל זכות קניינית 

משכנתא מדרגה ראשונה לטובתה, ובהיעדר אפשרות מעשית לרשום  בנכס, משלא נרשמה

 משכנתא מדרגה שנייה, בלשכת רישום המקרקעין.

כאן המקום לציין, כי מלבד המשכנתא מדרגה ראשונה, היו רשומות על הנכס שתי הערות 

אזהרה ועוד שלושה עיקולים שונים לטובת צדדים שלישיים, שקדמו בזמן לרישום המשכון 

 לתצהיר הנתבעת(. 5מצורף כנספח נ/ 8/12/05התביעה )תדפיס מרשם המקרקעין מיום נשוא 

 

. טוענת הנתבעת לפנינו כי הסבירה לתובעת שקיימת מניעה לרישום המשכנתא על הנכס 22

בלשכת רישום המקרקעין, משום שרובצים עליו "שעבודים וזכויות שונות" לנושים אחרים, 

מנו למדה התובעת עצמה על מצבו המשפטי של הנכס. דא ולתובעת אף הוצג נסח טאבו, מ

עקא, שבכך לא הסתפקה הנתבעת, וכפי שהיא עצמה מוסרת בתצהירה, רשמה היא את סעיף 

הבטוחות בהסכם בנוסחו המובא לעיל, לאחר שהסבירה לתובעת כי קיימת חלופה אפשרית 

כונות, שיהיה כפוף להבטיח את החזר ההלוואה על דרך רישום משכון על הנכס ברשם המש

 לתצהיר הנתבעת(. 16-ו 8לשעבודים ולזכויות של צדדים שלישיים הרובצים על הנכס )ס' 

התובעת לא הכחישה כי הובא לידיעתה שעל הנכס רובצים חובות לנושים אחרים של הנתבע, 

אך לשיטתה הסתמכה על דבריה של הנתבעת, לפיהם היקף החובות נופל באופן משמעותי 

לפרוטוקול(.  5-6ש'  17כס, ומשכך לא תהיה בעיה להיפרע את חובה מן הנכס )עמ' משווי הנ

תימוכין לעדותה של התובעת, ניתן למצוא בעדותה של הנתבעת עצמה, לפיה העריכה את 

פי החומר שהיה לפניה על למעלה ממיליון וחצי דולר, כאשר החובות -שוויו של הנכס על

כמחצית הסכום, ולכן סברה כי לא היתה כל סכנה שרבצו על הנכס עמדו אותה שעה על 

 לפרוטוקול(.  12-13ש'  34עמ'  ;לתצהיר הנתבעת 6בעיסקה )ס' 

 

. אם ירדתי לסוף דעתה של התובעת, הקונסטרוקציה המשפטית, אותה התכוונה ליצור 23

בהסכם ההלוואה היתה של בטוחה, שמעמדה אמנם נחות משל בטוחות וזכויות משפטיות 

יצירתה בזמן, אך ביחס לנושים המאוחרים לה, אמורה היתה להיות לה עדיפות שקדמו ל

בגביית החוב מן הנכס, המקנה לתובעת מעמד של נושה מובטחת. בכך ביקשה הנתבעת 

למעשה לשעבד את הנכס כערובה לחיובה של התובעת, משל היתה זו משכנתא מדרגה שניה, 

 כת רישום המקרקעין וכפועל יוצא ממנה.חרף המניעה המשפטית לרשום משכנתא שניה בלש



 ###נ'  ***   6650/06ם( -תא )י

10 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  

C:\Users\Kobi\Downloads\New folder (9)\ רישום הערת אזהרה. 13פסדdoc 

 

פי הוראות החוק החרות, אינו -. אין צורך לחזור על כך, שמישכון זכות קניינית שלא על24

 .חוק המקרקעיןתקף. גם לשיטתה של הנתבעת, דרך המלך היא רישום משכנתא בהתאם ל

יחד עם זאת, טוענת הנתבעת כי גם עיסקה שלא נרשמה כמשנתא בלשכת רישום המקרקעין 

ע"א היא בת תוקף משפטי. בענין זה מסתמכת הנתבעת על פסק הדין של בית המשפט העליון ב

(, שם נקבע שאם העיסקה לא פסק דין שוויגר)להלן:  32, 2( 3) "ושוויגר נ' לוי, פ"ד מ 196/87

)ב( לחוק, ויראו עיסקה שלא נגמרה ברישום כהתחייבות 7נרשמה כמשכנתא, יחול סעיף 

לעשות עיסקה. באותו מקרה, הגיע כב' הנשיא שמגר למסקנה, לפיה יש ליתן תוקף לכוונתם 

שית באותו מקרה היתה שהמערערת האמיתית של הצדדים כפי שהוכחה, כשהתוצאה המע

היתה זכאית לרשום את זכותה בנכס מכח עיסקת המכר, ואילו המשיב היה זכאי לרשום את 

(. כנדבך שני, מבקשת  29זכותו כמשכנתא על הנכס, ולממשה לצורך גביית חובו )שם, בעמ' 

ע"א ב הנתבעת להחיל על המקרה דנן את ההלכה שנפסקה בפסק דין של בית המשפט העליון

(. בפסק דין פסק דין אהרונוב)להלן:  199( 4)בנק אוצר החייל נ' אהרונוב פ"ד נג 189/95

אהרונוב קבע בית המשפט העליון את העקרון, לפיו התחייבות לביצוע עסקה כשלעצמה )שם 

, אף ללא רישום, גוברת על זכותו של נושה שהטיל עיקול על הנכס, אף אם דובר בעיסקת מכר(

(. בית המשפט לא הגביל 247בעמ' שם, נרשם העיקול, כזכות שביושר תוצרת הארץ )

דוקטרינה זו רק להקנייתה של זכות הבעלות, והחילה על הקניה של כל זכות אחרת 

ענת הנתבעת לפנינו, כי יש לראות גם (. משכך, טו241בעמ' שם, במקרקעין או במיטלטלין )

בהתחייבות ליצירת משכנתא כמין זכות שביושר מעין קנינית שכוחה יפה גם כלפי צדדים 

 שלישיים.

 

. ניתוח משפטי זה, הגם שיפה כשלעצמו, אינו ישים במקרה שלפנינו. כאמור בעניין שנדון 25

עיסקת משכנתא, ולכן הסעד בפסק דין שוויגר דובר בעיסקת מכר מקרקעין שכוונתה היתה 

האופרטיבי שזכו בו שם הצדדים היה רישום משכנתא על הנכס מכוח אותו הסכם המשכון 

המוסווה. לא כן בענייננו. שלא כמו בפסק דין שוויגר, במקרה הנדון היתה מלכתחילה מניעה 

משפטית לרשום משכנתא נוספת על הנכס בשל הגבלה בתנאי המשכנתא מדרגה ראשונה 

ה על הנכס. מכאן שגם אם התכוונו הצדדים לעיסקת משכנתא מדרגה שניה, לא ניתן שרבצ

קובע כי בכפוף להוראות  חוק המקרקעיןל 91היה לקיים את העיסקה מבחינה משפטית )סעיף 

)א( לחוק המשכון מכפיף את 6סעיף  ;חוק המשכוןפרק ז' לחוק יחולו על משכנתא הוראות 

הממשכן במישכון נוסף לתנאים שבהסכם המישכון הקודם(. לכן, ספק בעיני, אם הרציונל של 

ן מקום הילכת שוויגר כוחו יפה גם בסיטואציה מעין זו שלפנינו. על אחת כמה וכמה, אי

להקנות להתחייבות לעשות עיסקה, שאינה ניתנת לביצוע מבחינה משפטית, מעמד של זכות 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20196/87&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20196/87&Pvol=מו
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20189/95&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%20189/95&Pvol=נג
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
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מן היושר הגוברת על זכויות אובליגטוריות של נושים מאוחרים לתובעת. לא בכדי שהנתבעת 

לא מפנה בסיכומיה לאסמכתאות משפטיות המכירות במשכנתא מן היושר במקרה מעין זה 

 הנדון לפנינו.

 

ה"פ כאן המקום לציין, כי לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בירושלים ב .26

פסק דין )להלן:  שמואל אמזלג נ' עו"ד אסף ניב, כונס נכסיםירושלים( -)מחוזי 4225/05

רת האזהרה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, (, בו פסק  כב' השופט צבן כי העאמזלג

שנועדה להבטיח את זכותו החוזית של המבקש לבצע עיסקת משכנתא בנכס של החייבים, 

 21מעניקה לו מעמד של נושה מובטח, ביחס לעיקולים המאוחרים להערת האזהרה )שם, ס' 

רה שלפנינו. גם פסק דין אמזלג עסק בסיטואציה עובדתית הדומה למקלפסק הדין(. יוער, כי 

משכנתא מדרגה ראשונה האוסרת על דיספוזיציה  שם קדמה בזמן לרישום הערת האזהרה

 בנכס. נכון למועד פסק הדין נפרעה אותה משכנתא בלא שהיתה מחלוקת לגבי קדימותה.

משלא היתה יותר אפשרות מעשית לרשום משכנתא שנייה על הנכס מכוח אותה הערת 

ט לשאלה אם בעל הערת אזהרה יכול היה לממש את זכותו אזהרה, לא נדרש בית המשפ

כמו כן, לא דן בית המשפט בשאלה האם הערת האזהרה  החוזית לרשום משכנתא ולממשה.

כשלעצמה נותנת עדיפות לבעליה על פדיון הנכס ללא שרישום המשכנתא הושלם, משתשובה 

, אם נתממשה זכות חוק המשכון)ב( ל 9לפי סעיף . חוק המשכוןלכך נמצאה בהוראות 

קובע כי  חוק המשכון( ל3)4שמושכנה, יחול המשכון על מה שניתן במימושה של הזכות. סעיף 

משכון שלא נרשם או לא הופקד, לא יהא כוחו יפה כלפי נושים אחרים של החייב אלא אם 

הנושה ידע או שהיה עליו לדעת על המישכון. לאור קיומה של הערת האזהרה הרשומה בלשכת 

בוע כי הנושים ידעו רישום המקרקעין, הגיע בית המשפט בעניין אמזלג לכלל מסקנה שיש לק

 .לפסק הדין( 24-27)שם, ס'  או שהיה עליהם לדעת על המשכון

  

. יכולה היתה להישמע הטענה כי גם ברישום המשכון על זכות קניינית שבמקרקעין ברשם 27

, ובכך להחיל חוק המשכון( ל3)4המשכונות יש כדי להקים חזקת ידיעה, ולו בכוח, במובן סעיף 

את המשכון על פדיון הנכס לאחר מימושו. טענה כזו אינה יכולה להתקבל, וזאת משתי 

טעמים: ראשית, הדרך היחידה לביצוע משכון של זכות קניינית שבמקרקעין היא אך ורק 

שיעבודים קודמים של ברישומה כמשכנתא, ולכן אין לדרוש מצד ג' לבצע בדיקה באשר ל

הממשכן אצל רשם המשכונות. משכך, נראה כי גם לשיטתו של כב' השופט צבן בפסק דין 

( 3)4במובן סעיף  אמזלג, רישום זכות קניינית אצל רשם המשכונות אינה מקימה חזקת ידיעה

ית, ומה שאמרנו זה מכבר, כי קיים דין מיוחד לביצוע משכון של זכות . שנחוק המשכוןל

, כוחו של המישכון כלפי חוק המקרקעיןקניינית שבמקרקעין, והוא הדין הקבוע בהוראות 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%204225/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=הפ%204225/05
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
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(. לעניות חוק המשכון( ל1)4ן )סעיף נושים אחרים יהיה יפה אך ורק בהתאם להוראות אותו די

דעתי, לא ניתן להקנות מעמד מיוחד למישכון של זכות קניינית שבמקרקעין ביחס לנושים 

חוק , שעה שקיימת הוראה מיוחדת בחוק המשכון( ל3)4פי הוראת סעיף -אחרים על

בעניין זה. משכך, אין כל נפקות לרישומו של המשכון על זכות קניינית ברשם  המקרקעין

כלפי צדדים שלישיים, שחלות  המשכונות, שעה שעסקינן בתוקפו של המשכון על זכות קניינית

 .חוק המקרקעיןלגביו הוראות מיוחדות ב

 

. ראינו לעיל, שהשיעבוד שיצרה הנתבעת עבור התובעת לא העניק לה זכות שביושר על פני 28

שכת רישום המקרקעין. לא זו בלבד, נושים אחרים של הנתבע ברישום משכנתא על הנכס בל

אלא ששיעבוד זה לא יצר זכות עדיפה של התובעת כלפי הנושים האחרים של הנתבע לקבלת 

יתרת פדיון הנכס לאחר מימוש המשכנתא מדרגה ראשונה. ייתכן ושונים היו פני הדברים 

אילו הנתבעת היתה משעבדת לטובת התובעת את הזכות ליתרת הפדיון אחרי מימוש 

. חוק המשכון( ל3)4המשכנתא והיתה רושמת את המשכון ברשם המשכונות בהתאם לסעיף 

מאחר ופעולה זו לא נעשתה, אני משאיר את השאלה של מעמד המשכון שכזה ביחס לזכויות 

 הנושים האחרים של הנתבע בצריך עיון.

 

ראינו לעיל, כי בפסק דין אמזלג הוכרה אפשרות למשכן את פדיון הנכס לאחר מימוש של  .29

משכנתא מדרגה ראשונה באמצעות רישום הערת האזהרה בלשכת רישום המקרקעין על 

זכותו החוזית של המבקש לעשות עיסקת משכנתא בנכס של החייב. ואולם גם זאת לא עשתה 

 ת זכויותיה של התובעת בהסכם ההלוואה.הנתבעת בענייננו על מנת להבטיח א

לתצהירה, לפיה לא ניתן היה לרשום הערת אזהרה  13אני דוחה את הטענה של הנתבעת בס' 

לטובת התובעת, משאותה שעה היה הנכס משועבד במשכנתא וגם רבצה עליו הערת אזהרה 

קודמת לטובת גורם שלישי. אין מניעה לרשום הערת אזהרה שתוכנה סותר הערת אזהרה 

אוסר על רישום עסקה הסותרת את תוכן  חוק המקרקעין)א( ל 127שנרשמה, שכן סעיף 

 2590/90ע"א ההערה, והערת אזהרה אינה עסקה במקרקעין, שכן אינה מהווה זכות קניינית )

דברים אלה נכונים לגבי רישום הערת  (.855 , 846( 3)שוש ניסים נ' עו"ד מנחם דניאלי, פ"ד מח

אזהרה שתוכנה סותר את תנאי שטר המשכנתא שנרשמה קודם לכן לטובת הבנק, האוסרים 

 על ביצוע עיסקה בנכס ללא הסכמת הבנק.

כי הנתבעת היתה מודעת היטב למצב המשפטי הנכון בנוגע לרישום הערת מכל מקום, נראה 

אזהרה לטובת התובעת בנסיבות המקרה, שכן במהלך ההוכחות זנחה היא את הטענה, 

ולשאלת בית המשפט מדוע לא פעלה לרשום הערת אזהרה על המשכון נשוא ההסכם השיבה 

ה למכור את הבית וחשב שזה שהנתבע אסר עליה לרשום הערת אזהרה, מכיוון שהוא "רצ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/291_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202590/90&Pvol=מח
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%202590/90&Pvol=מח
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לפרוטוקול(. נובע מכך, שהמניעה  12-15, ש' 39יפגע אם יש עוד הערת אזהרה על הנכס" )עמ' 

האמיתית לאי רישום הערת האזהרה לטובת התובעת לא היתה נעוצה בדין אלא בנתבע 

ע ובמניעיו האישיים, ומחובתה של הנתבעת היה ליידע על כך את התובעת, על מנת שזו תד

 לכלכל את צעדיה בעיסקה בהתאם. משלא עשתה כן, התרשלה הנתבעת.

 

. סיכומו של דבר, מחובתה של הנתבעת היה להבטיח את זכויותיה של התובעת בעיסקה על 30

הצד הטוב ביותר ולא להמר בהליכה על קונסטרוקציה משפטית רופפת ותלויה על בלימה, 

פרע את כספי ההלוואה. משנכס המקרקעין שהיתה מעמידה בסיכון את אפשרות התובעת להי

היחיד שהיה בבעלות הנתבע היה משועבד לטובת הבנק במשכנתא מדרגה ראשונה, היה על 

הנתבעת ליידע את התובעת ולהזהירה על כך, שנכס זה אינו יכול לשמש בטוחה להחזר 

ר הלוואתה של התובעת. היתה אמנם אפשרות לנתבעת למשכן את פדיון הנכס שהיה אמו

להתקבל ממימוש המשכנתא מדרגה ראשונה, כמבואר לעיל, אם כי גם בטוחה זו לא היתה 

בבחינת אופציה של ממש, בין היתר, לנוכח סירובו של הנתבע לרשום הערת אזהרה על הנכס 

בלשכת רישום המקרקעין. יהא אשר יהא, נותרה התובעת בסופו של יום ללא כל בטוחה של 

ע את כספי ההלוואה מן הנתבע עצמו עלו בתוהו. משלא דאגה ממש, לאחר שמאמציה להיפר

הנתבעת להסביר לתובעת בטרם חתמה על הסכם ההלוואה את מצב הדברים לאשורו באשר 

לאפשרויות להבטיח את פירעון ההלוואה, והתברר בדיעבד שאין לתובעת בטוחה אשר תבטיח 

 שגרמה נזק זה.את החזר ההלוואה שנתנה לנתבע, התרשלותה של הנתבעת היא 

 

. ואולם גם אם נניח, כי הנתבעת באמת ובתמים סברה שהאפשרות היחידה להבטיח את 31

כספי ההלוואה היתה על דרך רישום המשכון על זכויותיו של הנתבע בנכס ברשם המשכונות 

מתוך הסתמכות על קונסטרוקציה משפטית של משכנתא מן היושר, אזי עולה ומזדקרת 

ידעה את התובעת על אודות החדשנות שבסוג הבטוחה שניסתה ליצור השאלה: מדוע לא י

ובדבר הבעייתיות של מעמדה המשפטי של אותה בטוחה, וכן לא הבהירה לה את הסיכונים 

שבבטוחה שכזו? מדוע לא הסבירה לתובעת את הדברים כהוייתם באשר למצבו המשפטי של 

 אותו משכון שרשמה?

עשתה בסיפת סעיף הבטוחות במילים "בכפוף הנתבעת מצדה טוענת כי בשימוש ש

למשכנתאות ומשכונים אחרים" ביקשה היא ליידע את התובעת בדבר מעמדה של אותה 

לפרוטוקול(. טענה זו אינה  8-11ש'  37בטוחה שקיבלה במסגרת הסכם ההלוואה )עמ' 

ית שאין מקובלת עלי. מניסוח אותה תניה בהסכם לא ניתן היה לדעת כי מדובר בבטוחה בעיית

לה כל ערך. לכל היותר, ניתן היה ללמוד ממנה שמדובר במשכנתא מדרגה שנייה, וכך גם 
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סברה התובעת, שהיתה בטוחה שעדיין תוכל להיפרע מן הנכס, משהחובות שרבצו על הנכס 

אותה שעה עמדו על מחצית שוויו בלבד. אדרבה, מעצם הכללתה של אותה תנית הבטחונות 

רשאית התובעת להסיק כי תכליתה להבטיח מבחינה משפטית את בהסכם ההלוואה היתה 

החזר כספי ההלוואה של התובעת, ואין לצפות ממנה שתדע בעצמה על הבעייתיות הכרוכה 

 בבטוחה המוצעת בהסכם.

 

. לא השתכנעתי כי הנתבעת נקטה אמצעי זהירות סבירים בכך שפנתה לקבלת יעוץ מקצועי 32

מעו"ד בנימין, אשר היום הוא חברה לחיים. עו"ד בנימין מסר בסמוך לעריכת הסכם ההלוואה 

בתצהיר עדותו הראשית, וחזר על כך בחקירתו הנגדית, כי הסביר לתובעת כי רישום משכון על 

זכויות קנייניות בנכס ברשם המשכונות מהווה בטוחה בת תוקף על סמך קונסטרוקציה 

לפרוטוקול(. יחד עם  19-21ש'  29ועמ'  לתצהיר בנימין 5משפטית של משכנתא מן היושר )ס' 

זאת, אין זה במחלוקת שהנתבעת לא דאגה לקבל מעו"ד בנימין חוות דעת מקצועית הערוכה 

כדבעי, או לפחות אסמכתאות משפטיות, מהן יכלה עצמה ללמוד בטרם מתן העצה לתובעת 

ל דעתה באשר למעמדו של המשכון נשוא התביעה. אל לה היה לנתבעת להחליף את שיקו

המקצועי כעו"ד בשיקול דעתו של אותו עו"ד בנימין, אליו פנתה לקבלת היעוץ. עליה היה 

לגבש דעה עצמאית בעקבות חוות הדעת שקיבלה ולייעץ לתובעת בהתאם. עם כל הכבוד 

לוותק המקצועי ולניסיונו של עו"ד בנימין, לא די בהם כדי להדוף טענת הרשלנות הנטענת 

 כנגד הנתבעת.

 

רשלנותה של הנתבעת לא התמצתה רק באי הבטחת זכויותיה של התובעת בהסכם  .33

ההלוואה. מסתבר כי הנתבעת פעלה לרשום את המשכון נשוא התביעה רק כעבור כחודשיים 

ממועד מתן ההלוואה, זאת בידיעה שהנתבעת עדיין לא קיבלה את כספה ואין לה כל בטוחה 

ל עצמה מפני נושים נוספים של הנתבע. רשלנותה אחרת להבטיח את החזר ההלוואה ולהגן ע

של הנתבעת חמורה שבעתיים גם לאור העובדה שלאחר החתימה על הסכם ההלוואה, רשמה 

הנתבעת משכונות נוספים לטובת מלווים נוספים, מבלי ליידע את התובעת על כך שהנתבע 

לפרוטוקול(. בעניין זה,  26-27וש'  20-23ש'  39עמ'  ;28-29ש'  37ממשיך למשכן את הנכס )עמ' 

אין אני מייחס חשיבות לכך שאותם משכונות נוספים נרשמו אחרי המשכון של התובעת. 

התנהגות זו מצדה של הנתבעת אינה מתיישבת עם חובת הנאמנות שחבה הנתבעת כלפי 

התובעת ועם חובתה המקצועית לדאוג לאינטרסים של התובעת להבטיח את החזר כספי 

 ה לנתבע. ההלוואה שנתנ
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. אני דוחה את הטענה של הנתבעת, כי התובעת היא אשת עסקים שעיסוקה במתן הלוואות 34

בשוק אפור, שנטלה את הסיכון שבהלוואה בעיניים פקוחות, ובכך הסתכנה מרצון בעיסקה זו. 

לכל  1%לראיה, לגרסתה, מפנה הנתבעת לריבית הנשך שנקבעה בהסכם ההלוואה בשיעור של 

לוואה, שלטענת הנתבעת, היתה תנאי לנכונותה של התובעת ליתן את ההלוואה יום של הה

לפרוטוקול( . התרשמותי מן התובעת היתה  9ש'  35עמ'  ;לתצהיר הנתבעת 13לנתבע )ס' 

אחרת. לא מדובר בלווה הפועלת בשוק אפור. לא הופרכה עדותה של התובעת שהיתה זו 

אלפי יורו שעשתה בחייה. הנתבעת העידה כי עסקת הלוואה ראשונה בסדר גדול של עשרות 

היא נתנה את ההלוואה במטרה לעזור לחברה של הנתבעת שנקלע לבעיות כספיות ולא בכדי 

לפרוטוקול(. התובעת לא  6-10ש'  20לתצהיר ועמ'  16להרוויח עליה ריבית של אחוז ליום )ס' 

עדותה של התובעת כי  תבעה את הריבית בתביעה זו, והדבר מחזק את גרסתה. נאמנה עלי

סעיף הריבית הוסף על ידי הנתבעת, אשר הסבירה לתובעת כי הדבר יסייע לה לתמרץ את 

לתצהיר התובעת(. תימוכין לכך נמצאו בעדותה  16הנתבע להחזיר לתובעת את ההלוואה )ס' 

של הנתבעת עצמה, שמסרה כי בטרם ההתקשרות בהסכם ההלוואה עם הנתבע הודיעה 

גם למכרים אחרים, כי הנתבע מוכן לתת ריבית גבוהה בגין כל הלוואה לתובעת, כמו 

לתצהיר הנתבעת(. בהסכם אמנם נרשם שההלוואה  4שהנתבעת תצליח להשיג עבורו )ס' 

. עם זאת, לא צוין המועד האחרון לפירעון 30%ניתנת לתקופה מינימלית של חודש בריבית של 

בית קצוצה כטענת הנתבעת, לא סביר שלא ההלוואה בהסכם. אם התובעת היתה מלווה ברי

היתה מגבילה את תקופת ההלוואה בזמן. מה גם, שאם כטענת הנתבעת, היתה התובעת כה 

ממולחת ומשופשפת בעיסקאות הלוואה, הכיצד ייתכן שהעניקה לנתבע הלוואה בסכום כה 

 גדול ללא כל בטוחה שהיא, ואף בלי שדאגה שיהיה לה ייצוג משפטי משלה.

מצאתי כל ממש בטענות של הנתבעת כי התובעת פעלה בעיסקה זו עם שותף עיסקי  גם לא

(. לטענה זו לא נמצא כל ביסוס בחומר הראיות. @@@)להלן:  @@@מצרפת בשם 

 @@@בסיכומיה של הנתבעת נטענה הטענה כי התובעת מסרה את פרטי חשבון הבנק של 

. אלא שלטענה זו לא נמצא עיגון לנתבעת במטרה שהלה תעביר את החזר ההלוואה לחשבונו

בתצהיר העדות הראשית של הנתבעת, ולכן זו מהווה גרסה כבושה. במהלך חקירתה הנגדית 

 @@@עומתה התובעת לראשונה עם מסמך בכתב ידה, בו מופיעים פרטי חשבון הבנק של 

ע (. התובעת השיבה כי אינה יודעת כיצד מסמך זה הגי9)מסמך זה הוגש לתיק מוצגים כנ/

לפרוטוקול(. התרשמתי שהיא  1-19ש'  22לפרוטוקול, עמ'  31ש'  21לידיה של הנתבעת ) עמ' 

בעיסקה נשוא התביעה, העידה התובעת כי פנתה  @@@השיבה בכנות. באשר למעורבותו של 

אליו בבקשה להלוות לנתבע כספים כדי לקדם את פנייתה של הנתבעת לסייע לאדם שנמצא 

את הטענה שהפניה היתה לשם העברת החזר הלוואה לחשבונו )עמ' במצוקה, והיא הכחישה 
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לפרוטוקול(. די בכך כדי לדחות את הטענה למעורבותו  17-18ו 6-7ש'  32ועמ'  1-2ש'  21

 בעיסקה נשוא התביעה.  @@@העיסקית  של 

. העולה מן המקובץ, כי הנתבעת לא פעלה במיומנות ראויה ולא נקטה אמצעי זהירות 35

דעת, אלא -ין סביר ונבון היה נוקט באותן נסיבות. אין מדובר בטעות שבשיקולשעורך ד

במעשים ובמחדלים שיש בהם משום רשלנות מקצועית. עיקר התרשלותה של הנתבעת במתן 

עצה רשלנית לתובעת באשר לאפשרות להבטיח את החזר ההלוואה באמצעות מישכון הנכס 

כך בניסוח תנית משכון, שלא היוותה בטוחה של של הנתבע בדרך שהציעה לה, וכפועל יוצא מ

ממש, מבלי שהוסברו לתובעת משמעותה והשלכותיה של אותה תניית המשכון וטיבה של 

הבטוחה שהועמדה לה. כפועל יוצא ממחדליה של הנתבעת, הלוותה התובעת כספים לנתבע 

היפרע את כאשר בסופו של יום נותרה התובעת ללא כל בטוחה של ממש, לאחר שמאמציה ל

כספי ההלוואה מן הנתבע עצמו עלו בתוהו. אילולי התרשלותה של הנתבעת, סביר להניח 

שהתובעת, שהאינטרס העיקרי שלה בעיסקה היה החזר ההלוואה, לא היתה מסכימה להלוות 

 כספים לנתבע. לפיכך, על הנתבעת לשאת באחריותה לנזק שגרמה לנתבעת בתביעה זו. 
 

תיה של הנתבעת להיעדר קשר סיבתי בין התרשלותה לבין אובדן . אני דוחה את טענו36

הכספים שנגרם לנתבעת. לטענת הנתבעת, גם אם היתה נרשמת משכנתא מדרגה שנייה לטובת 

התובעת בלשכת רישום המקרקעין, לא היה בכך כדי לסייע לתובעת, מאחר שבכספים שנותרו 

ל דבר כדי להיפרע את מלוא חובה לאחר סילוק המשכנתא מדרגה ראשונה לא היה בסופו ש

של התובעת. השאלה אינה אם רישום המשכנתא מדרגה שניה היה מיטיב את מצבה של 

התובעת אם לאו אלא אם מתן יעוץ נכון אודות קיום אפשרות חוקית למשכן את הנכס בדרגה 

שניה היה משנה את דעתה של התובעת להתקשר בעיסקה. לשאלה זו השבתי בחיוב, לאחר 

א מצאתי בסיס לטענותיה של הנתבעת, לפיהן התובעת היתה מתקשרת בעיסקה בכל מצב, של

 גם במחיר של אובדן כל כספי הלוואתה.
 

. גם לא מצאתי ממש בטענות של הנתבעת לאי עמידתה של התובעת בחובת הקטנת הנזק, 37

על כך  משלא עשתה דבר לאיתורו של הנתבע כדי לגבות ממנו את החוב. כן מלינה הנתבעת

שהתובעת לא נקטה בכל הליך משפטי למימוש המשכון נשוא התביעה. אני דוחה את הטענות. 

התובעת עשתה את כל אשר לאל ידה לאתר את הנתבע, ובין היתר שכרה את שירותיו של 

חוקר פרטי )דו"ח של החוקר הפרטי מצורף כנספח א' לבקשת התובעת לתחליף המצאה 

(, המאפשר לה לקבל כנגדו פסק דין. משממצאיו של החוקר הנ"ל העלו כי 7950/08בש"א ב

, הגישה הנתבעת בבקשה לתחליף המצאה 2005הנתבע נמלט מן הארץ עוד בחודש אוקטובר 

, ובקשתה נתקבלה. לאחר מימוש הנכס של הנתבע 7950/08בש"א של כתב התביעה לנתבע ב
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 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilנבו הוצאה לאור בע"מ  
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על כספיו של הנתבע  10606/08בש"א על ידי כונס הנכסים, הטילה התובעת צו עיקול זמני ב

על חלקה היחסי של התובעת בתביעה ₪  1,000,000עד לגובה של  שנותרו אצל כונס הנכסים

 דנן. 

כוחה, ולשם כך פנתה -במקביל פעלה התובעת למימוש המשכון נשוא התביעה באמצעות בא

לכונס הנכסים, אשר דחה מכל וכל את טענותיה להיותה נושה מובטחת. לא מצאתי כי 

שם מימושו של המשכון הנדון, משאין בנסיבות העניין היה על התובעת לנקוט בהליך אחר ל

למשכון זה כל תוקף משפטי. ער אני לכך שבשל ריבוי הנושים של הנתבע טרם חולקו כספי 

פדיון הנכס שנותרו בקופת הכינוס, והכרעה בסוגיה זו עתידה להינתן בין כותלי בית משפט 

בשאלה זו  במסגרת הליך שעליו הורה כב' ראש ההוצאה לפועל לכונס הנכסים. להכרעה

במסגרת אותו הליך תהיה השלכה ישירה להליך שלפנינו, שכן ככל שהתובעת תזכה בכספים 

כלשהם במסגרת אותו הליך, אזי יהיה מקום להורות על קיזוזם מהסעד שייפסק לה במסגרת 

 התביעה דנן.
 

 

5129371 

 סוף דבר54678313

ביחד ולחוד לשלם לתובעת סכום . לפיכך, ולאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים 38

( ועד לתשלום 4/6/08בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה )₪  800,000של 

₪  40,000בפועל. בנוסף אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 

ועד לתשלום  +מע"מ וכן הוצאות המשפט, הכל בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום פסק הדין

 בפועל.
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 .בדואר רשום. המזכירות תשלח את העתקי פסק הדין לצדדים 3954678313
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במאי  3ניתן היום ט' באייר, תשס"ט )

                                                                                ( בהיעדר הצדדים. 2009

 שמעון פיינברג, שופט

 סגן נשיא

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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