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 בית משפט השלום בנצרת

  

 ###נ'  *** 14660-09-13תא"מ 
 
  

 
 כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי פני ב
 

 תובע
 

*** 
 

 נגד
 
 

 נתבעת
 

 $$$"ל באמצעות יורשתו גב'### זעזבון המנוח 
 

 
 פסק דין

 
 

תחילתו של הליך זה בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב שהגיש התובע כנגד הנתבעת  .1

ש"ח בגין הלוואה שנטל המנוח בעלה של  19,190.83וצל"פ, ביחס לחוב נטען ע"ס בלשכת הה

"( מהתובע ואשר לא הוחזרה לטענתו ומשכך הוא תובע את  המנוח)להלן: " ###הנתבעת  מר 

 הנתבעת(.אשתו של המנוח שהינה עזבונו של המנוח  )להלן: "

 הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע התביעה.  .2

תקיים דיון בבקשת הרשות להתגונן במהלכו העידה הנתבעת וביום ה 17.03.14ביום 

לאחר עיון בטענות הצדדים, ניתנה הרשות להתגונן. לפיכך, התאימו הצדדים את  13.04.14

כתבי טענותיהם להליך של סדר דין מהיר, הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעמם ונקבע מועד 

מטעמו ומטעם הנתבעת העיד בנו של בה העיד התובע  28.03.16לישיבת הוכחות ליום 

 והנתבעת בעצמה.  ###המנוח מר אמיר 

 סיכומי הצדדים הוגשו בכתב.

 

 טענות הצדדים

 

שלטענתו הינה היורשת על פי צו ירושה וכן ,מגיש תביעתו כנגד אשתו של המנוח התובע  .3

יא לנוכח העובדה כי השיק שניתן לו לביטחון הינו משוך מחשבונה של הנתבעת ומשכך ה

 נהנתה מהכספים שהלווה למנוח. 

התובע והמנוח היו עמיתים לעבודה בחברת "מקורות", במסגרת עבודתם המשותפת פנה  .4

המנוח לתובע וסיפר לו אודות בעיותיו הכלכליות וביקש לדעת אם יהיה מוכן התובע 

 להעניק לו הלוואה, אותה יחזיר המנוח בתשלומים קבועים ובתוספת ריבית. 
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ובתמורה קיבל ממנו שיק  ₪  10,000נתן התובע למנוח הלוואה על הסך של  02.09.07ביום  .5

 5-7בכתב לתשלום החזר חודשי במשך המנוח  אשר על גבי השיק התחייב ,כ₪  10,000ע"ס 

 . 9%חודשים על חשבון ההלוואה, בתוספת ריבית שנתית בסך של 

את קרן ההלוואה ו/או נמנע הוא מלהחזיר  –התובע טוען כי למרות התחייבות המנוח  .6

 בערך.  2010פירותיה וזאת למרות פניות רבות מצד התובע עד לפטירתו של המנוח באוגוסט 

לאחר פטירת המנוח פנה התובע לנתבעת בדרישה לתשלום החוב אך היא לא נענתה לפנייתו  .7

לדרישת תשלום החוב. לאחר  14.04.13ולכן שלח אליה מכתב התראה באמצעות ב"כ ביום 

המכתב פנה בנה של הנתבעת בטלפון לב"כ התובע והודיעו כי בכוונתו לשלם את  קבלת

 החוב בהקדם, אך למרות זאת לא קיים את הבטחתו ועד כה לא שולם החוב. 

יש לדחות את התביעה משום שהיא התיישנה כי המועד בו לווה המנוח ,לטענת הנתבעת  .8

וכי התאריך הנקוב  2007לא בשנת ו 2002מהתובע את סכום ההלוואה הינו בחודש ספטמבר 

( זויף מתוך השיק"בבנק אוצר החיל )להלן: " 36200המשוך על חשבון  10050על שיק מס' 

 ניסיון להימנע מטענת התיישנות.

מספרים  9כי מספר הטלפון שכתוב על השיק מורכב מ ,טוענת הנתבעת ,כך ל כהוכחה  

ונטען שמספרו של המנוח שונה בשנת  2007ולא בשנת  2002בלבד דבר שהיה מקובל בשנת 

. התובע משיב שלא זכור לו מה היה מספר הטלפון של המנוח במועד בו נתן לו את 2004

ההלוואה אך הוא מעיד כי מאחר וסמך על המנוח לא  בדק כלל מה רשם על גבי השיק.  עוד 

פיקדון הינה  הימצאות צ'ק ה 2002ולא ב  2007טוען התובע כי הוכחה על מתן השיק ב 

שהשאיר המנוח בידי התובע ולא ביקש אותו בחזרה, הרי שאם החוב אכן הוחזר היה עומד 

 המנוח על בקשה להחזרת צ'ק הפיקדון. 

לקראת אירוסי  2002כידוע לה המנוח לווה את ההלוואה בחודש ספטמבר ,לטענת הנתבעת  .9

בע המנוח ביקש אותה שנה. לטענת התופרע את חובו למשיב בחודש דצמבר  בנו וכי הוא

חודשים לאור מצבו הכלכלי ולכן אין לקבל טענת הנתבעת  5-7להחזיר את ההלוואה תוך 

 בדבר החזרת ההלוואה תוך שלושה חודשים. 

שאין לקבל את פרטי השיקים שצירפה הנתבעת לתצהירה התומך ,עוד טוען התובע  .10

מתי נספחים אלו שלטענתו אין בהם בכדי להעיד דבר שכן, לא ניתן לדעת כנגדות בהת

 מולאו ומי מילא אותם בנוסף שאם כך הדבר אזי לא היה בנה מבטיח שישלם החוב. 

לטענת הנתבעת, היה שיהוי רב בהגשת התביעה אף אם טענת התובע בדבר השיק משנת  .11

נכונה אזי משהיה אמור המנוח לטענת התובע להחזיר את הכסף עד שבעה חודשים  2007

 בהקשר זה היה איחור של כמה שנים בהגשת התביעה.  מיום מתן ההלוואה אזי גם

יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות, שיהוי, חוסר יריבות וחוסר ,על כן לטענת הנתבעת  .12

 עילה. 

 שני מטעם המצהירים נחקרו הדיון ובמהלך  טענותיהם לשמיעת בפני זומנו הצדדים .13

 : כאן יננולעני היפים העדים מדברי חלק ולהלן תצהיריהם על הצדדים

 

 בחקירה נגדית: ***מר  1עדות עד התביעה מס' 
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 לא בחיים היה והוא יחד שעבדתם התקופה כל שבמשך לכך הסיבה מה. אחרת אנסח אני:ש

 ?ההלוואה ממתן שנים שלוש עברו נפטר שהוא עד לפחות, בכתב אחת דרישה לך היה

 העבודה במסגרת ביקשתי: ת

 11-14ש'  28.03.16לפרוט' מיום  2עמ' 

 

 החזירה כבר ושהיא 2002 ב נלקחה הזו שההלוואה? הגברת טוענת מה יודע אתה: ש

 פעמיים אגבה שאני הגיוני לא זה, וכזב שקר: ת

 את כשקיבל לכאורה רשם שהמנוח 051-212781 ב שמתחיל טלפון רשום כאן בשיק: ש

 שלו הטלפון מספר זה כי השיק

 הסתכלתי לא אפילו אני: ת

 יש מה, 051 אין וכבר המספרים כל את שינו 2003 ב הזה הטלפון, המנוח של מספרו זה: ש

 ?2002 ב ההלוואה את שנתת אומרת' שהגב מה נכון אולי? זה על להגיד לך

 ? הוחזר לא השיק למה, זה את שקיבלתי אומר אתה אם: ת

 25-32ש'  28.03.16לפרוט' מיום  2עמ' 

 

 לא אתה, שינוי שום בו אין, 292007, בפינה השיק גבי על שרשום התאריך על תסתכל:ש

 ? 7 בספרה לשנות ניסיון שיש רואה

 זה את עשה המנוח אולי: ת

 ?לשינוי ניסיון שיש מסכים אתה: ש

 זה על עבר שהמנוח להיות יכול: ת

 פה שרשום התאריך את בבקשה לי תרשום: ש

  רושם אני: ת

  ?שלך רישום לא זה השיק פני על שרשום התאריך: ש

 רשם המנוח זה, לא: ת

 7-15ש'  28.03.16לפרוט' מיום  7עמ' 

 ### אמיר מר, 1' מס הגנה עד

 ?והחזיר במזומן מתנות של כסף לקח הוא, כלומר:ש

 מה כל את כיסה מהמתנות לו שיצא ממה. והחזיר הלווה כסף מהבנק לקח הוא, לא: ת

 .האירוע לו שעלה

 ?ילגב והחזיר מהמתנות ₪ 10,000 לקח הוא אז: ש

 שהחזיר יודע אני אבל אותו שאלתי לא לקח מאיפה יודע לא אני: ת

 19-23ש'  28.03.16לפרוט' מיום  8עמ' 

 הנתבעת, 2' מס הגנה עד

 של ההלוואה שזה טוענת ואת ₪ 10,000 של מהבנק משיכה אישור' א נספח צירפת את:ש

 ?גבי

 תדפיס הוצאתי לא אני לא: ת
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 ?זה את צירף מי: ש

 מזומן הכסף את לו נתן הוא תדפיס הוצאתי לא אני אבל ףמשות החשבון:ת

 ?לגבי הכסף את והחזיר משך לא בעלך כלומר: ש

 .לו נתן שהוא יודעת אני, יודעת לא אני: ת

 19-24ש'  28.03.16לפרוט' מיום   10עמ'

 

 

 דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים, על כלל נספחיהם, וכן לאחר שהתרשמתי  .14

 העדויות, הגעתי לכלל מסקנה שדין התביעה להתקבל. מ

אך המחלוקת ₪  10,000אין מחלוקת בין הצדדים שאכן המנוח לווה מהתובע הלוואה בסך  .15

הינה בדבר החזרת ההלוואה ובדבר המועד בו ניתנה משכך עסקינן בטענה המהווה "הודאה 

 . של הנתבע וחה" ועל כן נטל ההוכחה עובר לפתחוהד

לא הובאה כל עדות  2002לשנת  2007טענת הזיוף בשיק משנת אשר ל .הורם בפני נטל זה לא .16

של מומחה שיש ביכולתה להוכיח את הטענה וכל שעשתה הנתבעת הינה להסתמך על טענות 

מפי השמועה בלבד, טענות שאין בידם בכדי להרים את הנטל המוטל עליה להוכיח את 

 טענותיה. 

כי הם  לא נכחו במועד השבת ההלוואה הנטען ואף לא  מעיון בעדות הנתבעת ובנה עולה .17

 במועד מתן ההלוואה וכל שהם מספרים הינו ממה שסיפר להם המנוח.

 7בנוסף מצאתי לתת אמון בגרסת התובע שציין שהמנוח רצה להחזיר את ההלוואה תוך  .18

חודשים וזאת לאור הסתירה בדברי הנתבעת עת ציינה בכתב הגנתה  3חודשים ולא תוך 

אך בחקירתה טענה כי המנוח החזיר אל ההלוואה  2002ההלוואה הוחזרה עד סוף שנת ש

 . 2002בתחילת אוקטובר 

בנוסף היו סתירות באופן התשלום הנטען כך בתצהירה טענה שהוא משך כסף מהבנק ונתן 

 לתובע אך בחקירה טענה שהוא נתן את הכסף מכספי האירוסין שהתקבלו במתנה. 

כספי ההחזר ובדבר מועד ההחזר מחזק את העמדה בדבר עדות  הסתירה בדבר מקור .19

 השמיעה שאין בידה בכדי להרים את הנטל בדבר הפירעון הנטען. 

עת טענה כי המנוח ביקש להשיב  28.03.16עוד נראה חוסר עקביות בחקירת הנתבעת מיום  .20

 17.3.14 אך בחקירתה ב 12000נוספים ולכן שילם ₪  1000והתובע דרש ₪   11,000לתובע 

ש"ח  10000)במתן החלטה בעניין ההתנגדות( הצהירה הנתבעת כי המנוח מסר לתובע 

 ₪: 1000ולבקשת התובע הוסיף עוד 

 ?ההלוואה את קיבל בעלך איך:ש

 חודשים 3 שבתוך לו אמר והוא, ק'צ של עניין בניהם שיש לי סיפר לא בעלי. במזומן: ת

 כי הסכום את לקבל סירב וגבי, ₪ 10,000 של סכום את לו מסר הוא, הסכום את לו יחזיר

 . 2002 בשנת היה זה, ₪ 1,000 עוד הוסיף בעלי אז ריבית דרש הוא

 17.3.14פרוט' דיון מיום 
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 .נסער והיה, ₪ 12,000 ביקש הוא אך" 11,000 לך אחזיר אני 10,000 לי נתת" בעלי לו אמר

 ,?₪ 12,000 לו נתן הוא: ש

 .עתיוד לא אני שכן לי נראה: ת

 9-12ש'  11עמ'  28.03.16פרוט' דיון מיום 

 לתצהירו 6' בס הבן ציין עת התובע כ"ב למשרד לפנייה ביחס כך סתירות עלו הבן בעדות גם .21

 אך התובע טענת להוכחת מסמכים לקבל בכדי ההתראה מכתב קבלת לאחר למשרד פנה כי

 . התראה מכתב לידיה קבלה לא כלל כי טענה הנתבעת מנגד

 לטענה מקום שאין ימצאת שני ומצד ההגנה עדויות בין סתירות קיימות אחד מצד דהיינו .22

 בשנת נפרע החוב אכן אם הרי, התובע בידי נמצא עודנו הביטחון ששיק מקום ,הזיוף בדבר

 כל משך בחזרה קבלתו המנוח ידרוש שלא למה אזי מכן לאחר חודשים 7 עד או 2002

 .התיישנות מטענת הימנעות לצורך הזיוף לטענת מקום שאין מצאתי לכך אי שעברו השנים

 

 

 דבר סוף

 

מאחר והנתבע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת טענת "הפירעון" ומאחר והשיק   .23

ידי הנתבע ומאחר ומצאתי כי גרסת התובע -נמצא ברשות התובע ולא נדרש בחזרה על

 . תקבלתמ התביעהסבירה יותר ומתקבלת על הדעת יותר מהגרסה של הנתבע, 

 ההליכים בתיק ההוצאה לפועל יימשכו כסדרם.

 ₪. 3,000ושכ"ט עו"ד סך של  ₪  1,000פוסק הוצאות משפט סך של 

 

 

 

 

 דין זה לצדדים.-המזכירות תמציא העתק פסק

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים. 2016יולי  14ניתן היום,  ח' תמוז תשע"ו, 
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