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 פסק דין

 

ל"י. התביעה כנגד  20,000הלוואה מאת התובע על סך  5נטל הנתבע מס'  02.08.1977ביום  .1

 )להלן: "הנתבע"( הוגשה בתורת ערב לאותה הלוואה.  3הנתבע מס' 

 

המחלוקת היחידה בין הצדדים נסובה סביב אמיתות ואותנטיות חתימתו של הנתבע על  

לביטול פסק הדין שניתן נגדו בהעדר,  09.01.03מסמכי ההלוואה. בבקשה שהגיש ביום 

רב ולא חתם על מסמכי ההלוואה וכי חתימתו זויפה על ידי טען הנתבע כי מעולם לא ע

 מאן דהו. 

 

ההלכה הפסוקה מורה שכאשר נתבע טוען שלא חתם על מסמך, אותו מבקש התובע  .2

א "עלהציג ועליו הוא חפץ להסתמך, נטל הראיה שהחתימה אמיתית, רובץ על התובע )

(.  נקבע זה מכבר כי:  "כאשר נתבע כופר 197(, 2) רוזנברג נ' אברהמוף, פד"י לב 232/77

בחתימתו על מסמך, על התובע להראות כי החתימה על גבי המסמך היא אמנם חתימתו 

של הנתבע..... כלל זה נובע מכך שנטל השכנוע להוכחת כל מרכיביה של התביעה, מוטל 

(. השופט זוסמן 261, 240(, 3) בנק הפועלים נ' רחמים פד"י מז 5293/90"א עעל התובע" )

(:  "נתבע הטוען 337וכן שם בעמ'  50כתב בספרו "דיני שטרות" )מהדורה שישית בעמ' 

http://www.nevo.co.il/case/17915509
http://www.nevo.co.il/case/17915509
http://www.nevo.co.il/case/17926195
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חתם  טענת זיוף, אינו חייב להוכיח שחתימתו זויפה, אלא התובע חייב להוכיח שהנתבע

 על השטר, שכן רק על פי חתימתו האמיתית זכאי הוא להוציא מחברו". 

 

על אף הכחשתו זו של הנתבע, וחרף העובדה שהנטל להוכחת אמיתות החתימה מוטל היה  .3

מלכתחילה על התובע, לא הציג הלה חוות דעת של גרפולוג שאפשר והיה בה כדי להכריע 

אמיתות החתימה. לעניין חוות דעת כאמור, את המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים לגבי 

 נקבע בפרשת בנק הפועלים נ' רחמים הנ"ל  כי: 

 

"בסוגייה זו הלכה היא מלפנינו, כי בית המשפט רשאי להיזקק 

לעדויות מומחים בעניינים בהם דרושים 'ידע והתמצאות מדעיים 

ם (, ובה465, 463(, 4)בחרי נ' פלדון, פד"י לט 20/85"נ דאו טכניים' )

עדות גרפולוג המומחה לניתוח כתב יד. על מקצוע הגרפולוגיה 

טל נ' מ"י  352/71"פ ענאמר כי 'הגיע לדרגת מדע שימושי ממש' )

 -ולעיתים קרובות אף רצוי  -( ולכן מותר 112, 107(, 2)פד"י כו

לעשות שימוש בחוות דעתו של גרפולוג על מנת לבסס טענה בדבר 

חתימה. מובן כי בכך אין כדי  אמיתותה )או אי אמיתותה( של

להעביר לגרפולוג את כח ההכרעה לעניין אמיתות החתימה, ובכל 

מקרה בית המשפט הוא זה המחליט אם לתת אמון בחוות דעתו 

יש לייחס לה, ומה  -אם בכלל  -של המומחה, איזה משקל 

המסקנה הסופית העולה משקלול חוות דעת זו עם שאר הראיות 

בוכוולד נ' בנק ברקליס דיסקונט בע"מ  46/77"א עשבתיק )ראה: 

 (". 719, 715(, 1)פד"י לג

  

נכון הוא שאין מוטלת חובה על התובע להגיש חוות דעת כאמור. יחד עם זאת, לנוכח  .4

דלות יתר ראיות התביעה בנוגע לאמיתות חתימתו של הנתבע, תמוהה בחירתו של התובע 

 שלא לעשות כן. 

 

, ***, והשני של הגב' ***האחד של פקיד הבנק מר  -שני תצהירים מטעם  התובע הוגשו  .5

( אין כל התייחסות 1)ת/ משרד ב"כ התובע. בתצהירו של העד **פקידת הוצל"פ ב

לחתימתו של הנתבע, ואף בחקירתו הנגדית הודה העד כי אין לו כל ידע לגבי אמיתות 

נק, ותו לא. העדות היחידה אותה חתימה ונכונותה. עדותו נועדה לצורך הגשת מסמכי הב

המועסקת  ***מטעם התובע המתייחסת לאמיתות חתימתו של הנתבע, הינה של הגב' 

במשרדו של ב"כ התובע. למותר לציין כי עדות זו הוגשה ערב ישיבת ההוכחות 

, זמן רב לאחר הגשת התביעה ופרק זמן ניכר לאחר שטענתו 17.01.06שהתקיימה ביום 

חתימתו, היתה ידועה לתובע. על אף שמציתי לקבל את התצהיר  של הנתבע בדבר זיוף 

בפתח ישיבת ההוכחות, איני מתעלם מן הקושי שמעורר מועד הגשתו, ורואה על כן 

 להתייחס לתוכנו בזהירות מוגברת. 
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כי זכור לה שהנתבע הגיע לפני מספר שנים למשרד ב"כ  ***( העידה הגב'  2בתצהירה )ת/ .6

עסקת,  והיא טיפלה בעניינו. לדבריה, סיפר לה הנתבע כי הוא מכיר  התובע, בו היא מו

מתוך כך שמכר לו דירת מגורים, בגינה ניתנה  - 5הנתבע מס'  -את החייב העיקרי 

ההלוואה נשוא הדיון.  עוד ציינה כי הנתבע סיפר  לה שמאחר ולחייב העיקרי חסר ערב 

פועל וחתם על כן על הסכם ההלוואה נוסף, הסכים הלה לעזור לו על מנת שהעסקה תצא ל

כערב. בנוסף נאמר בתצהיר כי הנתבע הביע מוכנות באוזני העדה להביא את החייב 

העיקרי על מנת שיסדיר את החוב בתנאי "שיוציאו אותו מן הסיפור". כשבועיים לאחר 

אותו מפגש התקיימה במשרד ב"כ התובע פגישה נוספת אליה הגיע הנתבע יחד עם החייב 

 ( במהלכה הובא לידיעת השניים גובה חוב. 5יקרי )הנתבע הע

 

מתיישב עם האמור בתצהירו של הנתבע  **למותר לציין כי חלק מגרסתה זו של הגברת  

לאותו תצהיר נאמר כי כשנה לפני  5אשר תמך בבקשה לביטול פסק הדין כנגדו. בסעיף 

כי אין לו כל קשר להלוואה הגשתו קיבל הנתבע מכתב מב"כ הבנק ואז הודיע  לו נחרצות 

והוא נתבקש להביא את החייב העיקרי כדי שיסגור את העניינים ויסלק את החוב. הנתבע 

הוסיף שם כי אכן הביא את החייב העיקרי על פי בקשת ב"כ הבנק והאמין כי בכך העניין 

 יסתיים. 

 

כי פגשה את הנתבע במסגרת עבודתה וכי באה עמו  ***אני מאמין לדבריה של הגב'  .7

בדברים. יחד עם זאת, אין בידי לקבל את גרסתה כי הלה אישר בפניה את חתימתו על 

כתב הערבות, משום שהיא עצמה נמנעה בפתח חקירתה הנגדית מלומר את הדברים 

 בלשון ברורה וחד משמעית. כך השיבה העדה בחקירתה:

 

לי שהוא חתם על ערבות עבור "אתה שואל אם הוא סיפר 

מרציאנו, אני משיבה שהוא סיפר לי שהוא ניסה לעזור למרציאנו 

והתמקד יותר בעניין שהוא יביא אותו והוא יסגור את החוב. אתה 

שואל אם הוא טען בפניי  במפורש כי חתם על הערבות אני משיבה 

 לפרוטוקול(.  26שורה  11כי הוא טען שהוא עזר לו" )עמ' 

 

בה זו מעוררת אי נוחות משום שאין בה אישור קטגורי  וחד משמעי לכך שהנתבע תשו 

לגרסה שהעלתה  **אישר את חתימתו. נכון הוא שבהמשך עדותה, חזרה הגברת 

שורה  12בתצהירה וטענה כי הנתבע אישר בפניה שהוא חתם על חוזה ההלוואה )ראה עמ' 

 דבריה בפתח חקירתה הנגדית. לפרוטוקול( אלא שאין להתעלם מההיסוס שניכר ב 3

 

הנה כי כן עולה כי הראיה היחידה שהציג התובע לגבי אמיתות החתימה שבמחלוקת, הנה  .8

אשר ידעה לספר פרטים אודות שיחה שהתקיימה כשלוש שנים לפני  **העדות של הגב' 

מתן עדותה. ספק אם לנוכח פרק הזמן הארוך שחלף, יכולה היתה העדה לזכור לפרטי 
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ים את אותה שיחה שקיימה עם הנתבע. בכל מקרה, לנוכח דבריה המהוססים בפתח פרט

חקירתה הנגדית, אין בידי לסמוך על עדותה כראיה מבוססת ואיתנה שיש בה כדי להרים 

 את הנטל המוטל על התובע לעניין אמיתות החתימה. 

 

כתב יד,  אלא  למותר לציין כי לא זו בלבד שהתובע נמנע מהגשת חוות דעת של מומחה .9

הוא נמנע אף מלהזמין לעדות את פקיד הבנק בפניו נחתמו מסמכי ההלוואה.  נכון הוא 

שחלפו כשלושים שנה מאז החתימה וספק אם אותו פקיד יכול היה לזכור את נסיבות 

החתימה נשוא הדיון. חרף זאת, יכולה היתה עדותו לתרום במשהו לתביעה אילו פירט 

ג ואת האופן שבו נהג לוודא את זהות הערבים החותמים בפניו את שיטת העבודה שהנהי

 על מסמכי הלוואה. 

 

התובע סמך יהבו על השוואת החתימה שבמחלוקת עם חתימות אחרות של הנתבע.  .10

בחנתי את החתימה תוך השוואתה לחתימות אחרות שלא הוכחשו על ידי הנתבע, ואין 

 ה לגבי זהות החתימות. בידי לקבוע כי השוואה זו מעלה תמונה ברור

 

לא נעלמה מעיניי העובדה שהנתבע טען בחקירתו כי חתימתו כוללת את שמו ושם  

משפחתו, וכי הוצגו בפניו מסמכים עליהם מתנוססות חתימות, שלא הוכחשו על ידו, 

הכוללות את שמו הפרטי בלבד, בדומה לחתימה שבמחלוקת. אין בסתירה זו לבדה כדי 

 להושיע לתובע.  

 

)החייב העיקרי( אשר העיד מטעם הנתבע היתה מפוקפקת בעיניי  5עדותו של הנתבע מס'  .11

ואיני רואה לסמוך על דבריו. אין בכך כדי להשליך על מהימנות הנתבע עצמו אשר העלה 

בפניי גרסה רציפה וסדורה עד שאין בידי לומר כי גרסתו נשמעה לי מופרכת או שקרית 

 מעיקרה. 

 

האחת מתייחסת להימנעות הנתבע מהגשת   -אעיר שתי הערות נוספות  בשולי הדברים 

תלונה במשטרה לאחר שגילה את דבר זיוף חתימתו. סבורני כי אין ליתן לעובדה זו משקל 

ראייתי מכריע, באשר לא מוטלת עליו כל חובה להגיש תלונה כאמור. ההערה השניה 

להוכחת אמיתות גרסתו. אפשרות מתייחסת למוכנותו של הנתבע לערוך בדיקת פוליגרף 

זו הועלתה על ידי הנתבע במסגרת בקשתו לביטול פסק הדין שניתן כנגדו. בתגובה לאותה 

בקשה, דחה התובע הצעה זו, אגב שציין כי הנתבע רשאי לעשות הבדיקה בעצמו ואינו 

 נזקק להסכמת התובע. לנוכח דלות ראיות התביעה, אף עמדה זו תמוהה בעיניי. 

 

יכומו של דבר, התובע לא הגיש חוות דעת גרפולוגית לביסוס טענתו כי מדובר בחתימת ס .12

הנתבע. כמו כן נמנע מלהעיד את פקיד הבנק בפניו חתם הנתבע, על פי הנטען, את 

החתימה שבמחלוקת. השוואת החתימה עם חתימות אחרות שלא הוכחשו על ידי הנתבע 

מיתות החתימה. בנסיבות, אני סבור כי לא אינה מובילה למסקנה חד משמעית בנוגע לא
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עלה בידי התובע להרים את נטל השכנוע המוטל עליו ולכן דין התביעה כנגד הנתבע 

 להדחות.

 

 

אשר על כן, הנני דוחה את התביעה כנגד הנתבע. בשים לב להתנהלות הנתבע אשר הביאה 

 להתארכות ההליך הרבה מעבר לנדרש, איני עושה צו להוצאות. 
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