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 החלטה

 

 1 . הס� על") הבנק: "ג� להל�( 2 הנתבע נגד התובענה לסילוק בקשה לפני מונחת )1

 2 

 3 בלשכת הלי� רקע על התובעי� שהגישו " 2,500,000 ס� על כספית�נזיקית בתביעה ענייננו )2

21953�03[ לפועל ההוצאה�00� 4"). הנכס: "להל�( בית� על שרבצה משכנתא למימוש] 9

 5 בהלי� הבנק נקט, החוב פירעו��אי עקב. מהבנק התובעי� נטלו אשר במשכנתא מדובר

 6 נכסי� ככונס לפועל ההוצאה לשכת ידי�על 1 הנתבע מונה זה ולצור�, המשכנתא למימוש

 7 ").הכונס: "להל�( הנכס למכר

  8 

 9 חובות הפר, תפקידו במילוי התרשל הכונס כי, השאר בי�, בתביעת� טועני� התובעי� )3

 10 מטע� פעל הכונס, לטענת�. גדול כלכלי נזק הנכס ולער� לה� וגר� בדי� עליו שמוטלות

 11 הישירה אחריותו לצד זאת, הכונס מעשי בגי� שילוחית באחריות חב האחרו� ולכ� הבנק

 12 את הפר ובכ� התובעי� ע� כלשהו להסדר מלהגיע נמנע, הכונס פעולות את שגיבה כ� עקב

 13 .הנאמנות חובת ביניה�, כלקוחותיו התובעי� כלפי חובותיו
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 2 רק לא, הבנק לטענת. נגדו עילה כל מגלה אינה התביעה כי, השאר בי�, מנגד טוע� הבנק )4

 3 שג� אלא, רבות שני� במש� נכס� מימוש את ומנעו באלימות שנהגו אלה ה� שהתובעי�

 4, הרבות השיפוטיות הערכאות לפני נדונו והכונס הבנק נגד והשגותיה� טענותיה� כל

 5 שמועלות טענותיה� את מלהעלות התובעי� מושתקי�, כ� על. נדחו הבנק נגד וטענותיה�

 6 שבלשכת פעולות על בהשגות לדו� סמכות חסר זה משפט בית כי, זה בהלי� הבנק נגד

 7 סדרתיי� עותרי� ה�, הבנק לדברי כ�, התובעי�. התייש� מהתביעה חלק וכי לפועל ההוצאה

 8 עותר הבנק. המשפטי הסיוע לשכת ידי�על לה� שנית� המשפטי הסיוע את לרעה שמנצלי�

 9 .הס� על נגדו התביעה לסילוק, כאמור

  10 

 11  והכרעה דיו�

  12 

 13, לתגובה והתשובה התגובה, הבקשה בכתבי, בתיק הקיי� החומר במכלול שעיינתי לאחר )5

 14 הבקשה די� כי דעה לכלל הגעתי, בנדו� הצדדי� לטיעוני דעתי את שנתתי לאחר וכ�

 15 .הס� על הבנק נגד התביעה את לדחות, לכ� ובהתא�, להתקבל

  16 

 17, כול� לא א�, טענותיה� רוב כי להיווכח נית�, תביעת� בכתב התובעי� טענות ממכלול )6

 18 מבלי. לפועל ההוצאה בלשכת המשכנתא מימוש בהלי� והתנהלותו הכונס כלפי מופנות

 19 עניינ� התביעה עילות כי נראה, הכונס נגד התביעה לסיכויי ביחס זה בשלב עמדה כל להביע

 20 זולת( התביעה בכתב ואיל� 35 לסעיפי� הלב שימת מופניתזה,  בהקשר. לא ותו, התנהלותו

 21, בלבד הכונס אחריות על לכאורה מצביעי� אשר) בהמש� אליה� שאתייחס 53�55 סעיפי�

 22 . תפקידו במילוי לכאורה רשלנותו בדבר וטענותיה� חובותיו על

  23 

� המשכנתא למימוש הכונס מונה הג�, בנוס� )7 � 24 זכות את לממש נועד טבעו שמעצ� הלי

�) הבנק בענייננו( הנושה � 25 הדברי� ומטבע, שיפוטית ערכאה ידי�על נעשה המינוי כאמור א

 26 מטיעוני להתרש� שנית� כפי, מקרה בכל. האמורה הערכאה ידי�על מפוקח ההלי� כי

 27), זה בשלב כ� קובע ואיני( שבדי� מחובותיו מה הפר והכונס היה, העניי� בנסיבות, הצדדי�

 28, בעקיפי� ולא במישרי� לא, הבנק נגד כלשהי עילה מקי� שהדבר � לכאורה ולו � נראה לא

 29 .אחר משפטי הלי� בכל אחר די� בעל ככל, לפועל ההוצאה בלשכת בהלי� די� בעל שהוא
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 2 חב הבנק לפיה התובעי� טענת זולת. הכונס אחריות את מדגיש התביעה כתב עיקר, כאמור )8

 3 משכ� ישיר באופ� או) התביעה בכתב 53�54 סעיפי�( הכונס פעולות על שילוחי באופ�

 4 בפי אי� �) 55 סעי�( התובעי� ע� להסכ� מלהגיע ונמנע בפעולותיו הכונס את" גיבה"

 5. הבנק נגד עילה לבסס כדי שהועלו בטענות אי�, לטעמי. הבנק נגד ממש של טענות התובעי�

 6  .השיפוטית הערכאה של מינוי הוא א� כי הבנק של" שליחו" אינו הכונס, כאמור, שכ�

  7 

 8 במסגרת כאשר, רגיל אזרחי בהלי� המשפט בית שממנה מקצועי למומחה הדבר דומה )9

 9 שפעולה בהנחה. מסוימות אופרטיביות פעולות ביצוע על להורות עליו לו שנית� המנדט

 10 הצד של רוחו ולמורת )פלוני( אחד צד של רוחו לקורת הייתה המומחה שקבע מסוימת

 11 מלבד, המומחה ציווה אשר האמורה בפעולה פג� נפל כי יתברר א� הרי), אלמוני( שכנגד

 12 השגות � ובהמש�( אותו שמינתה הערכאה לפני עליה להשגה ניתנת זו שפעולה זאת

 13 בפעולה שצידד הצד נגד כלשהי עילה להקי� כדי בכ� אי� שג� אלא), הדי� לפי ערעוריות

 14 ).פלוני( הנדונה

  15 

 16 בעבר שננקטו משפטיי� הליכי� של רב למספר הפנה הבנק, בקשתו בכתב, באמור די לא א� )10

 17 כה�' נ חז� 8804/05) ��י � שלו�. (א.ת[ נדחוו, הבנק נגד ה� הכונס נגד ה�, התובעי� ידי�על

 18; טפחות' נ חז� 9611/07) ��י � מחוזי. (א.ת; כה�' נ חז� 9122/07) ��י � מחוזי. (א.ת; 'ואח

 19; טפחות' נ חז� 4016/02) ��י � מחוזי. (א.ת; 'ואח כה�' נ חז� 3802/09) ��י � שלו�. (א.ת

36383) ��י � שלו�. (א.ת; טפחות' נ חז� 3704/04 א"רע�03� 20 מחוזי( א"ע; טפחות' נ חז� 10

�41975) ��י �10� 21 דוקטרינת בעניינו חלה כי הבנק טוע�, כ� על בהתבסס]. טפחות' נ חז� 15

 22 התובעי� טענות עיקר כיצד) 8 סעי�( 12.2.2017 מיו� בתשובתו פירט הבנק. די� בית מעשה

 23 לא מדוע, חדשות עילות שיש ככל וג�), שנדחו( הקודמות בתביעות עלו כא��דה בתביעה

 24 כי, זה בהקשר יובהר. הקודמי� בהליכי� להעלות� המקו� היה אלא כעת להעלות� נית�

 25 . סעדי� לפיצול היתר הראו לא התובעי�

  26 

 27 לבקשת התובעי� תגובת, זאת לעומת. הדעת את ומניחות מיוסדות זה בנושא הבנק טענות )11

 28 מפורטת אינה � הקודמות התביעות מיתרכביכול  שונה דנ� תביעה מדוע הסבר�ו הסילוק

 29 התובעי� טענת. דנ� בנדו� הבנק טענות את ולהדו� להלו� בה שיש מספקת ברמה ומשכנעת
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 1 סעי�" (מאומה זה הלי� לבי� הצדדי� ביניה� שניהלו הקודמי� ההליכי� בי� אי�" לפיה

 2 וההחלטות הדי� בפסקי מעיו�. ממש בה אי� � הכבוד בכל), 20.1.2017 מיו� בתגובה 12

 3 קשורה דנ� התביעה כי ברור באופ� עולה האמורי� ההליכי� במסגרת שניתנו השיפוטיות

 4 התנהלות ה� הכונס התנהלות ה� ועניינה, הצדדי� שבי� הקודמת הענפה להתנהלות בטבורה

 5 .שונות זמ� בנקודות המשכנתא מימוש בהלי�, הבנק

  6 

 7 בתגובת 17 סעי�( תצהיר העדר בשל הבקשה את לדחות מקו� יש כי מצאתי לא, סו� לפני )12

 8 על מבוססות הטענות א� כי, עובדתיות במחלוקות מדובר כי נראה לא שכ�), התובעי�

 9 .בעבר שניתנו שיפוטיות והחלטות הטיעו� כתבי, בתיק קיי� שכבר החומר

  10 

 11  סיכו�

  12 

� הבנק נגד התביעה. מתקבלת � נגדו התביעה לסילוק הבנק של הבקשה, האמור יסוד�על )13 13 

 14 .נדחית

 15 

 16 כולל בס�בצירו� מע"מ כדי�,  די��עור� טרחת ובשכר הבנק בהוצאות יישאו התובעי� )14

 17 הצמדה הפרשי יישא הוא, כ� לא שא�, יו� 30 תו� לבנק ישול� האמור הסכו�. " 7,500

 18 .בפועל התשלו� ביצוע מועד ועד ההחלטה מת� ממועד וריבית

  19 

 20  .בהתא� לצדדי� להודיע � המזכירות

  21 

 22  , בהעדר הצדדי	.2018דצמבר  23, ט"ו טבת תשע"טהיו	,  נהנית

       23 

                 24 
  25 


