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   סילוק על הסף מפאת התיישות(אגו"ש, ליטיגציה): : 28/20 חוזר משרד
  

והוכרע עוד  לבית המשפט העליוןלאגודה שעילתו לפי עשרות שים הגיע חבר מושב סכסוך בין 
בית המשפט המחוזי מרכז ב בתביעה קודם לדיון גופא מפאת התיישות. החבר תבע את המושב

דום בו יוכל  2לו זכויות בשטח של  התחייב לתת המושב 60 -כי בשות ה , בין היתר,, בה טען(לוד)
  דום בייעוד חקלאי. 1לבות בית מגורים ולהפעיל גריה. לדבריו בפועל הוא קיבל לידיו 

  
בקשה לסילוק התביעה וכן טעות החבר,  הוכחשובמסגרתו המושב הגיש לבית המשפט כתב הגה 

 על הסף מחמת התיישות.
עמודים ומתייחס לכל טעות החבר והספחים שצורפו אליו,  27 -בפסק דין ארוך הפרס על פי כ

  כבוד בית המשפט המחוזי (כב' הש' הילה סליש) קיבל את בקשת המושב ודחה את התביעה על הסף. 
  

על הסף מחמת התיישות, היות וושא  ציין, כי לרוב לא עה בית המשפט לבקשת סילוק
ההתיישות גזר מעובדות המקרה, ובדרך כלל יש צורך ביהול המשפט על מת לברר את העובדות 
הרלווטיות על ידי עדים וראיות. אולם במקרה זה, החליט בהמ"ש לסלק את התביעה כבר בשלב 

כתב תביעה הצביעו על כך זה, וזאת מן הטעם, שטעות התובע עצמו והמסמכים שהוא צירף ל
כבר לפי עשרות שים. לכן, לא מצא בית המשפט  וצרושעילות התביעה של התובע כגד המושב 

  המחוזי לכון לערוך בירור וסף של העובדות ולקיים לשם כך הליך משפטי מלא. 
גם כשתן בית המשפט לחבר הזדמות וספת לטעון להתחייבות חדשה שהתקיימה במהלך שבע 

  השים שקדמו להגשת התביעה, הודיע החבר, כי איו טוען להתחייבות חדשה כאמור. 
  

החבר הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. במסגרת הערעור טען החבר, בין היתר, כי לא 
 בוסףבכלי של מחיקה או דחייה על הסף שכן בשימוש בהן דרשת זהירות. היה מקום להשתמש 

שבעלי תפקיד לחוק ההתיישות), משום  9(מכוח סעיף  מרוץ ההתיישות "התאפס"טען, כי 
  , במסגרת הליך אחר שהתהל ביו לבין רשות מקרקעי ישראל. במושב הכירו לכאורה בזכותו

  
, דחה את ערעורו של החבר )וג' קרא עמיתע' פוגלמן, י' כבוד השופטים  (בהרכב העליון בית המשפט

  וקבע שאיו רואה מקום להתערב בפסק דיו של בהמ"ש המחוזי.
  

, וכי על דרשת זהירות בדחייה על הסף עקב התיישותבית המשפט העליון הבהיר, כי אומם כבוד 
וי לעיתים להכריע בסוגיית ההתיישות ראפי מורכבות הטעות ועומק הבירור העובדתי והמשפטי 

מקום בו ההכרעה בטעת הסף של ההתיישות . יחד עם זאת, יחד עם ההכרעה בתובעה גופה
עשויה להביא לסיום ההתדייות בתביעה, ובכך לחסוך מהצדדים ומבית המשפט משאבים יכרים  

מספר עובדות הדרשות  יש לדון בשאלת ההתיישות כטעה מקדמית ואף יתן ללבן עובדה או -
כי כך עשה בית המשפט המחוזי, ועל כן לא מצא לכון  ,בית המשפט העליון קבעכבוד  להכרעת סף.

  להתערב בקביעותיו. 
  

בוסף קבע כבוד בית המשפט, כי לא מצא ממש בטעת המערער לאיפוס מירוץ ההתיישות מכוח 
ן בפי כבוד בית המשפט קמא, כי אין לחוק ההתיישות, וזאת בשל כך שהחבר עצמו טע 9סעיף 

, צריכה להיות 9תחולה לסעיף במקרה זה, וכן משום שהודאה בזכות, הדרשת על פי סעיף 
"מפורשת ומלאה", ולא די בכך שהתבע יודה בקיום העובדות הדרשות, אלא עליו להודות גם 
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ה רחוקה מלהיכס בקיום הזכות של התובע. בית המשפט קבע, כי עדותם של אשי המושב הית
  לגדרה של הודאה ברורה ומפורשת בקיומה של זכות המערער בוגע לשטח ולייעוד השטח. 

  
  וקק"ל מצפון ' אביחיל 7905/18ע"א  –בית המשפט העליון 

  מצפון ' אביחיל וקק"ל 53937-12-17ת.א.  –בית המשפט המחוזי 
  

 המושב יוצג על ידי עוה"ד גלי פלד, שותפה במשרדו.

  

*האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג 
  שהוא.


