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  אמיר סלאמה  שופטה כבוד בפני 
 

 
 תובעי�

  
 יוס  עבדאלג'ני.1

 אחמד עבדאלג'ני.2

  
  נגד

 

  
 נתבעי�

  
 חיפהפקיד שומה  	רשות המיסי�.1

 (נמחק) המוסד לביטוח לאומי.2

 חוסי% (פורמלי)מוחמד .3

 רש� המקרקעי% נצרת (פורמלי).4

  
 

 פסק די%

  1 

  2 

 3) נרשמו "המקרקעי%" –באדמות הכפר נח� (להל�  19124בגוש  2על מקרקעי� הידועי� כחלקה   .1

 4  .3רשומות על ש� הנתבע מס' המספר שעבודי� על זכויות 

 5וזאת בגי� חובות של ואיל
, מכוח פקודת המסי�,  1990שעבודי� אלה הוטלו, החל משנת 

 6  .1כלפי הנתבע מס'  3הנתבע מס' 

  7 

 8, לסבת�, 1969במקרקעי� הנ"ל הועברו, עוד בשנת  3לטענת התובעי�, זכויות הנתבע מס'   .2

 9בעקבותיה הועברה החזקה אשר בעסקת חליפי� במסגרתה א� נחת� יפוי כוח בלתי חוזר, ו

 10  במקרקעי� לידי הסבתא.

 11הקנתה הסבתא את זכויותיה במקרקעי� לתובעי� ולדוד�,  2005התובעי� טועני� כי בשנת   

 12  .וזאת במסגרת הסכ� מתנה אשר דווח לרשויות המס

 13  לרשויות המס. )2008בשנת (דווחה בסופו של יו�  1969ג� עסקת החליפי� משנת   

  14 

 15 3על זכויות הנתבע מס'  1לשיטת התובעי�, אי� תוק� לשעבודי� שרש� הנתבע מס'   .3

 16מועד רישו� השעבודי� הזכויות במקרקעי� היו שייכות לסבת�, ולאחר במקרקעי�, שכ� ב

 17  מכ� לה�.

 18על התובעי� ביקשו סעד הצהרתי שמשמעו הכרה בכ
 שזכויותיה� במקרקעי� גוברות   

 19  .�1 הנתבע מס' שהשעבודי� שר

 20  .השעבודי� למחוק מרישומיו את 4עד שיורה לנתבע מס' כמו כ� ביקשו התובעי� ס  

  21 
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 1נה נציי� כי על המקרקעי� הנדוני� היה רשו� עיקול נוס� לטובת הנתבע מס' להשלמת התמו  .4

 2 2אשר לאחר הגשת התביעה הסכי� הנתבע מס' עיקול כלפיו,  3, בגי� חוב של הנתבע מס' 2

 3  .למחוק

 4עניי�  ולא התגונ� מפני ההלי
, וא� מסר לב"כ התובעי� כי אי� ל 3עוד נציי� כי הנתבע מס'   

 5  ות לכ
 שהתביעה תתקבל.בו, ואי� לו התנגד

  6 

 7  לא הגיש כתב הגנה. 1הנתבע מס'   .5

 8בית המשפט ייעתר ככל וש בה ציי�, הודעה קצרה, 6.2.18במקו� זאת הגיש נתבע זה, ביו�   

 9זכויות במקרקעי�, יסיר הנתבע את הה� זכאי� להירש� כבעלי שלבקשת התובעי� ויקבע 

 10  השעבודי� שהוטלו.

 11, 15.2.18, ביו� 1הודיע הנתבע מס' בהלי
 זה עוד נציי� כי משנקבע מועד לישיבת קד� משפט   

 12 פסק די�כל כי הוא אינו צד רלוונטי להלי
; כי אינו יכול לתרו� לקידומו; וכי הוא יכבד 

 13  לפטור אותו מהתייצבות לישיבה. 1משכ
, ביקש הנתבע  , בכפו� להוראות הדי�.שיינת�

  14 

 15להתייצב לישיבה, אשר התקיימה בסופו של דבר ביו�  1הוחלט שעל הנתבע מס' חר� האמור   .6

16.9.18.  16 

 17, כי יש להחליט בשאלת הבעלות כתנאי למת� הסעד 1במסגרת הישיבה מסרה ב"כ הנתבע מס'   

 18  המבוקש.

 19קיו� עסקת החליפי� שנזכרה  את דברהא� מרשה מכחיש  1כאשר נשאלה ב"כ הנתבע מס'   

 20עמדה בשאלת הבעלות, וכי על בית המשפט להכריע  1כי אי� לנתבע מס' בתביעה, היא מסרה 

 21  בשאלת הבעלות.

 22ב"כ התובעי� ביקש לקבל את הסעד המבוקש, והוסי� כי רשויות המסי�, עליה� נמנה   

 23, מנועות מלהתכחש לעסקת החליפי� ולעסקת המתנה, משאלה דווחו והוכרו על 1הנתבע מס' 

 24  יד�.

 25שיינת� סעד הצהרתי המכיר בכ
 שזכויות מרשיו גוברות על  כי ככלמסר ב"כ התובעי�   

 26  למחוק את השעבודי�. 4השעבודי�, לא יהיה צור
 במת� סעד אופרטיבי שיורה לנתבע מס' 

  27 

 28יכיר בכ
 אשר די� התביעה להתקבל, במוב� זה שהתובעי� זכאי� לסעד הצהרתי   .7

 29  גוברות על השעבודי� שנרשמו.במקרקעי� שזכויותיה� 

  30 

 31גטורית יזכות אובל תהמעות טיעוניה� העובדתיי� של התובעי� היא, שלסבת� הוקנמש  .8

 32פי� ברישו�), לכדי זכות בעלות בשל אי השלמת עסקת החלי הבמקרקעי� (אשר לא השתכלל

 33  .1969וזאת עוד בשנת 
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 1א� נכונה הטענה, הרי שזכות אובליגטורית זו של הסבתא גוברת על עיקולי� ו/או שעבודי�   

 2, וזאת מכוח 3ביחס לחוב של הנתבע מס'  1990מכוח פקודת המסי� החל משנת שהוטלו 

 3  .בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב 189/95ההלכה שנקבע במסגרת ע"א 

 4מכוחה ה� נכנסי�  "זכות עקיבה", בהקשר הנדו�, לתובעי�יש עוד נציי� כי מכוח אותה הלכה   

 5כ
 ג� זכות� האובליגטורית , ומש2005, בעקבות עסקת המתנה משנת לנעלי סבת�

 6  במקרקעי� גוברת על השעבודי�.

  7 

 8, בכתב התביעהשל התובעי� טענות העובדתיות מבעי עמדה ביחס לאינו  1הנתבע מס'   .9

 9  .ולמעשה אינו מכחיש אות�

 10יש ובמקרקעי�, כל טענתו היא שלצור
 מת� הסעד המבוקש יש להכריע בשאלת הבעלות   

 �11 כבעלי הזכויות במקרקעי�, ואול� טענה זו אי� לקבל, לקבוע כי התובעי� זכאי� להירש

 12משו� שבפנינו תחרות בי� זכות אובליגטורית של התובעי� אל מול עיקול או שעבוד שהוטל 

 13לצור
 הכרעה בשאלה זו אי� כל צור
 להכריע בשאלת הבעלות כאשר מכוח פקודת המסי�, 

 14  במקרקעי�.

 15במקרקעי� במסגרת  זכויותיואת  של התובעי�התחייב להעביר לסבת�  3די בכ
 שהנתבע מס'   

 16לתובעי�  והוקנמכוח עסקת החליפי� , ובכ
 שזכויות הסבתא 1969עסקת החליפי� משנת 

 17 , א� שלא נגמרו ברישו�,, כדי להביא לתוצאה לפיה זכויות התובעי� במקרקעי�2005בשנת 

 18  .1גוברות על השעבודי� שנרשמו לטובת הנתבע מס' 

 19טענת� העובדתית של אינו מכחיש, הלכה למעשה, את  1תבע מס' שהנ מכיוו�משכ
, ו  

 20  .התובעי�, מ� הדי� לקבוע כי זכויות התובעי� גוברות על השעבודי� שנרשמו במקרקעי�

  21 

 22הוא אינו  ;, הרי שהוא לא התגונ� מפני התביעה חר� העובדה שזה נמסר לו3אשר לנתבע מס'   .10


 23התובעי� כי אי� לו התנגדות למת� פסק די� א� מסר לב"כ הוא ו ;מגלה כל עניי� בהלי

 24  .)16.9.18(כפי שמסר ב"כ התובעי� בישיבה מיו�  כמבוקש

 25, הסעד שהתבקש נגדו מתייתר, כפי שמסר ב"כ התובעי� בישיבה מיו� 4אשר לנתבע מס'   

16.9.18.  26 

  27 

 28 2 לאור האמור נית� בזאת סעד הצהרתי, ולפיו זכויות התובעי� במקרקעי� הידועי� כחלקה  .11

 29בגי� חובות של הנתבע מס'  1, גוברות על השעבודי� שנרשמו לטובת הנתבע מס' 19124בגוש 

 30  כמפורט בכתב התביעה, ומ� הדי� ששעבודי� אלה ייסוגו מפני זכויות התובעי�.הכל , 3

  31 

 32  נמחקת בזאת. 4התביעה כנגד הנתבע מס'   .12

  33 

 34  להוצאות. בנסיבות העניי� אי� צו   .13
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  1 

 2 , ותפעל לסגירת התיק.1ר את פסק הדי� לב"כ התובעי� ולב"כ הנתבע מס' המזכירות תעבי  .14

  3 

  4 

  5 

  6 

 7  , בהעדר הצדדי�.2018ספטמבר  17, ח' תשרי תשע"טנית� היו�,  

                   8 

 9 

  10 

  11 

  12 




