
  ה"פ  2218105-11 ת  המשפט  המחוזי  בירושלים   בבי   קבוע  לקדם  משפט?   בפני  כבוד  השופטת  תמר  בזק  רפפורט   ליום  14.9.2011  בשעה  811:00
1

  בעניין  שבין  •.   מלון  הי  ציון  בע"מ  ח.פ.  510585110?   באמצעות  עוה"ד  גד  ירדני  ו/או  לאון  מיראס? 8
  ו/או  אברהיס  ח'ורי 8

  מרח'  הלל  2,  ירושלים  94581   טל':  026252206  פקס:  8026245103   להלן:  "התובע"1
  -נגד-9 ?

  בן  חמו  שלמה  דרבון  ארגנטינאי  מסי  1\[07851423   ע"יב"כ  עוה"ד  ז.וייל  ו/או  נ.  וייל  ו/או  ע.  בריק0   ו/או  ט.  ארז  ו/או  ש.  טפרברג  ו/או  ג'.  אבו-יונס?   מרח'  הלל  18  ת.ד  4148  ירושלים  91041?   פקס:  002-6242877   טל:  02-6251729   להלן:  "הנתבעים"0
  (שילחי  ההודעה  לצד  ג')0
  -נגד-8̂
  הרג  יאש<הו  יוסף  פינטו  ת.ז.  9̂025072349 .1  
  הרבניו*  דבורה  רבקה  (פינטו)  בן  חמו  ת.ז.  8̂311796551 .2  
  מרח'  שבט  בניימין  39/1  אשדוד8̂
  להלו:  למקבלי  הודע*  צד  <"י^0
|̂

  תשובה  מטעם  המשיבה  להמרצת  פתיחת   מתכבד  המשיב  הרב  בן  חמו-  הרב  הראשי8   התשמ"ד-1984,   256  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי,   בהתאם  לתקנה   (להלן:  "התובענה'')^0   שבכותרת   הפתיחה,   ל  המרצת   את  תשובת   להגיש   (להלן  :"המשיב"£   ארגנטינה   ליהודי
  בצירוף  נספחים  ותצהיר  התומך  בתשובה.̂| >^

.-   פתח  הדברים   א*   תוך  הסתרת  פרטים0   בחוסר  תום  לב,   הוגשה   ניכר,   התובענה  הלוקה  בשיהוי   הדברים  יצויין,  כי   בפתח .1  
  ג'"^^   האמיתיים  לבקשה  זו  הינם  "מקבלי  הודעת  צד   שהמשיבים   בידיעת  המבקשת  העובדה,   שונים  שכן
^^

  שהינם  הרוכשים  האמיתיים  של  הנכס  הידועה  כדירה  מס'  4.04  קומה  4  בגוש  30037  חלק  מהחלקות  50  ו-
  21  (להלן:  "הדירה"  או  "הנבט")  נשוא  תובענה  זו.8̂ 8̂



, ,̂,^ ,̂ :̂ —̂* ,̂  ̂ ,     "הטיעון  המשפט*",1 ?
  המשיב  איגו  הרוכש  האמיתי  של  הנכס,  הנכס  מעולם  לא  היה  בבעלותו,  המשיב  מעולם  לא  ניהל  משא .3     גהג8   ו/או   פעל   תמורה,  המשיב  לא   עבורו   שילם   לא   מעולם   המשיב   בו,   בהר   ולא   רכישתו   לצורך   ימתן   כרוכש,  לא  דיווח  לרשויות  המס,  לא  רשם  הערת  אזהרה  לטובתו,  לא  ביקר  בו  מעולם,  לא  ביצע  גל  פעולה8 ?

  לתחזוקתו  או  שילם  הוצאות. 8
  הרוכשים  האמיתיים  בפועל,  האת  המבקשת  יודעת  היטב,  חינם  "מקבלי  הודעת  צד  ג'",  הרב  יאשיהו  יוסף .4     פינטו  '  חתנו  של  המשיב  והגבי  הרבנית  דבורה  רבקה  (פינטו)  בן  חמו  בתו  והכל  כפי  שיפורט  בכתב  תשובה8 8

  זה.   אשר  על  כן,  היריבות  האמיתית  הינה  בי(  המבקשת  לצדדים  השלישיים.8 9
  מבחינה  משפטית,  לכן  אינו   הרוכש   הוא  אינו   העסקה  תבוטל,  שבן   עקרונית,  אין  למשיב  התנגדות  בי ,5     גי  שהינם  הרוכשים  האמיתיים,  אשר  על  כן,  מבקש9   מביע  דעתו  ולכן  על  התובע  להגיש  תביעתו  כנגד  צדי   הוא  להבטיח,  כי  תינתן  החלטה  שיפוטית  לפיה  מעולם  הוא  לא  רכש  מלכתחילה  את  הנכס  אלא  צדי  ג/8   באופן  שאם  יחולו  תשלומים  שונים,  דרישות  או  תביעות,  יהיו  הן  מופנות  כלפיהן.? 0

בדתי   רקע  עו ?*     המשיב,  הינו  הרב  הראשי  ליהודי  ארגנטינה  38  שנים,  אדם  אהוד  ומוערך  בשל  מסירותו  ודאגתו  ליהודי8 .6   9^
  (פינטו)  בן  חמו  -  (להלן  י.  "הגב<  פינטו")  הנשואה  לרב-   ארגנטינה,  והינו  אביה  של  הרבנית  דבורה  רבקה

  אדמו"ר  יאשיהו  יוסף  פינטו  הידוע  גס  כ-  "עושה  נפלאות"  (להלן:  "הרב  פינטו").8̂
8̂

  יצויין  כי  הרב  פינטו  ידוע  מאוד  בציבור  החרדי  והחילוני,  המדובר  בדמות  נערצת,  בקרב  ציבור  רחב  בארץ
  ובחו"ל,  עמו  באים  להיוועץ  פוליטיקאים,  ובעלי  הון  ועל  כן  הדובר  באדם  בעל  השפעה  רבה.8̂
  בשנת  2008,  למשל,  דורג  הרב  פינטו  על  ידי  המגזין  הכלכלי  "01508?"  כצעיר  המשפיע  ביותר  בישראל.8̂
8̂

  לפני  מספר  שנים,  פנתה  הגב'  פינטו  והרב  פינטו  לאביה-  המשיב,  והודיעו  שהם  יפתחו  חשבון  בנק  בשמו .7     כאשר  על  פי  מיטב  זכרונו,  בתו  תהיה  נהמת  וזו  הזכאית  לקבל  את  הכספים  לאחר  אריכות  ימיו  ושנותיו.8̂
8̂

  המשיב  סירב  לכך,  אך  לאחר  הפצרות  חוזרות  ונשנות  של  בתו,  שטענה  בין  היתר  שהדבר  יצור  סכסוך  עם .8  
  בעלה,  הסכים  לכך.8̂
  שמרכזו8̂   המשיב  בנוכחות  נציג  מבנק  "סופרה"  שבארגנטינה   של   לביתו   הגיעו   פינטו,   והגבי   הרב  פינטו
  הג'נבה,  והחתימו  בנוכחותם  את  המשיב  על  מסמכי  פתיחת  חשבון  הבנק.8̂
0^



^^ .̂^̂ ^̂ ^,   שבבניה  ברחי  רבי  עקיבא  בירושלים  וזאת  לאחר  משא  ומתן.  יובהר  ויודגש,  כי  המשיב  לא  לקח  שוס  חלקו 8
  ברכישה  זו. 8

  הגב'  פינטו  הודיע  למשיב,  כי  הרב  פינטו  בעלה  מבקש  שמבחינה  פורמאלית  יחתום  המשיב  כנאמן  עבורם  על .10   8
  הסכם  הרכישה. 8

  המשיב  סירב  לכך,  אך  בתו  הפעילה  את  כל  האמצעים  הקיימים  ברשותה  תוך  שימוש  במניפולציות  רגשיות .11     על  אביה  כבתו,  וטענה  כי  אי  הסכמתו  יגרום  לסכסוכים  עם  בעלה.  המשיב  השתכנע  שיעשה  כן  תוך  הבטחה8   כי  מלבד  החתימה  על  ההסכם,  הוא  לא  יידרש  לעשות  דבר  ולא  יהיה  אחראי  לדבר  וכי  כל  הטיפול  הכולל8   תשלומים,  רישומים  וכיוצ"ב,  יעשו  באמצעות  ועל  ידי  הגב'  פינטו  ובעלה.9 0
  ביום  4.7.2007  נפגשו  המשיב,  נציג  מטעם  המבקשת,  מקבלי  הודעת  צד  ג',  בביתם  של  צדדי  גי  שמ*וג1;; .12     *¥011  ^6\נ  *££?*$  58.£  409,  והחתימו  את  המשיב  על  הסכם  הרכישה.0   בהקשר  זה  יצוין,  כי  החתימה  על  ההסכם  נעשתה  כאמור  בניו  יורק  ילא  כפי  שנכתב  בהסכם  בירושלים.0 0

  ההסכם  צורף  כנספח  לבקשה.   צילום  הדרכון  ובו  מוטבע  יציאתו  של  המשלב  לניו  יורק,  מצ'יב  ומסומן  כנספח  0/1
|̂

  בעת  חתימת  ההסכם,  לא  הועבר,  לפחות  בפני  המשיב,  סכום  כלשהו  של  כסף,  ואס  נעשה  כן,  היה  הדבר .13  
  באמצעות  צדדי  ג'  או  מי  מטעמם.̂|
8̂

  מאותו  הרגע,  לא  עשה  ולא  נדרש  המשיב  לעשות  דבר  לגבי  הנכס,  ולמעשה  הדבר  נשכח  ממנו. .14   8̂
  מכאן  ואילך,  החלה  השתלשלות  אירועים  וסופה  בתובענה  זו,  במהלכה  עלו  יחסי  המשיב  ובתו  הגב'  פינטו .15     וחתנו  הרב  פינטו  על  שרטון,  המשיב  ספג  עלבונות  ואיומים  והכל  כפי  שהתברר  למשיב,  נעשה  תוך  ניצולו8̂   לצורך  הלבנת  כספי  הרב  פינטו,  דבר  אליו  לא  מוכן  היה  המשיב  להסכים  ו/או  להיות  שותף  בשום  אופן.8̂   העניינים  ומסומן8̂   השתלשלות   המתאר  את   בתקופה  ההיא   שחתם   נוטריון,   בפני   מצ"ב  תצהיר  המשיב 0^

-   כנספח  1א' 0^

  הלוכש  ו?<3ו  ר1רב  פינטו עת  המבקשת,  בי   ידי   ב.1
  הנושא  תאריך^9   אצל  המשיב,   פנספח  2י   2008,  התקבל  מכתב  המצורף  והמסומן   במהלך  חודש  דצמבר .16     18.12.2008  וממנו  הבין  המשיב,  כי  תרב  פינט1  לא  משלם  עבור  רכישת  הדירה  ולכן  פונים  אליו.^0
  במכתב  זה  כותבת  המבקשת  למשיב  בהאי  לישנא:8̂
  "למרות  פניות  טלפוניות  חוזרות  לרב  מאיר  פינטו,  עד  היום  לא  קיבלנו  את  התשלום^0
9^"2008   ה  צריך  להתבצע  בתאריך  1  לדצמבר   שהי
9^



4  
  הינ1  הרב  פינטו1.  כאמור  המשא  ומתן  היה? ודעת  היטב  כי  התבש  האמיתי   עינינו  הרואות,  כי  המבקשת  י .17     עמו,  הפגישה  לצורך  החתימה  נעשתה  בנוכחותו,  התנאים  נקבעו  על  ידם  והס  בלבד  היו  הצדדים  לפרשה.8 8

  לצורך  טיפול  בבעיה  שהתעוררה,  מינה  המשיב  את  עורך  הדיו  דריו  סיקולר,  עו"ד  מארגנטינה,  על  מנת  שזה .18     יברר  וינסה  לפתור  את  הפרשה,  תוך  שהמשיב  מדגיש  כי  הוא  מעולם  לא  רכש  את  הדירה,  אלא  רק  חתם8 ?
  בנאמנות. 1

  במהלך  טיפולו  של  עוה"ד  סיקולר,  התכתב  הוא  עם  בא  כוחה  של  המבקשת  גם  בהליך  זה  עוה"ד  אמירס .19     כאשר  מצויין  מפורשות  בתכתובות  כי  הרב  פינטו  מעורב  בפרשה.8   דואר  אלקטרוני  מיום  15.9.2009  מצ"ב  ומסומן  בנספח  8.3   דואר  אלקטרוני  מיום  26.11.2009  מצ"ב  ומסומן  כנספח  8.4 8
  נשלח  למשיב   עורך  הדין  סיקולר  לב"כ  המבקשת  עו"ד  אמירס  לא  העלה  דבר,   לאחר  שההתקשרות  בלן .20     מכתב  מיום  30.12.2009  המצ"ב  בנספח  5  ובו  מאיימת  המבקשת  כי  לאור  אי  התשלום  תמצה  את  ההליכים? 0

  כנגדו. ?
  ולאחר   שניסו  לסייע  בדבר,   שונים   רבנים  ועורכי  דין   הגיע  המשיב  לישראל  ונפגש  עם   לאור  מכתב  זה, .21     פגישות  תכתובות  ונסיונות  בהם  היה  מעורב  הרב  פינטו  ונאמניו,  לא  הצליחו  הצדדים  להגיע  לכלל  הסכמה.0 0
  יובהר  ויודגש,  כי  המשיב  עמד  על  כך,  שיוצהר  על  ידי  הרב  והגב'  פינטו  מחד  גיסא,  והמבקשת  מאידך  גיסא, .22     כי  לא  הוא  הרוכש  וכי  אין  ולא  יהיו  להם  כל  דרישות  ו/או  תביעות  כנגדו.  מר  פינטו  ונאמניו,  עמדו  על  כך,8̂

  מסיבות  השמורות  להם,  כי  הדבר  יעשה  באמצעות  העברת  הדירה  אליהם  במתנה  אך  פעולה  שכזו  היתה̂|
  למעשה  יוצרת  הכרה  מצד  המשיב  בכך  כי  הוא  רכש  את  הדירה  מראשיתה  ומלכתחילה  ולכך  לא  הסכים8̂ 8̂

  בשום  אופן. 8̂
  פגישה  עם  המשיב  בנוכחות  הרב   לארגנטינה  ובקש  לקיים   הגיע  הרב  פינטו   תש"ע,   יי'א  תשרי   ג'   ביום .23     שמואל  אריה  לוין,  רב  מקובל  וידוע  בארגנטינה.8̂

  המשיב  הסכים  על  מקום  ניטרלי  במלון  הייט.  הרב  פינטו  דיבר  בפגישה  על  שני  עניינים.  האחד  ביקש  שהרב8̂
  בן  חמו  יעביר  את  הכסף  שבחשבון  הבנק  אותו  בקשו  הרב  פינטו  ואשתו  שיפתח  על  שמו  של  המשיב  כפי^9
  שפורט  לעיל,  כסף  שהרב  בן  חמו  מעולם  לא  הפקיד  בחשבון,  לאדם  בשם  "בן  זקן"  שכן  "הוא  נקי  מבחינת^9
  מיסיס  בישראל",  וכי  יחזיר  את  הדירה  למר  פינטו  באופן  שהיא  תרשם  גס  היא  על  שם  אותו  מר  "בן  זקן".1̂
  המשיב  ביקש  על  כך  מכתב  רשמי  מהרב  פינטו  אך  זה  קם  והלך  ולא  עשה  דבר.^9
8̂

  1  מאיר  פינטו  הינו  השמש  של  הרב  יאשיהו  פינטו.
8̂ ^



  להעביר  ללא  תמורה  את  הדירה  לבתו,  לאחר  תשלום  מלוא  סכום  הרכישה.  כאמור  המשיב  התנגד  לכך  שכן   חתימה  על  מסמך  כזה  היה  מבחינתו  הסכמה  ו/או  הודיה  כי  הוא  זה  שרכש  את  הדירה  מלכתחילה.8   ממסמכי  ההתכתבות  ניתן  להיווכח  כי  המבקשת  היא  זו  שהכינה  אותם  ככל  הנראה  בשיתוף  אנשיו  של  הרב8   פינטו  על  מנת  שהדירה  תעבור  לבעלות  הרב  פינטו  ו/או  רעייתו.8   מלון  הר8   1611)031  /ס\0  שהינה  חברת  בת  של  המבקשת   על  כך  ניתן  להיווכח  מפרטי  שולח  הפקס:  חברת ?
  ציון. 8.7-1   המסמכים  עם  הטבעת  פרטי  שולח  הפקס  וכן  דו"חות  רשם  החברות  מצ"ב  ומסומנים  מספחים  6 1

  התקיימה  פגישה  נוספת  ע"פ  בקשת  הרב  מרדכי  גרוס  ,שבא  מא"י  בביתו  של  המשיב  עם  הרב   לפני  כשנה, .25     לוין,  ונציגי  הרב  פינטו-  הרב  מרדכי  גרוס  ועוה"ד  פאלוך.  במהלך  פגישה  זו  חלה  לכאורה  התקדמות  רבה,8   כאשר  הצדדים  הגיעו  לנוסח  מוסכם  לפיו,  יצהירו  כולם,  כי  הרב  בן  חמו  מעולם  לא  רכש  את  הבית,  כי  אין?   עבור  הרב  פינטו8   נגיעה  בו,  כי  הוא  לא  שילם  עבורו  כספים  וכי  הוא  נרכש  בנאמנות  ו/או   או   לו  דבר  בו 0
  ורעייתו.   בפני8   המסמכים   על   ורעייתו   לצורך  החתמת  הרב  פינטו   המסמכים  יישלחו  לישראל   בסיום  הוסכם  כי ?
  נוטריון. 0

  ההסכמה  מצ"ב  ומסומנת  כנספח  8.   מכתבים  נוספים  עליהם  חתום  הרב  לוין  המפרטים  מאורעות  שונים  בפרשה  מצ"ב  ומסומנים  כנספח  0.9 0
  כל  המסמכים  שהוסכמו  בפגישה  בביתו  של  המבקש,  נשלחו  לביתו  של  הרב  שמואל  אויערבך.  לאחר  מספר .26     ימים,  ששב  עו"ד  פאלוך  מארגנטינה  ובידיו  מסמכים  עליהם  מוטבע  חותמת  נוטריון-  עוה"ד  אמיראס  בא8̂   כוח  המבקשת,  שהינם  אותו  נוסח  שהוסכם  קודם,  אך  עם  השינויים  שהכניסו,  ועל  אף  שהוכנו  בביתו  של8̂   שליט"א,8̂   בנוכחות  הרב  שמואל  לוין   ורעייתו,   הרב  גרוס  עו"ד  פאלוך,  באי  כח  הרב  פינטו   ההמשיב  ע"י

  משפחת  פינטו  והמבקשת  לא  היו  מוכנים  לחתום.8̂
8̂

  המסמכים.  עוה"ד  פאלוך   שינויים,  לא  הסכים  לחתום  על   המשיב  אשר  הבין  כי  לנוסח  המוסכם  הוכנסו .27     קרע  את  המסמכים  וזרק  אותם  לפח  אך  הם  שוחזרו  וחלקם  צולם  כפי  שמצורף  כנספח  8̂.10
8̂

  הרב  גרוס  בשם  הגבי  פינטו  כתב  מכתב  למשיב-  נספח  11,  והמשיב  השיב  במכתבו-  נספח  12. .28   8^
  נוטריון  על  תצהיר  המצ"ב  והמסומן  כנספח   ביום  25.8.2010  הגיעה  הגב'  פינטו  לארגנטינה,  וחתמה  בפני .29   9^.13     בתצהיר  זה  מודה  הגבי  פינטו  בשפה  הספרדית  בהאי  לישנא  (תרגום  לעברית):^8

  זהות8̂   מסי   פיגטו,   דה   בנחמו   רבקה   דבורה   הרבנית   למטה,   "החתומה
8^...311796551  
  א)העב1ת  הבעלות  על  זיכרון  האברים  רכישה/מכירה  ביחס  לדירה^נ
0^
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  ציון?   הי   מלון   להביה   מכספה,   ידה   על   ושולם   החת'ימ,   ידי   ,,..שנר5שה  על   *ע"מ,  ומעידה  שלאביה  הרג  שלמה  גנחמו  לא  היתה  כל  השתתפות  במשא  ומתן?   והלאה1   שמעכשיו   יצוג   הויאתה...   פי   ועל   חשבונה   על   הג"ל...   העסקה   של ?

  מסתייפ..." 8
  עד  להגשת  תביעה  זו,  היו  נסיונות  נוספים  לשכנע  את  המשיב  לחתום  על  מסמכים  שונים  מאשר  הוסכם .30     עליהם,  כך  למשל  מכתבו  של  הרב  ש.  אוערבך  לחתום  על  מסמכים  עליו  לא  הסכים  המשיב  כלל  וכלל8   (נספח  14)  ובין  היתר  של  עוה"ד  זאב  וייל  בא  כוחו  של  המשיב  בהליך  דנן,  עד  שלבסוף  הוגשה  תביעה  זו.? 8

  התייחסות  לטענות  המבקשת:   ג,   בגין  חוסר  יריבות  שכן  הבקשה  היתה  אמורה  להיות  מופנית  כנגד  הרב8   מוכחש  האמור  בפתח  הבקשה, .31   8
  פינטו  ורעייתו. ?

  מוכחש  האמור  בס'  1  לבקשה  מחוסר  ידיעה. 32   1

  מוכחש  האמור  בס'  2  לבקשה. .33     גי  והכל  כפי9   המשיב  לא  רכש  את  הדירה  אלא  אך  ורק  חתם  על  הסכם  הרכישה  בנאמנות  ו/או  עבור  צדדי   הצדדים  השלישיים  שככל  הנראה  לא?   האמיתיים  היו   שפורט  לעיל.  המבקשת  יודעת  היטב  כי  הרוכשים   עמדו  בהתחייבויותיהם  ועל  כן  בחרה  המבקשת  לפנות  למשיב.0 0

  3א  לבקשה.   מוכחש  האמור  בס' .34     המשיב  מעולם  לא  התחייב  על  דבר  כמפורט  לעיל.1̂ 0

  מוכחש  האמור  בסי  3ב  לבקשה. .35     המשיב  מעולם  לא  שילם  ואף  לא  שקל  אחד  עבור  הדירה  וכפועל  יוצא  לא  הפסיק  לשלם.  למשיב  אין  כל8̂
  שצורפו8̂   כל  ידיעה  מהם  חשבונות  הבנק   לו   הכספים  שהועברו  אם  וככל  שהועברו  ואין   מושג  מה  מקור
8̂

  לבקשה.
8̂

  מוכחש  האמור  בס'  4א  לבקשה. .36     מעולם  המבקשת  לא  פנתה  אליו  ישירות  בעל  פה.8̂
8̂

  מוכחש  האמור  בס'  4ב-  4ה'  לבקשה. .37     היריבות  האמיתית  הינה  כלפי  הצדדים  השלישיים.8̂
8̂

  מוכחש  האמור  בס'  5  לבקשה. .38  
  לאחר  משלוח  המכתב  מיום  27.3.2011  השיב  המשיב  המכתב  המצ"ב  והמסומן  גנספה  8̂.15
0^



  הוראות  ההסכס  אם  וככל  שחלו  היו  על  הצדדים  השלישיים  והמבקשת  יודעת  זאת  היטב. 1
  מוכחש  האמור  בס'  7  לבקשה  מחוסר  ידיעה  וכן  כאמור,  חובות  לרשויות  המס  אם  חלו  הינם  על  הצדדים .40   8

  השלישיים.   יובהר  כי  נספח  ח<  להמרצת  הפתיחה  לא  הומצאה  מעולם  למשיב.? 8

  מוכחש  האמור  בס'  8  לבקשה  מחוסר  ידיעה. .41     יובהרי  כי  נספחים  ט1  ו-ט2  לא  הומצאו  מעולם  למשיב.? 8

  מוכחש  האמור  בס'  9  לבקשה. .42     למבקשת  לא  נגרמו  הוצאות  ואס  כן  חל  עליה  אשם  תורם  בשיעור  של  1000/0  כמי  שנוהגת  בחוסר  תום  לב?   תוך  ידיעה  כי  הרוכשים  האמיתיים  הינם  הצדדים  השלישיים,1   הדרך  היחידה  לפתור  הסוגיה  הינה  להצהיר  כי  הרוכשים  האמיתיים  היו  הצדדים  השלישיים  וכי  אם  וככל8   שיחול  חוב  ו/או  תשלום  הוא  יחול  עליהם  תוך  שהמשיב  יהיה  פתור  מכל  אחריות  או  תשלום.0 8

  מוכחש  האמור  בס'  10  לבקשה. .43     המשיב  לא  הפר  את  ההסכס  אלה  צדדים  השלישיים.8 0

  מוכחש  האמור  בסי  11  לבקשה. .44   0

  מוסכם  כי  לבית  משפט  זה  הסמכות  העניינית  והמקומית  לניהול  תובענה  זו. .45   1̂
  מוכחש  האמור  בתצהירה  של  המבקשת  אשר  הינו  חסר  ואינו  תומך  בבקשה  אלא  על  דרך  ההפניה  בלבד. .46   ¤ ^

  המשיב  מתנגד  לאמור  בס'  14  לבקשה. .47   8̂

  הטיעון  המשפטי:   ד.   בראש  ובראשונה  יטען  המשיב,  כי  יש  להעביר  את  התובענה  לפסים  של  תביעה  רגילה  וזאת  לאור  מורכבות0 .48     ההליכים  בה,  שלל  הטענות  שעלו  ממנה  ונוכח  הטענה  המופנית  כלפי  הצדדים  השלישיים.8̂
  הפסיקה  השונה  קבעה,  מהם  המקרים  בהם  התובענה  לא  תידון  בדרך  של  המרצת  פתיחה  והמקרה  דנן  נופל8̂
8̂

  למקרים  אלה.
  ר'  נא  -  ד"ר  י.  זוסמן  בספרו  "סדרי  הדין  האזרחי",  מהדורה  שביעית,  עמי  105  אומר:8̂ 8̂

  חדשים   במשך   לבירור,   המחכות   של  תביעות   ארוך   תור   המשפט   בבתי   "משנצטבר
נ   לבירור^   צורך  להמתין   יותר,  ולא  היה   המרצות  זוכות  לקביעה  מהירה   ושנים,  היו
שכן^8   ואף  סדרי  הדין  הנוהגים  בהמרצה  הם  פשוטים  וקצרים  יותר,   המשפט  עת  רבה,
9^
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ת  (8§1ז1#1>$16  להרצאת  העובדות1   כתבי  טענו   כאן  ביניהם   הדין  מחליפים   בעלי   אין   המהותיות  עליהן  הם  סומכים,,.  מקום  שהשאלות  שבעובדה  הן  פשוטות  והמחלוקת1 ומקום  שהמחלוקת1   לגביהן  אינה  רבה  ואינה  מסובכת,  נוח  השימוש  בהמרצת  פתיחה,   על?   הרי  את  אלה  ממילא  אין  מעלים   כי   שכן   בלבד  -  לא  כל   נטושה  בשאלת  חוק 1

  הכתב," 1
721  נרבע:   בע"א  393/82  חיים  ט  אביוב  ואח',  פ"ד  מא  (1)  716, 8

  הוא  להכריע  בשאלת   בא   לעצמו,  בטרם   להציגן   חייב   המשפט ת   "השאלות,  שבי   התאמתו  של  הדיון  להליך  של  "המרצת  פתיחה",  הינן  בעיקר  מעשיות  ופרגמאטיות,?   הצדק1   שדרישות   בלי   במהירות,   לסיימו   ובסיכויים   הדיון לות   הן  ביעי   וקשורות ?
  תקופחנה." 8

  משכך  יטען  המשיב  כי  יש  להעביר  את  התביעה  לפסיס  של  תביעה  רגילה. .49   0
  כמו  כן  יטען  המשיב,  כי  יש  לדחות  את  הבקשה  על  הסף  וזאת  נוכח  אי  צירוף  תצהיר  מלא  התומך  בבקשה .50     אלא  תצהיר  חסר  ולקוני  שהינו  על  דרך  ההפניה  ובניגוד  לקבוע  בסעיף  241(א)  לתקנות  סדר  הדין  האזרחי0 9

.1984   התשס"ד 0
  המשיב  יטען,  כי  ניסיונו  של  הצד  השלישי  כפי  הנראה  להלבין  כספים  באמצעות  המשיב  הינו  ברור  ועולה .51   0

  מפורשות  מהמסמכים  שצורפו  לעיל.
|̂

  עם  זאת  יטען  המשיב,  כי  החמור  ביותר  הינו  כי  המבקשת  למעשה  מודעת  היטב  למעורבותו  של  הרב  פינטו .52     ובמסגרת  ההתקשרויות  ניתן  היה  להיווכח  כי  למעשה  הם  פועלים  למענו  ובאמצעותו  תוך  הפעלת  לחצים8̂
9^

  על  המשיב. 8̂
  המשיב  מצידו  טען  בכל  הזדמנות,  כי  אין  לו  כמובן  כל  התנגדות  שהנכס  ירשם  על  שם  הצדדים  השלישיים, .53     את  הדירה  וכי^0   שרכשו   אלה   מפורשת  מבחינתם  כי  הס   שתהיה  הצהרה   באופן   אך  על  הדבר  להיעשות

  חתימתו  על  ההסכם  היתה  עבורם  אם  כנאמן  או  איך  שיבחרו  להגדיר  זאת.^0
0^

  המשיב-יטען  כי  בקשה  זו  צריכה  להדחות  על  הסף  רק  מן  הטעם  הפשוט,  כי  קיימת  למעשה  היעדר  יריבות .54  
  בין  המשיב  למבקשת,  וזאת  בודאי  נוכח  חוסר  תום  ליבה  של  המבקשת  שהינה  מודעת  היטב  לכך  שהרוכש^0 0^

  הינו  הרב  פינטו.
0^

  צריך  לבוא   והעותר  לסעד  כזה   היושר,   מדיני   הוא   הצהרתי   של  פסק  דין   מקורו   בפסיקה,   שנקבע   כפי .55     לביהמ"ש  בידיים  נקיות.^0
  ראה  121/65  נחמד  גי  בי<ע  פד"י  יט(2)  578  וגם  ע"א  214/89  אבנרי  נ'  שפירא,  פ"ד  מג(3)  8̂.840,854
0^



  לדחותו   כדי   בכך   ודי   אליו,   ואת  קשרה   השלישיים   הצדדים   לגבי   דבר   ציינה   לא   בבקשתה   המבקשת .56   1
  תביעתה. ?

  השלישיים,  וניתן  לראות  בחתימתו  על  ההסכם   עבור  הצדדים   המשיב  כאמור  חתם  על  ההסכם  כנאמן .57   ?
  כבטלה  ומבוטלת. ?

  המשיב  יוסיף  ויטען  כי  החוזה  נחתם  למראית  ולכן  בטל  מעיקרו. .58   ?

  מצ"ב  תצהירו  של  המשיב  וכן  תצהירו  של  הרב  שמואל  אריה  לוין  כתמיכה  בתשובה. .59   ?

  בנסיבות  האמור  לעיל  יטען  המשיב  כי  יש  לדחות  את  התביעה  כנגדו,  וזאת  תוך  שבית  המשפט  הנכבד  יתן .60     סעד  הצהרתי  לפיו  הרוכשים  האמיתיים  הינם  הצדדים  השלישיים  וכי  על  המשיב  לא  חלה  כל  אחריות  או1 8
  חיוב  הנובע  ממנו. ?

  בנסיבות  הללו  יתבקש  בית  המשפט  הנכבד: .61   1
  לדחות  את  הבקשה. 61.1     לחלופין,  להעביר  את  התביעה  להתברר  בדרך  של  תובענה  רגילה.8 61.2     לאשר  משלוח  הודעת  צד  שלישי  למקבלי  הודעת  צד  ג'.8 61.3     אם  וככל  שלא  תועבר  התובענה  להתברר  בדרך  של  תובענה  רגילה,  יש  ליתן  סעד  הצהרתי  כי8 61.4   8

  הרוכשים  האמיתיים  הינס  הצדדים  השלישיים.   לחייב  את  המבקשת  ואת  הצדדים  השלישיים  בהוצאות  שכ"ט  לטובת  המשיב  בצירוף  מ.ע.מ8 61.5   8
  כחוק. ?

*  
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