
 ערעור אזרחי מס׳ 109/63

-״שמשוך בתי־חרושת ארצישראליים למלט פורטלנד בע״מ נגד משה איון

 בבית־המשפט חעליוז בשבתו כבית־משפט לערעורים אזרחיים
 [20.5.63 (החלטה על סיכום טענות בכתב^ 26.9.63!
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 בשנת 1943 הניש המשיב מד המערערת תביעה לבית־המשפט המחוזי בעד עבודות שעשה
 למענה ובית־־המשפמ זיכה אותו בסכום כסף ניכר. הוגשו ערעור וערעור נגדי ובית־המשפס העליון
 קיבל את ערעורה של המערערת וביטל את פסק־הדין של בית־המשפט המחוזי.מתוך נימוק שהחוזה
 עליו הםתמך המשיב הוא חוזה פסול, אולם הוסיף שהדרך לתביעת שכר ראוי בעד
 פעולותיו עדיין פתוחה. עקב כך הגיש המשיב תביעה חדשה ותבע מהמערערת סכום של 150,000
 ל׳׳י בעד פעולות שעשה למענה למן שנת 1941 ועד המחצית השניה של שנת 1946. לבקשת המער
 ערת ציווה רשם בית־המשפט על המשיב למםור פירוט מלא של פעולותיו וכאשר עשה כן טענה
 המערערת, כי הפעולות שנעשו לפי הפירוט עד 22.11.45, תאריך שהוא בדיוק חמש־עשחז שנה
 לפני הגשת התביעה השניה, תביעתו נתיישנה ועל־כן יש לדחות מתוך כלל התביעה הכוס של
 כ־000<80 ל-י ובקשתה של המערערת היתה לדחות חלק זה של התביעה. בית־המשפט המחוזי דחה

 בקשה זו והמערערת עירערה על כך.

 בית־המשפט העליון, בדחותו את הערעור, פסק —
 א. ממרת פעולותיו של המשיב מגדירה ומאפיינת אותן ועושד, אותן לחטיבה אחת.
 הפירוט שנעשה על־ידי המשיב אינו ״כובל״ אותו מבחינת ההתיישנות, כי הוא אינו
 מפצל את התביעד״ אלא מגיע לביודהמשפט ,תעריף״ מסוייט לשם הערכת השכר הראוי
 כעד כל קבוצת פעולות. מכיון שגמר הפעולות התקיים במחצית השניה של שנת 1946,
 היינו פחות מחמש־עשרה שנה לפני הגשת התביעה, לא תלה התיישנות אפילו על הפעולות

 שנעשו לפני 45¿! 22.1.
 ב. בהתאם לסעיף 15 לחוק ההתיישנות, וזשי״ח־1958, הוגשה תביעה לבית־המשפט
 ונדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תביעה הדשה כשל אותה עילה, לא יבוא
 במנין תקופת ההתיישבות הזמן שבין הגשת התביעה ובין דחייתה. המונח ״עילה״ אין
 פירושו כאן כלל הפרטים של דבר־עובדה ודבד־הלכה גט יחד ששימשו יסוד לתביעה
 הראשונה. על־כן יש לומד, שאם התביעה השניה מסתמכת על אותן העובדות אלא שיסודה
 המשפטי הוא שונה מותר להגישה מחדש בשל הפסקת ההתיישנות עקב התביעה הראשונה

 מכוח הוראת סעיף 15 הנ״ל.

 ג (1) סעיף 9 לחוק הנ״ל קובע שאמ הנתבע הודה! בין בתוך תקופת ההתיישנות
 ובץ לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש

 בו משוס ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לעניו הסעיף הנדון.



 ע״א 109/63 ״שמשוך בע״מ נגד מ׳ איון

 השז3ם זילברג

 (2) במקרה שלפנינו הכרזת החוזה כפסול אינה שוללת את רעיון ההודאה
 הכלול בחובת הקצאת המניות למערער, שהרי אף אם החוזה הנדון פסול הוא׳ עדיין

 יש לה לחובה על מה שתסמוך, והוא השכר הראוי.
 ד. (1) סעיף 29 (א) לחוק הב״ל קובע, כי התביעה שנתיישבה לפני תחילתו של
 אותו חוק וענינה אינו מקרקעין לא יחולו עליה הוראות של החוק האמור הקובעות
 תקופת התיישנות. הדיבור ״ההודאות הקובעות תקופת ההתיישנות״ פירושו פשוטו
ך תקופת ההתיישבות, זה ולא ר ו א  כמשמעו הוא : ההוראות של אותו •חוק הדנות ב

 יותר.
 ה. במקרה שלפנינו, גם אם נניח שבית־המשפט העליון בערעור הראשון טעה
 במשמעות שבתן לתורת res judicata הרי עצם העובדה שהוא הניח מקום לתביעה
 חדשה מסוג quantum meruit מגבילה ומצמצמת את היקף פסק־הדין לתביעה

 שנדונה במשפט הראשון, וממילא אין כל ״פסק שניתן״ לגבי התביעה השניה.

 פםקי־דין ישראליים שאוזכרו:

ך בתייזזרושת א״י למלט פורטלנד בע״מ נגד משה  [1] ע״א 210/53; 211/53 — ״שמשו
 איון הערעור נגדי: פד״י, כרך י, תשס״^1]י״ז־1956, ע׳ 1767, 1782 ־, פי״ם, כרך כד,

 תשיי״ז־1956, ע׳ 113,97..

 הערות:
 1. פםק־דינו של בית־המשפמ המחוזי פורסם ב־פי״ס מזזוזיים, כרן לו, ע׳ 50 וראה ההערות שם.

 2. לסעיף 29 (א) לחוק ההתיישנות. תשי״ח־1958 עיין גם המ׳ 358/60 — מנחם חסידי נגד יצזז?ז
 כהן ; פדיי, כרך יד, ע׳ 2577 ; פי״ם, כרן מט, ע׳ 90.

 3. על פסק־דין שהיקפו צומצם במפורש לעילה שנדונה בו ו״מעשה־ביתידיך עיין גם
Bigelow: On the Law of Estoppel, 2nd Ed., p. 25, n. 5. 

 ערעור ברשות על החלטת בית־המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו (השופט י׳ לס), מיום
 15.2.63, ב־המ׳ 5165/62 (תי״א 3145/60), לפיה נדחתה בקשת המערערת לדחות על הסף,
 מחמת התיישנות, העתירה לגבי סכום של —.80,000 ל״י מתוך תביעתו הכוללת לשכר ראוי

 בסך 150,000 ל״י של המשיב ב־תי״א 3145/60. הערעור נדחה.

 י׳ פרנקל — בשם המערערת! י׳ לוין — בשם המשיב

ן י ד י ק ם  פ

 השופט זילברג : בשנת 1948 הגיש המשיב שלפנינו(להלן — התובע) נגד המער
 ערת (להלן — הנתבעת) תביעה לבית־המשפט המחוזי, תל־אביב, בעד עבודות שעשה
 התובע למען הנתבעת, ובית־המשפט המחוזי קיבל את התביעה וזיכה את התובע בסכום



 ע״א 109/63 *שמשון׳׳ בע״מ נגד מ׳ איון

 השופט זילברג

 בסן* ידוע. הוגשו שגי ערעורים מזה ומזה על אותו פסק־דין, ובית־המשפט העליון ב־ע׳׳א
, כדך י, ע׳ 1767 ; פי-ס, כרך כו, ע׳ 97, נ1), קיבל את ערעורה של י  210/53 ; 212/53, פדי
 הנתבעת, וביטל את פםק־דינו של בית־המשפט המחוזי. נימוקו של פסק הערעור הוא, כי
דר שמפיו ניתן הפסק,  החוזה שעליו הסתמך התובע (מסמך ת/3) הוא חוזה פסול, ו־השופט לנ

/ ב״ע׳ 1782 ; 3יי-ם, ב־ע׳ 113) :  הוסיף בסופו את הדברים האלה (שט׳ נ 1:1, פד׳׳1

 ,יש להצטער על העמל הרב שהמשיב ובא־כוחו השקיעו בניהול המשפט
 הזה, ושהלך לטמיון. ללא ספק עשה המשיב עבודה רבה בשביל החברה
 המערערת. פרטי פעולותיו תוארו בשקידה רבה בפםק־דינו המפורט של
 השופט המלומד בבית־המשפט המחוזי. אומנם קיבל המשיב מאת החברה
 סכומים לא מבוטלים (לפי ערך הכסף של אז) על חשבון שכרו, אבל חשבונו
 עדיץ לא סולק בזה. חבל שבחר ללכת בדרך לא דדך, וניסה ,לתפוס מדובה׳
 בהיאתזו במסמך הפסול מיסודו. — למותר להוסיף שהדרך לתביעת שבר

 ראוי בעד פעולותיו עדיין פתוחה לפניו.״

 ^ 2. בקחתו לקח מן הדברים שנאמרו על־ידי בית־המשפט העליון בערעור הנ״ל, הגיש
 התובע (לאחר כמה שנים) תביעה שדה נגד הנתבעת ותבע ממנה 0ך —.150,000 ל״י, כשבד
 ראוי, בעד הפעולות שעשה למען הנתבעת למן שנת 1941 ועד המחצית השניה של 1946.
 לבקשת הנתבעת ציווה רשם בית־המשפט על התובע למסור פירוט מלא של כל עבודותיו
 ך הנ׳׳ל, התובע עשה כן, ציין כל פעולה ופעולה ובצדה — את הסכום המגיע בשכר ראוי בעד
 אותה פעולה, ואז נפלה הנתבעת על המציאה וטענה כי הפעולות שנעשו לפי הפירוט עד
 יופ 22.11.45— תאריך שהוא בדיוק חמש־עשרה שנה לפני הגשת התביעה השניה —
 תביעתן נתיישנה, ולכן יש לדחות מתוך כלל התביעה סכום של 80,000 ל״י בערך. הנתבעת
 פנתה איפוא לבית־המשפט, ביקשה לדחות את חלק התביעה ההוא, השופט המחוזי המלומד

 ה דחה את בקשתה, ועל כך מערערת הנתבעת לפנינו.

 3. לדעתי צדק השופט המלומד בהחלטתו הנ״ל. התביעה, כפי שתוארה בכתב־התביעה
 היא בעד פעולות שנעשו על־ידי התובע שנתבקש ״לבוא לעזרתה של הנתבעת על־ידי
 השגת משקיעי הון כדי לחלץ את הנתבעת ממצבה הכספי הקשה, וכן לנהל משא־ומתן עם
 ן השלטונות דאז להשגת רשיון־יבוא למכונות והציוד עבור מפעל המלט של הנתבעת״. זאת
 היתה, לדברי התובע, מטרת פעולותיו ומטרה זו מגדירה ומאפיינת את כל פעולותיו ועושה
 אותן לחטיבה אחת. ומביון שגמר הפעזלות התקיים במחצית השניה של 1946, היינו, פחות
 מחמש־עשרה שנה לפני הגשת התביעה, לא חלה התיישנות אפילו על הפעולות שנעשו לפני
 יום ה־22.1145. הפירוט שנעשה על־ידי התובע אינו ״כובל״ אותו מבחינת ההתיישנות, כי
 ן פירוט זה אינו מפצל את התביעה, אלא מציע לבית־ המשפט ״תעריף״ מסויים לשם הערכת

 השכר הראוי בעד כל חבילת הפעולות הנ״ל.

 4. נוסף על כך מקבל אני גם את שאר שתי טענותיו של בא־כוח התובע כלפי טענת
 ההתיישנות הנ״ל. סעיף 15 של חוק ההתיישנות, תשי״ח־1958, אומר:



 ע״א 109/63 *שמשון״ בע״מ נגד «׳ איון

 ושופט זילברג

 ״הוגשה תובענה לפני בית־משפט, לרבות בית־דין דתי, והתובענה נד־
 חתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה,
 לא יבוא במנין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה.״

 נאמר כאן אומנם; ״בשל אותה עילה״, אבל המונה *עילה״ אין פירושו כאן: כלל הפרסים א
 של דבד־עובדה ודבד־הלכה גם יחד ששימשו יסוד לתביעה הראשונה! שאם לא תאמר כן,
 הרי פםק־הדין בתביעה הראשונה אשד כבר נדחתה יהיה כרגיל ״רס יודיקטא״ כלפי התביעה
 השניה, וההוראה ההיא תהיה אילוזודית. על כדחך אתה אומר, שאם התביעה השניה מסתמכת
 על אותן העובדות, אלא שיסודה המשפטי הוא שונה, מותר להגישה מחדש בשל הפסקת

 ההתיישנות עקב התביעה הראשונה מכוח הוראת סעיף 15. במקרה שלפנינו מסתמכת 2
 התביעה השניה על אותן עובדות ממש שהתובע הסתמך עליהן בתביעה הראשונה (דאה
 קביעתו של השופט המלומד בפסק־דינו, ע׳ 2, קטע 9)« התביעה הראשונה הוגשה בשנת
 1948 ן פםק־הדין של בית־המשפט העליון אשר דחה את התביעה ניתן בתחילת דצמבר
 1956, נמצא כי מתוך תקופת ההתיישנות של חמש־עשרה שנה יש לבכות תקופת זמן של

 שמונה שנים בערך, וממילא אין כאן התיישנות גם לגבי החלק הראשון של הפירוט הנ״ל. ג

 ועוד טענה אחת נטענה על־ירי בא־כוח התובע, ואף היא, לדעתי, ראויה להתקבל.
 סעיף 9 של חוק ההתיישנות הנ״ל אומר ־.

 ״הודה הנתבע, בכתב או בפני בית־משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ד
 ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה!

 ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה.*

 התובע טען כי בדצמבר 1945 החליטה ההברה־הנתבעת להקצות לו מניות, הקצאה זו היא ה
 בנדר ״ביצוע מקצת הזכות״, ביצוע מקצת הזכות דינה כ״הודאה״, וממילא היא מפסיקה את
 ההתיישנות, גם אם לא נראה בהגשת התביעה הראשונה הפסקת התקופה כפי שאמרנו לעיל.

 השופט המלומד דן בשאלה זו, ודחה את טענת בא־כוח התובע בסברו, כי מביון שחת־
 לטת הקצאת המניות ניתנה על־סמך החוזה שבין בעלי־הדין, וחוזה זה הוכרז כפסול על־ידי ן

 בית־המשפט העליון, שוב אין לראות בה הודאה במובן הסעיף הנ״ל. לדעתי, ובכל הכבוד,
 טעה השופט המלומד. הכרזת החוזה כפסול אינה שוללת את רעיון ה״הודאה״ הכלול באותה
 הקצאת מניות, שהרי אף אם החוזה פסול הוא עדיין, יש לה, לחובה׳ על מה שתסמוך, והוא:

 השכר הראוי.

 ז
 5. בא־כוח הנתבעת טען טענה אחת המופנית כלפי שתי טענותיו של בא־כוח התובע
 הנזכרות בפיםקה הקודמת של פסק־דין זה. טענה זו מסתמכת על הפסוק הראשון של סעיף

 29 (א) של חוק ההתיישנות האומר:



 ?״*.109/63, ״שמשון״ בע״מ נגד מ׳ איון

 השופט כהן

 ״תביעה שנתיישנה לפני תחילתו של חוק זה וענינה אינו מקרקעין׳ לא
 יחולו עליה ההוראות של חוק זה הקובעות תקופת ההתיישנות$ ׳׳

 מן המלים האחרונות דלעיל מסיק בא־כוח הנתבעת׳ כי הםעעיפים 15,9 של החוק אינם
 : חלים כלל על המקרה שלפנינו, שהרי התביעה דנן נתיישנה— אם נתיישנה — לפני

 א דר6.4.58׳ שהוא יום תחילתו של חוק ההתיישנות.

 טענה זו לאו מענה היא כלל. נאמר: ״ההוראות הקובעות תקופת ההתיישנות״,
 ופשוטן כמשמען של מלים אלו הוא: ההוראות של אותו חוק הדנות ב»ודך תקופת ההת־

 ב יישנות, זה ולא יותר.

 6. ועוד טען בא־בוח הנתבעת, כי בית־המשפט העליון, בערעור הראשון, טעה להצהירו
 כי עדיין פתוחה הדרך לפני התובע לתביעת.שכר־ראוי. בל פסק־דין הדוחה תביעה שהםתמ־
 כה על עובדות מםויימות, דוהה אותה לגבי כל הצורות.שאפשר היה להלביש בהן את אותן
 ג העובדות, ולכן נחסמה הדרך להגשת התביעה שלפנינו תחת האיצטלא של תביעת שכר־ראוי,

 תשובתי לכך היא בתכלית הקיצור: גם אם נניח שבית־המשפט העליון טעה שם
 במשמעות שנתן לתורת ה־רס יודיקטא, הרי עצם העובדה שהוא הניח מקום לתביעה חדשה
 מסוג ״קוואנטום מרואיט׳׳ מגבילה ומצמצמת את היקף פםק־הדין לתביעה שנדונה במשפט

 ך הראשון, וממילא אין כל ״פסק שניתן״ לגבי התביעה השניה.

 מטעמים אלה נראה לי, כי יש לדחות את הערעור ולחייב את הנתבעת־המשיבה ביציאות.
 הערעור ובשכר־ טרחת עורך־דין בסכום כולל של —.1,000 ל״י.

 ה השופט כהן: אני מסכים.
 מלשון סעיף 29 לחוק ההתיישנות, תשי״ח־1958 (להלן—החוק), עולה בעליל כי כל
 הודאות החוק, לרבות ההוראות הקובעות תקופות התיישנות, חלות על תביעות שלא נתיישנו
 עוד לפני תחילת החוק (6.4.1958) ! ואילו בתביעות שענינן אינו מקרקעין ושנתיישנו לפני
 תחילת החוק, חלות כל הוראות החוק חוץ מן ההוראות הקובעות תקופות ההתיישנות —
 1 שהרי בין כה וכה לא תקצר תקופת ההתיישנות בכל תביעה כאמור מכפי שהיתה לפני תחילת

 החוק.

 מסופקני, כשלעצמי, אם אומנם התחילה תקופת ההתיישנות רק עם גמד כל פעולות
 המשיב כולן, במחצית השניה של 1946. לפי סעיף 6 לחוק. מתחילה תקופת ההתיישנות
 ז ״ביום שבו נולדה עילת התובענה״! וחוששני שבתביעת שכר־ראוי עבור פעולה פלונית
 נולדה העילה לעובד מיד עם גמר עשייתה של אותה פעולה. אך אין אני רואה צורך להכריע

 בשאלה זו לענין הערעור שלפנינו, מפני שאף אם אניח• שתקופות ההתיישנות התחילו עם י
 גמר עשייתה של כל אחת מן הפעולות של המשיב בתאריכים השונים שפורטו על־ידיו,
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 א

 השז3ט זונומן

 נראה לי שהמשיב זכאי להיבנות לא רק מהוראות הסעיפים 9 ו־15 לחוק, מן הטעמים המבו
 ארים באר היטב בפסק־דינו של חברי הנכבד, השופט זילברג, בי אם גם מהודאת המערערת

 שבכתבי־טענותיה בתהליכים הקודמים.

 וזה דבר ההודאה: בכתב־הגנתה המתוקן שהגישה המערערת לבית־המשפט המחוזי
 ביום 25.1.51, מצויה הטענה (בסעיף 29) כי תביעת התובע שם מוקדמת היתד״ באשר טרם
 הובאו ארצה כל המכונות וכל הציוד של המערערת (שבקשר להבאתן ארצה נעשו כנראה
 פעולות המשיב). זאת היא הודאה מפורשת בכך שעילת התביעה של המשיב לא נולדה עוד
 עם גמר עשייתה של כל פעולה ופעולה, אלא שהיא נולדה רק עם השגת תוצאותיהן של

 פעולות אלו! משל כאילו נולדה עילת התביעה לא עם הזריעה אלא עם הקצירה בלבד.

 לענין זהות העילות שבתובענה הקודמת ובתובענה הנוכחית׳ אמורים גם כאן הדברים
 שנאמרו מפי חברי הנכבד לגבי תחולת סעיף 15! ואין המערערת יכולה לפסוח על שתי
 הסעיפים: נוח לה — התובענה מוקדמת, כי עילת התביעה טרם נולדה! נוח לה — התובענה
 מאוחרת, כי עילת התביעה בתיישנה זה מכבר. בעניני התיישנות, שכל נפקותה תלויה בטע
 נת הנתבע (סעיפים 2 ו־3 לחוק), יש להקפיד עם הנתבע שטענתו תהא עקבית וחד־משמעית,

 ובכגון דא אין נזקקים לטענה הנפתרת על^ידי טענה קודמת.

 גם אני בדעה שיש לדחות ערעור זה.

 ד
 השופט זוסמן: השאלה, מתי הושלמה ונולדה עילת תביעה היא שאלה שבעובדה
 והדבר תלוי בנסיבות הענין. במקדה דנא, אילו בא המשיב בתביעה על המערערת לפני םיופ
 כל העבודה, סבורני כי המערערת יכלה להשיב לו ״המתן עד לגמר העניך, והתביעה
 היתה נדחית בהיותה מוקדמת. אות הוא, כי עילת התביעה לא באה לעולם עד שלא תמה

 עבודתו של המשיב, ולמן אותו תאריך עד להגשת התביעה לא עברה תקופת ההתיישנות. ןן

 לפיכך גם אני מסכים לכך שהערעור יידחה.

 לפיכך הוחלט לדחות את הערעור.
 ו

 המערערת תשלם למשיב סך —.1,000 ל״י כהוצאות ערעור כוללות.

 ניתן היום, ח׳ בתשרי תשכ״ד(26.9.1963).


