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 בית משפט השלום בנתניה

  

 אפל ואח' נ' שמשי ואח'  61681-12-16ת"א 
 

                                                                     
    תיק חיצוני:  

  
 
  
 נועם רף שופטכבוד ה פני ב

 
 

 נתבעים שכנגד /תובעים
 
 משה אפל .1
 משה אפל יזמות ובניה בע"מ .2

 
 נגד

 
  נתבעים

 שלמה שמשי .1
 שכנגדתובע  – יחזקאל שמשי .2

 

 חקיקה שאוזכרה:  

 1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג

 )א(  12, 12: סע'  1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 )ב(  6: סע'  1965-חוק השליחות, תשכ"ה

 פסק דין
 

 : כללי

 

)להלן:   .1 יוקנעם  ביישוב  של מקרקעין  ומכירה  שיווק  שעניינה  שכנגד  ותביעה  לפני תביעה 

 "(. המקרקעין"

 

תיק זה הועבר לטיפולי לאור פרישתה של כב' השופטת גלית אוסי שרעבי ולאחר שדיוני   .2

 ההוכחות נשמעו בפניה.  

 הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. 

 

זי .3 בפני,  התנהל  לא  וההליך  סיכומים  מאחר  הגשת  לאחר  לדיון  הצדדים  את  מנתי 

 . 21.2.21שהתקיים ביום 

 

 :טענות התובעים

 

לטענת התובעים בכתב התביעה המתוקן, הנתבעים התנהלו בחוסר תום לב במהלך ניהול   .4

הנתבעים   והסכם מכר בקשר למקרקעין.  אופציה  על הסכם  ומתן לקראת חתימה  משא 
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מהלך פגישות בין הצדדים והכל תוך ניסיון נפסד  חזרו בהם מהבנות והסכמות שהושגו ב 

 מצדם להתעשרות שלא כדין. 

 

בעל   .5 והוא  בניה  עמותות  וניהול  בארגון  שעיסוקו  המקרקעין  בתחום  יזם  הינו  התובע 

 .  2השליטה היחיד בתובעת  

 

הוא בנו ומי שהציג את עצמו בפני התובע    2הינו הבעלים של המקרקעין והנתבע    1הנתבע   .6

 . 1שפועל בשמו של הנתבע  כמי 

 

)להלן:    27.7.16ביום   .7 הנתבעים  כב"כ  ששימש  לאור  עו"ד  של  במשרדו  פגישה  נערכה 

הנתבע  הפגישה" התובע,  נכחו  זו  בפגישה  הגיעו    2"(.  הפגישה  במהלך  לאור.  ועו"ד 

לנתבע   בין התובע  ייחתם  לפיה  לרכישת   1הצדדים למתווה עסקה  שכיר  אופציה  הסכם 

כאשר רוכשים   מקרקעין,  לקבוצת  התובעת  ידי  על  תסוחר  שהאופציה  היתה  ההבנה 

תקופת   התמורה,  לרבות:  דברים  מספר  סוכמו  זו  בפגישה  התובע.  ידי  על  שתאורגן 

 האופציה, המיסוי, רישום הערת אזהרה ועוד.  

 

ההבנות הבסיסיות אליהן הגיעו הצדדים בפגישה הועלו על הכתב ע"י עו"ד לאור. במסמך  .8

כדי לפרט ולמצות את כלל תנאי העסקה ובמסמך זה, לטענת התובעים, נפלו    זה לא היה 

 מספר טעויות.  

 

והנתבע   .9 התובע  חתמו  הפגישה  לאור.    2במהלך  עו"ד  ידי  על  שנוסח  נאמנות,  הסכם  על 

ביום   הנאמנות,  להסכם  כאשר   27.7.16בהתאם  שיקים  לאור  עו"ד  אצל  התובע  הפקיד 

ל  היה  בכל    27.7.16יום  מועד פרעון השיק הראשון  יתר ארבעת השיקים    4ומועדי פרעון 

להחליף את השיק  9/16לכל חודש והחל מחודש   כל שיק היה על התובע  . במעמד פרעון 

בשיק בנקאי על אותו הסכום, אשר ישמר גם הוא בנאמנות על ידי עוה"ד  לאור.  במועד  

השיקים הבנקאיים  את    2פרעון כל אחד מהשיקים היה רשאי עו"ד לאור להעביר לנתבע  

שהתקבלו אצלו עד אותו מועד, זולת אם התקבלה בקשת התובע כי השיקים יוותרו בידיו  

 הנאמנות.  

 

האופציה   .10 תמומש  ולא  במידה  ורק  אך  לפרעון  יוצגו  שהשיקים  היתה  הצדדים  כוונת 

 לרכישת המקרקעין ובמקרה זה בלבד.  

הנתבע   עם  התקשרו  הרוכשים  בו  המקרק  1מקום  את לרכישת  התובע  לידיו  יקבל  עין, 

 . 2השיקים והשיקים הבנקאיים ולראיה שהשיקים היו ערוכים לפקודת הנתבע 

 

  100,000הפקיד התובע בידיו הנאמנות של עו"ד לאור שיק בנקאי בסך של    27.7.16ביום   .11

 .₪ 

 

לנתבע   .12 התובע  העביר  הפגישה  של    2לאחר  של   6,000סך  וסך  מדידה  הוצאות  עבור    ₪

 ₪ עבור הוצאת מידע תכנוני.   1,560
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סכומים אלה שולמו על ידי מי מהנתבעים ואלו שולמו על ידי התובע מתוך תקווה שהליכי  

 המשא ומתן יסתיימו בהקדם וייחתם הסכם אופציה.  

 

קבוצת  .13 אצלו  והתגבשה  פוטנציאלים  רוכשים  בפני  המתווה  את  התובע  הציג  מכן  לאחר 

 ה לנוסח סופי של הסכם מכר. רוכשים שהביעה ענין והמתינ

 

 בד בבד החל התובע באמצעות בא כוחו להכין טיוטה של הסכם מכר והסכם אופציה.   .14

 

ביום   .15 נוספת  פגישה  נערכה  ראשונה  טיוטה  העברת  הצדדים   18.8.16לאחר  בהשתתפות 

מי   מטעם  חשבון  רואת  גם  נכחה  זו  פגישה  במהלך  סופי.  לנוסח  הגעה  לשם  כוחם  ובא 

של מהנת ביעד  יעמדו  לא  והרוכשים  במידה  השבח  מס  תשלום  של  סוגיות  והועלו  בעים 

בתוך   בתיקון    42בניה  המוסדר  מותב  מס  לניצול  בהתאם  מיסוי  ל   83חודשים  חוק 

טובת וכן בעניין רישום הערת אזהרה כפולה ל  1963  –התשכ"ג    מקרקעין )שבח ורכישה(

, מהותה והקושי שזו יכולה לעורר אצל הבנקים ואצל הרוכשים שיבקשו לקחת  1הנתבע  

 משכנתא.  

 

 לפיכך סוכם שהתובע יבדוק מול הרוכשים את האפשרות שאלו ישלמו את מס השבח.  .16

 

 ההצעה שהרוכשים ישלמו את מס השבח נדחתה על ידי הרוכשים.   .17

 

הבין כי    2. הנתבע  18.8.16ההבנות שהושגו בפגישה מיום  בשלב זה, הנתבעים חזרו בהם מ .18

אין ביכולתו או בכוונתו לשלם את מס השבח. כך גם היתה מחלוקת בעניין רישום הערת  

 אזהרה הפוכה.  

 

בסך    4.9.16ביום   .19 נוסף  בנקאי  שיק  התובע  עו"ד    135,000הפקיד  של  הנאמנות  בידיו   ₪

 לאור.  

 

 ם טיוטות הסכם נוספות והתובע ביקש לקיים פגישה נוספת. בהמשך, הוחלפו בין הצדדי .20

 

ביום   .21 שלישית  פגישה  קיימו  בנוגע  15.9.16הצדדים  להבנות  הצדדים  הגיעו  זו  במסגרת   .

 לתשלום המע"מ, אך לא הגיעו להסכמה בנוגע לשכרו של עו"ד לאור.  

 

למצוא מתווה    מאחר והרוכשים לא הסכימו לשאת בתשלום מס השבח, נאלצו הצדדים .22

 חלופי והצדדים הגיעו להבנות. 

 בסופה של פגישה שלישית זו נחזה שהצדדים עשו כברת דרך קדימה.  

 

 ב"כ התובע ערך שינויים בהסכם והעבירו לצד שכנגד, אך הנתבעים חזרו בהם מההבנות.   .23
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ן בסך של  ועל אף חששותיו, הקדים התובע והפקיד שיק בנקאי נוסף ואחרו   30.9.16ביום   .24

₪ בידיו הנאמנות של עו"ד לאור, למרות בקשת התובע להפקדת ערבות בנקאית    135,000

 .  2בקשה לה סרב הנתבע  -

 

, בה הבין התובע שהנתבעים חזרו בהם 10.10.16פגישה רביעית נערכה בין הצדדים ביום   .25

יכלול  מההבנות לגבי תשלום המע"מ. כמו כן, הועלתה דרישה מאת הנתבעים שההסכם  

נאות" ביחס לנתבע   וביחס    1את כל החובות שחלות על הצדדים לעסקה בבחינת "גילוי 

השינויים   את  יערוך  לאור  עו"ד  של  שמשרדו  סוכם  להבנות,  הגיעו  הצדדים  לרוכשים. 

 בהסכם.

 

בטיוטה שהועברה חזרו בהם הנתבעים מההבנות פעם נוספת. הנתבעים דרשו שמס השבח  .26

 וסח ההסכם בנוגע לזכויות וחובות הצדדים נוסח באופן מסורבל. יחול על הרוכשים ונ 

 

בשלב זה סרב עו"ד לאור לקיים פגישה נוספת ולא נראה היה שהליכי משא ומתן יושלמו   .27

 .  4.11.16עד מועד התשלום הנוסף ביום 

 

ליום    2הנתבע   .28 עד  הנוסף  התשלום  לדחיית  פגישה  7.11.16הסכים  לקיים  ניסה  התובע   .

ספת ללא הצלחה. בשלב זה השיב עו"ד לאור כי מאחר והשיק הנוסף טרם הופקד, הרי  נו

 שהנתבעים חופשיים לנהל משא ומתן ולבחון אופציות אחרות.  

 שלח עוה"ד לאור הודעה שהמשא ומתן תם.  8.11.16ביום 

 

אין   .29 אך  ומתן,  משא  ולנהל  להמשיך  שברצונו  והבהיר  לאור  לעוה"ד  פנה  התובע  ב"כ 

 ונתו להפקיד שיקים נוספים.  בכו

 הצדדים המשיכו בתכתובות עד למיצוי המשא ומתן והגשת התביעות. 

 

התובע טוען שמעולם לא חזר בו מההבנות שבין הצדדים. התובע סבר שניתן היה להשלים   .30

 את המשא ומתן.  

 

סעיף   .31 הוראות  את  והפרו  לב  תום  בחוסר  ומתן  במשא  התנהלו  חוק  ל  )א(  12הנתבעים 

 )חלק כללי(.   החוזים 

 משכך, על הנתבעים להשיב לתובעים את הכספים ששולמו ולפצות אותם בגין נזקיהם. 

 

 

 : 1טענות ההגנה נתבע 

 

 הנתבעים הגישו כתבי הגנה נפרדים.  .32

 

  7, זכות בלעדית לשיווק המקרקעין לתקופה של  2לבנו, הנתבע    1נתן הנתבע    4.6.16ביום   .33

 חודשים. בין הצדדים נחתם חוזה.  

http://www.nevo.co.il/law/71888/12.a
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 בכל הנוגע למתן ייעוץ לבדיקת התקשרות עם יזם מקרקעין.   1סייע לנתבע   2הנתבע   .34

 

 ך החוזה.  השקיע בכך זמן רב ועל כן ועל מנת שיקבל תמורה, נער 2הנתבע   .35

 

הנתבע   .36 והנתבע    1בין  יתכן  קשר.  כל  היה  לא  עוד    1לתובע  עם  ביחד  התובע  עם  נפגש 

 מתעניינים, אך בזאת תם הקשר. 

 

לא הציג בפני התובעים    1לתובע או מי מטעמו והנתבע    1לא נחתם כל הסכם בין הנתבע   .37

 כל מצג.  

 

 בע. לתו  2לא לקח חלק בהתקשרות שבין הנתבע  1הנתבע   .38

 

זו    2הנתבע   .39 ובמסגרת  פוטנציאלים  רוכשים  עם  שמתנהלים  למגעים  בנוגע  אותו  עדכן 

 לא גילה גמישות רבה וביקש להיצמד לתנאים הכתובים.   1הנתבע  

 

 אינו אדם צעיר ולא היה מוכן להיכנס להרפתקאות מיותרות.   1הנתבע   .40

 

 אין יריבות משפטית בינו לבין התובעים.  .41

 

ייפה את    1מוסיף וטוען שכתב התביעה אינו מבחין בין הנתבעים והנתבע    1בע  הנת .42 לא  

 .  2כוחו של הנתבע 

 

 : 2טענות הגנה נתבע 

 

, זכות בלעדית לשיווק המקרקעין וזאת על  1מאביו, הנתבע    2קיבל הנתבע    4.6.16ביום   .43

 מנת שיוכל לקבל פרי עבור עמלו.  

 

ובמ  2הנתבע   .44 תיווך  למשרד  שהתענינו  פנה  מהיזמים  כאחד  התובע  את  פגש  זו  סגרת 

 במקרקעין.   

 

הנתבע    2הנתבע   .45 בין  שסוכמו  התנאים  את  לתובע  היטב  וביום    1הבהיר    19.7.16לבינו 

 הועברה הצעה מצדו של התובע לארגן קבוצת רוכשים.  

 

בין התובע לנתבע    29.7.16ביום   .46 על זכות שיווק בלעדית ל  2נחתם  תובע  הסכם המבוסס 

 ₪.  910,000עבור תשלום של 

 

 הסכם נאמנות.   2במסגרת זו נחתם גם בין התובע לנתבע  .47
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וביום   .48 הדברים  את  לשקול  ימים  מספר  של  ארכה  לתובע  ניתנה  הפגישה    28.7.16בסיום 

סגור   בהסכם  מדובר  ההסכם.  פרטי  את  אישר  שהתובע  הסכמות  מסמך  לתובע  נשלח 

 וסופי.  

 

את ההסכם והצדדים העבירו טיוטות. במסגרת הטיוטות לא נכללו סעיפי    כיבד  2הנתבע   .49

מע"מ   מיסים,  לתשלומי  בנוגע  היתר  בין  הצדדים,  בין  המידע  כל  הבטחת  לשם  שקיפות 

 ופיתוח.  

 

 הצדדים ניסו ליישר את ההדורים, אך ללא הצלחה.   .50

 

קדת השיק )שהיה  פנה התובע לנתבע בבקשה להאריך את מועד הפ  11/16במהלך חודש   .51

 . 14.11.16ימים עד ליום  10אישר ארכה בת   2(. הנתבע 4.11.16אמור להיות מופקד ביום  

 מאחר והשיק לא הופק, האופציה של התובע פגה.  

 

ביום   .52 בזאת,  הנתבע    4.12.16נוסף  הצגת    2לנתבע    1הודיע  ואי  התקדמות  העדר  שבשל 

בהסכם  היציאה  נקודת  את  מנצל  הוא  מכר,  הבלעדיות    הסכם  את  ומבטל  שביניהם 

 .  2שניתנה לנתבע 

 

 ₪.   540,000את יתרת האופציה בסך של  2התובע מחויב לשלם לנתבע   .53

 

 כתב תביעה שכנגד 

 

לנתבעים   .54 שכנגד  התובע  שבין  בהסכם  שנקבעה  היתרה  את  לקבל  מבקש  שכנגד  התובע 

 ₪, מהטעמים שמפורטים בכתב הגנתו.   540,000שכנגד בסך של  

 

 תב הגנה לתביעה שכנגד כ

 

אחר   .55 לחזור  הצורך  רואה  ואיני  התביעה  בכתב  טענותיהם  על  חוזרים  שכנגד  הנתבעים 

 טענות אלה פעם נוספת.  

 

 דיון והכרעה

 

 כבר בפתח הדברים אציין שדין התביעה והתביעה שכנגד להידחות.   .56

 

לה  .57 אמורה  היתה  יום  של  בסופו  בתיק,  והראיות  מהעדויות  בין  כאמור  עסקה  יחתם 

 הבעלים של המקרקעין.   – 1הרוכשים לבין הנתבע 

 

 את הרוכשים היה אמור לארגן התובע, שהעיד בעניין זה:  .58
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הוספה אינה    –  1"בסופו של דבר לא היתה לי כוונה לקנות את המגרש משלמה )הנתבע   

את ביתו   במקור נ.ר.(, היתה לי כוונה להביא רוכשים שיקנו את המגרשים כל אחד יבנה 

והרווח שלי הוא הפער בין הסכום שסגרתי מול שמשי שזה מיליון שמונה מאות לחלקה  

 לפרוטוקול(.    18-21ש'   15" )ר' עמ' לבין המחיר שאני אצליח לקבל מהקונים

 

 .  2הנתבע  – 1צד נוסף להליך הינו בנו של הנתבע   .59

 

הנתבע   .60 ביום    1בין  הסכם  נחתם  לנת  4.6.16לבנו  בלעדית    2בע  שנותן  לשווק    9אפשרות 

 ₪ בצירוף מע"מ כדין לכל חלקה.   1,700,000בעלות של  1חלקות שבבעלות הנתבע 

 כל חודש בחודשו.  –שש נקודות יציאה  1ההסכם הינו לתקופה של שבעה חודשים ולנתבע  

והנתבע    שבח  מס  בעניין  בהקלה  לעמוד  הרוכשים  על  כי  זה  בהסכם  נקבע  יישא   1עוד 

 השבחה בלבד.  בהיטלי 

 

לטענת התובע הוא לא היה ער להסכם זה שבין הנתבעים עד להגשת כתב התביעה ואין כל   .61

 ראיה לכך שההסכם נחתם בזמן אמת ולא בדיעבד.  

הנטל להוכיח שההסכם נחתם בדיעבד ולא במועד שמצוין בו נופל לפתחם של התובעים.   

ם לא נחתם בזמן אמת ועדותם של מאחר ולא הוצגה כל ראיה לכך שההסכם בין הנתבעי

בהסכם  שמדובר  התובעים  של  זו  טענה  מקבל  איני  נסתרה,  לא  זה  בעניין  הנתבעים 

 שנחתם בדיעבד.

בכל הנוגע לטענה שהתובעים לא היו ערים להסכם זה בזמן אמת כאשר נוצר הקשר בין   .62

פועל בזמן  , אכן לא הוצגה כל ראיה מצד הנתבעים לכך שההסכם הוצג ב 2התובע לנתבע  

והסוגיות שהועלו במסגרת המו"מ משקפות את  יחד עם זאת, התנהלות הצדדים  אמת. 

מוצא  נקודת  כדי לשקף  הנתבעים  שבין  זה  הנתבעים, מבלי שהיה בהסכם  בין  המוסכם 

  1שונה למו"מ שהיה בה כדי לפגוע בהתנהלותו. יתרה מכך, לנקודות היציאה של הנתבע  

כ היתה  לא  הנתבעים  בין  בין  בהסכם  ההתקשרות  והפסקת  המו"מ  מיצוי  על  השלכה  ל 

זו במסגרת התוצאה אליה   ליתן משקל ראייתי לטענה  שיש  הצדדים. משכך, איני סבור 

 הגעתי.  

 

העיד שההסכם שחתם עם בנו הינו לשיווק הקרקעות בלבד ושלא היתה לו כל    1הנתבע   .  63

ללא הסכמת לגבי המקרקעין  יחתום על הסכם המכר  )ר' עמ'  כוונה שבנו    15-22ש'    34ו 

הוסיף וציין שכל הסכם היה צריך לעמוד בתנאים שהציב לבנו )ר'   1לפרוטוקול(. הנתבע  

 לפרוטוקול(. 24ש'   34עמ' 

 

הסמיך    2הנתבע   .64 שאביו  מה  שכל  מציין  והינו  אביו  דברי  את  הנגדית  בחקירתו  מאשרר 

לתובע תמורת כסף )ר' עמ'    אותו זה לשיווק בלעדי של המקרקעין, ואת הזכות הזו העביר

ייפוי    2לפרוטוקול(. הנתבע    13-17ש'    39 כל  לו  היה  וציין בחקירתו הנגדית שלא  הוסיף 

 לפרוטוקול(.    25-26ש'  46כוח נוטריוני  למכור את המקרקעין )ר' עמ'  

הנתבע    סיכם  יום  של  בדברים   2בסופו  אביו,  של  וחלקו  חלקו  את  הנגדית  בחקירתו 

 הבאים:  
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 מה בשום מקום לא ציינת שההסכם הסופי כפוף לאישור אבא. "ש. ל 

 ת. אין פה הסכם כפוף ל... אם ההסכמות של אבא ושלי מעוגנות בהסכם, אבא חותם" 

 לפרוטקול(.  34-35ש'  46)ר' עמ'  

 

עדותם של הנתבעים בעניין חלקו של כל אחד מהם בהליך היתה ברורה, קוהרנטית וללא   .65

ואף מקבל  סתירות. יתרה מכך,   של כל אחד מהנתבעים מתיישב עם השכל הישר  חלקו 

תימוכין בדבריו של התובע בכך שבסופו של יום הסכם המכר ייחתם בין הרוכשים לבין  

 )כפי שצוין לעיל(.   1הנתבע  

 

והנתבע    11/16דא עקא, עד למיצוי המו"מ והשלב בו התובע לא הפקיד את השיק בחודש   .66

הודיעו    2 לאור  הצדדים ועוה"ד  בין  דעת  גמירות  כל  היתה  לא  המו"מ,  סיום  על  לתובע 

 . 1בנוגע לתנאי ההסכם שאמור היה להיחתם בין הרוכשים לבין הנתבע 

 

בנושא   .67 חלוקים  היו  הצדדים  המו"מ  במהלך  בפני,  שעמדו  והראיות  מהעדויות  כאמור 

מוטב   שבח  מס  מיסוי  בנושא  השבח,  מס  תשלום  בנושא  המע"מ,  על  כאשר    –תשלום 

של   זמן  בפרק  הבנייה  הליך  את  למצות  היה  על    42הרוכשים  החתימה  מיום  חודשים 

הסכם הרכישה לצורך קבלת ההטבה, על שכר טרחתו של עוה"ד לאור ואף בעניין רישום 

התובע   העיד  זה  בעניין  כאשר  הפוכה",  אזהרה  הערת "הערת  רישום  כזו  חיה  "שאין 

ל( ומשמעותה ומהותה המשפטית והמעשית  לפרוטוקו  26ש'    22)ר' עמ'    אזהרה הפוכה"

 כלל לא היתה ברורה.  

 

לחודש   .68 עד  הדעת  גמירות  היעדר  בעדותו את  , כאשר התבקש לאשר 11/16התובע אישר 

 שבשלב זה לא ראה היתכנות ממשית לעריכת ההסכם, בדברים הבאים: 

 

לתצהירי. זה הגיוני כאשר יש מייל שנשלח ב    73"הנחת היסוד לא נכונה. מפנה לסעיף   

. מה גם שסוגיית מס מוטב והיתה  ועדין יש דברים שטעונים בירוראחר הצהריים    3.11

לפרוטוקול( )הדגשה    6-4ש'    25)ר' עמ'    ".היתה ישורת  לא זה היה קרוב אבל  רלוונטית.  

 נ.ר.(.     –אינה במקור 

 

יום   .69 לקראת  כי  התובעים  מציינים  המתוקן  התביעה  כתב  במסגרת  היה    4.11.16אף  לא 

נראה באופק אפשרות מעשית שהמו"מ ימוצה ויושלם עד לתאריך זה ועל כן לא היה כל  

לכתב    51-53היגיון להתנות את המשך ההליך וניהול המגיעים בהפקדת שיק נוסף )ר' סע'  

 לא הופקד על ידם. 11/16התביעה המתוקן(. השיק לחודש 

 

 לכתב התביעה המתוקן נרשם: 61בסעיף  .70

 

ליום    נכון  כי  לגבי עקרונות הסכם   14.11.16"יוער,  בין הצדדים פער של ממש  לא היה 

 המכר. עיקר חילוקי הדעות נסובו סביב ניסוחן של אלו". 
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הסכמה  היתה  ולא  המכר  הסכם  לעקרונות  בנוגע  פער  היה  עדין  אחרות,  בנוגע    ובמילים 

עמד על כך שיהיה מסמך "גילוי נאות"    2לניסוחו. כל זאת כאשר במסגרת המו"מ הנתבע  

והרוכשים( לרבות מבחינת    1בו תפורטנה הזכויות והחובות של הצדדים להסכם )הנתבע  

  תשלומי המיסים. הצדדים לא הגיעו להבנות בעניין זה.  

 

ניתן .71 הדעת  גמירות  היעדר  בדבר  נוספים  הנוגע    תימוכין  בכל  התובע  של  מעדותו  לקבל 

לטפסי ההרשמה שמסר התובע לרוכשים הפוטנציאליים, בהם אין כל התייחסות לרכיב  

המע"מ ולאפשרות של תשלום מס שבח מצדם כאשר יכול ומי מהם לא יעמוד בתנאי של  

 ואילך לפרוטוקול הדיון(.     33ש'  21חודשים )ר' עמ'  42סיום בנייה תוך  

 

י הדברים, לא מצאתי שהנתבעים התנהלו בחוסר תום לב בניהול מו"מ כאמור  משכך פנ  .72

סע'   החוזיםל   )א(  12בהוראות  שלא    חוק  במחלוקות של ממש  היה  כללי(. מדובר  )חלק 

בו התובע החליט שלא להעביר את השיק לחודש  התגבשו לכדי ה   11/16סכם, עד לשלב 

 ועוה"ד לאור הודיעו לתובע על סיום המו"מ.    2והנתבע 

 

, הפסקת ההתקשרות בין  2בשלב זה יש להתייחס למערכת היחסים שבין התובע לנתבע   .73

 הצדדים ונשוא התשלום וחילוט הכספים.  

 

, לא  1תו של התובע, למעט פגישה אחת עם הנתבע  בפתח הדברים אציין שבהתאם לעדו .74

אינו זוכר פגישה זו, אך מציין שיתכן כי אכן היתה    1היה לו כל קשר נוסף עמו. הנתבע  

התובע   נוספים.  ויזמים  המתווכת  עם  ביחד  במקרקעין  ביקור  נעשה  כאשר  שכזו  פגישה 

  16-19ש'    25מ'  )ר' ע  1ולא עם הנתבע    2מאשר שבמהלך פגישה אחת זו דיבר עם הנתבע  

 לפרוטוקול(.  

לא התחייב למכור לו את המקרקעין ולא חתם לו על    1התובע אף אישר בעדותו שהנתבע   

 לפרוטוקול(.    32-33וש'  25-26ש'  25כל מסמך )ר' עמ' 

   

הנתבע   .75 לבין  התובע  בין  להתקשרות  הנוגע  ביום  2בכל  בין    27.6.16,  פגישה  התקיימה 

 לא נכח בפגישה זו.   1אור. הנתבע  התובע, הנתבע ועו"ד ל

 

פגישה זו הביאה לסיכום פגישה שהוציא עו"ד לאור שצורף לכתבי הטענות )ישנה טעות   .76

 ( )הסיכום צורף לכתבי הטענות ותצהירי הצדדים(.  1.6.16בתאריך הסיכום כך שנרשם  

 

 .    במסגרת פגישה זו הגיעו הצדדים הנוכחים למתווה ראשוני לקידום העסקה .77

 

, לפיה תינתן לתובע  2כמו כן, עפ"י סיכום זה היתה הסכמה להתקשרות בין התובע לנתבע  .78

 בלעדיות לניסיון שיווק החלקות בשתי מקשות )חלוקה של המקרקעין לשתי קבוצות(. 

של  כולל  בסך  שיקים  חמישה  להימסר  אמורים  לפיו  נאמנות  הסכם  נחתם  זה  במעמד 

עדיות בתנאים שנקבעו בכפוף לתשלום דמי הבלעדיות. כמו  ₪ ותינתן לתובע בל  910,000

http://www.nevo.co.il/law/71888/12.a
http://www.nevo.co.il/law/71888
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מהמקרקעין   אחת  מקשה  עם  רק  ממשיך  שהוא  להחליט  אפשרות  שלתובע  נקבע  כן 

 ובהתאמה יוחזרו לידיו השיקים הרלבנטיים במקשה זו.  

 

 יופקדו ארבעה שיקים כדלהלן:  2בהתאם להסכם הנאמנות שנחתם בין התובע לנתבע   .79

 

 ₪. 100,000סך של שיק ראשון על 

 ₪.   135,000שיק שני על סך של 

 ₪.     135,000שיק שלישי על סך של 

 ₪.  405,000שיק רביעי על סך של 

 

לנתבע   .80 התובע  שבין  היחסים  שבמערכת  בעיני  ספק  שהינו  2אין  לכך  מודע  היה  התובע   ,

 חותם על הסכם למתן בלעדיות לשיווק המקרקעין. 

לכך    ער  היה  התובע  הנתבע  משמע,  מאת  מקבל  לשיווק    2שהינו  לבלעדיות  הזכות  את 

 המקרקעין בלבד. 

 

 ראשית, לאחר הפגישה הוציא עו"ד לאור סיכום פגישה בה נרשם, בין היתר: .81

 

 "להלן ההסכמות הקשורות ישירות בין מר חזי שמשי לבין מר משה אפל:  

 ור להלן: ". תנתן בלעדיות לניסיון שיווק החלקות בשתי מקשות בכפוף לאמ1 

 

לנתבע    התובע  בין  המקרקעין    2משמע,  שיווק  לניסיון  בנוגע  מפורשת  התייחסות  היתה 

 ותקופת בלעדיות לעשות כן. 

 

לנתבע   .82 התובע  בין  נאמנות  הסכם  נחתם  הפגישה  במעמד  מנגנון  2שנית,  נקבע  בו   ,

 תשלומים. 

 .  2תבע התובע מאשר שהשיקים אליהם מתייחס הסכם הנאמנות הינם לפקודת הנ  

   

שלישית, התובע אישר בחקירתו הנגדית שהבין שמדובר היה בהסכם לשיווק המקרקעין,   .83

 דברים הבאים: 

 

 "ש. ההתחייבויות החוזיות היו לחזי או לשלמה.  

 ת. לחזי, אבל הכל נסוב סביב הקרקע של שלמה".   

 .  לפרוטוקול( 26-27ש'  19 )ר' עמ'

 

שהינו    משמע, הבין  הנתבע  וזית  ח  מתקשרהתובע  המקרקעין    2עם  בעניין  וההתקשרות 

. משכך, טענת התובע לכך שסבר שההתקשרות מול הנתבע  1תהייה בין הרוכשים לנתבע  

 עניינה אחר, דינה להידחות. 2
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לקבל   .84 או  לראות  ביקש  שלא  אישר  התקופה,  באותה  מיוצג  שהיה  התובע,  זו,  אף  זו  לא 

כירת המקרקעין. התובע אף לא חשב שהוא צריך למ  2לנתבע    1לידיו ייפוי כוח מהנתבע  

)ר' עמ'   ייפוי כוח שכזה  לפרוטוקול(. במצב דברים זה יש לתהות מדוע    2-3ש'    19לבקש 

אינו   בנייה,  עמותות  וניהול  בארגון  שעיסוקו  מקרקעין  כיזם  עצמו  את  שמציג  התובע 

גישה אחת  מבקש לקבל לידיו מסמך בסיסי שכזה. כל זאת כאשר התובע מאשר שלמעט פ

  1בעל המקרקעין בה לא הוחלפו ביניהם דברים, התובע לא קיבל מהנתבע    –  1עם הנתבע  

 כל התחייבות או מסמך חתום. רק לתובע הפתרונים.  

 

טענות התובעים מתייחסות   .85 כתב התביעה המתוקן  העובדה שבמסגרת  מעיני  נעלמה  לא 

להוראות   בהתאם  הנתבעים  מצד  בת"ל  שלא  מו"מ  החוזיםל   12'  סעלניהול  )חלק    חוק 

 לכתב התביעה המתוקן(.    5כללי( והתעשרות שלא כדין )ר' סע' 

היה שלוח של הנתבע    2כתב התביעה המתוקן מתייחס בקול ענות חלושה לטענה שהנתבע   

 בו נטען:  10בסעיף   1

 

, מר יחזקאל )חזי( שמשי )להלן: "חזי"( הינו בנו של שלמה, ואשר הציג את  2"הנתבע   

 עצמו בפני אפל כמי שפועל בשמו של שלמה )להלן, שלמה ו/או חזי: "שמשי"( 

 

 לכתב התביעה המתוקן נטען:   79בסע'  

 

ש  של  כשלוחו  חזי  עצמו  הציג  הדרך  אורך  לכל  כאשר  זאת  כל  בעל למה"...  הוא   ,

ני אפל ובעיני ב"כ כי עוה"ד לאור ילא היה ספק בע המקרקעין האמור. על כן, מובן כי  

 שמו של חזי, שלוחו".  בעל המקרקעין ובמייצג ופועל בשמו של שלמה כ

  

לא   .86 שהוא  בעדותו  היטב  הבהיר  האחרון  לאור,  לעוה"ד  שמתייחסות  לטענות  הנוגע  בכל 

יהיה לקוח    1היה לנסות ולהגיע להסכם מתוך צפייה שהנתבע  ובכוונתו    1ייצג את הנתבע  

 לפרוטוקול(.  27-28ש'   28ישיר שלו )ר' עמ'  

 אוסיף ואציין שהתביעה שהוגשה גם כנגד עוה"ד לאור נמחקה ע"י התובעים.    

 

השליחות   .87 לעניין  המתוקן  התביעה  כתב  במסגרת  אלו  כלליות  התייחסויות  שתי  מלבד 

עמודים(, לא היה בכתב התביעה המתוקן כל   14סעיפים ואורכו    83  )כאשר בכתב התביעה

ולא היתה כל טענה ספציפית שמייחסת    חוק השליחותהתייחסות ספציפית בנוגע לסעיפי  

 לחוק השליחות.   )ב( 6למי מהנתבעים פעולה ללא הרשאה, כאמור בהוראות סע' 

 

חוק  ל   )ב(  6דא עקא, סיכומי התובעים מתייחסים בחלקם הארי להפרה של הוראות סע'   .88

את טענת הנתבעים שטענה זו שצצה ועלתה במסגרת  . לאור האמור הנני מקבל  השליחות

סיכומי התובעים מהווה הרחבת חזית אסורה וזאת מבלי לגרוע מכך שלא מצאתי שהיתה  

ומשמעותה    2חריגה בהרשאה, כך שהתובע היה ער לחלוטין להתקשרות שלו עם הנתבע  

 .  1ולכך שהרוכשים אמורים להתקשר ישירות עם הנתבע  

 

http://www.nevo.co.il/law/71888/12
http://www.nevo.co.il/law/71888/12
http://www.nevo.co.il/law/71888
http://www.nevo.co.il/law/5151
http://www.nevo.co.il/law/5151/6.b
http://www.nevo.co.il/law/5151/6.b
http://www.nevo.co.il/law/5151
http://www.nevo.co.il/law/5151
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ו יש ליתן את הדעת הינו האופן בו התובעים מתייחסים לנתבעים במסגרת עניין נוסף אלי  .89

הנתבעים   לשני  ומתייחסת  כוללנית  הינה  שההתייחסות  כך  המתוקן,  התביעה  כתב 

כמקשה אחת, ללא הפרדה או התייחסות ישירה וברורה לפועלו ואחריותו הנטענת של כל  

 כלפי שני הנתבעים.  אחד מהם. יש באמור כדי לגרוע מעוצמת טענות התובעים 

 

  29.7.16בהמשך לסיכום הפגישה, ביום    2בכל הנוגע לחילוט הכספים ששולמו ע"י הנתבע   .90

 מייל לתובע בזו בלשון: 2שלח הנתבע 

  

 "משה ואורטל שלום, 

שתנאי מתלה    –. מכיוון והסכם מכר קרקע טרם הוצג ע"י משה אפל אבקש להבהיר  1

הינו    זה  משמושיא  -להסכם  חד  ומר  משפטי  בהיבט  מוטב   ייוסיעי  מס  ואו  שמע"מ 

)ההפרש בין מס שבח מלא לזה המוקנה בעמידה בהוראת שעה( במידה ויהיו לא יושתו 

 בשום תנאי על מוכר הקרקע.

הצ2 חילוט  שמנגנון  גם  סוכם  החוזיות '.  התחיבויותיו  להבטחת  משה  שהפקיד  קים 

כעבור   ולא    3יסתיים  שבתום     6חודשים  שתוותר חוד  3דהיינו  השיקים  יתרת  שים 

תחולט בכל מקרה אלא אם משה המשיך בעסקה )לא יכול לקבל חלק יחסי אם חוזר בו 

 (.4/5/6בחודש 

, אלא אם משה מודיע במייל שחוזר 10:00. ההסכם יכנס לתוקף כאמור היום בשעה  3

 בו. 

 שבת שלום.

 חזי" 

  

 השיב התובע:   2בתגובה למייל של הנתבע   .91

 

 ורטל "שלום חזי וא 

בי,  חוזר  ואיני  שסוכמו  בתנאים  המגרשים  לכל  באופציה  מעונין  אני  שהבהרתי  כפי 

 שיהיה בשעה טובה לכולנו.

 בנוגע להערות של חזי:

את  1 יכין  לאור  שעו"ד  אמרתם  בפגישה  עליו. ה.  יעיר  רק  שלי  והעו"ד  המכר  סכם 

זה מקובל מהמייל אני מבין שאתם רוצים שעו"ד שלי יכין את הסכם המכר. מבחינתי  

מוטב  והמס  בעניין המע"מ  בכל המקרה התנאים  בבקשה.  סופית  נא לתת תשובה  רק 

 יוכנסו להסכם כפי שסיכמנו, לא משנה מי ינסח אותו.  

חודש 2 לאחר  בנפרד(  מתחם  )לכל  יציאה  תחנת  יש  שסוכם  כפי  האמור.  את  מאשר   .

 תחנות יציאה.   5ניסיון. חודש ראשון, שני, שלישי ושישי. דהיינו 

)הצ'קים הרלוונטים 3 חודש  כל  בתחילת  בנקאיים  בצ'קים  יוחלפו  לגבי הצ'קים. הם   .

ב  900,000לעסקה(. כלומר אני לא צריך "להשכיב" עכשיו   לי    מזומן. פתאום₪  התגנב 

כפי שאמרתי   –חשש שאולי זה לא ברור אז אני רוצה להבהיר זאת. לגבי הצ'ק הראשון  

 וסט ואז אביא צ'קים חדשים.ייכנס לי כסף בשבוע הראשון של אוג

 בברכה 
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 משה".

 

 : 2בתשובה למייל זה השיב הנתבע  .92

 

 "אכן כן.  

חודשים בהם מתאפשרת יציאה )בקנס לפי    3תחנות יציאה מחדד מה שסיכמנו לאחר  

 חלק יחסי( במידה והמשכת לא תתאפשר קבלת חלק יחסי מדמי האופציה 

 בברכה

 חזי" 

 

 למייל האמור השיב התובע: 

 

 אשר. זו בדיוק הכוונה."מ 

 שבת שלום  

 משה"

 

לנתבע   .93 העביר  שהתובע  השיקים  חילוט  שמנגנון  אישר  שהתובע  עולה  יהיה    2מהאמור 

 חודשים של בלעדיות.  3לאחר 

 

וההתקשרות הסתיימה בתחילת חודש    7/16הלכה למעשה, הצדדים התקשרו בסוף חודש   .94

של   11/16 תקופה  משמע  כאשר  3,  וקצת,  שהשיק    חודשים  הצדדים  בין  מחלוקת  אין 

ליום    11/16בחודש   עד  משולם  להיות  אמור  ימים  4.11.16היה  מספר  של  ארכה  ניתנה   ,

 להפקדת השיק, שלא הופקד בסופו של יום.  

 

כל   .95 של  פירעון  שבמועד  היה  שהסיכום  התביעה  בכתב  מאשרים  התובעים  זו,  אף  זו  לא 

לאור   עוה"ד  היה  רשאי  מהשיקים,  ואחד  הנתבע  אחד  לידי  השיקים    2להעביר  את 

כי  התובע  בקשת  התקבלה  אם  זולת  מועד,  לאותו  עד  אצלו  התקבלו  אשר  הבנקאיים 

 ג. לכתב התביעה המתוקן(   14השיקים יוותרו בידיו הנאמנות של עוה"ד לאור )ר' סע'  

 

עוה"ד   .96 של  הנאמנות  בידיו  יוותרו  שהשיקים  שברצונו  כך  על  הודעה  כל  מסר  לא  התובע 

לחודש ל עד  שנפרעו  השיקים  את  להפקיד  המשיך  התובע  שכן  הנכון,  הוא  ההפך  אור. 

 והמשיך לשווק את המקרקעין באופן בלעדי עד לאותו שלב.   11/16

 

רשאי    2דהיינו, התובעים מאשרים בכתב התביעה המתוקן ובתכתובות המיילים שהנתבע   .97

ופו של דבר חולטו. עסקינן ב  היה לקבל את השיקים לידיו ואף להפקיד שיקים אלו, שבס

 חודשי בלעדיות.     ₪3 אשר מתייחסים לתקופה של  370,000שיקים בסך כולל של  3

 

היה רשאי להפקיד את שלושת השיקים בסך כולל של   2לאור כל המופרט לעיל, הנתבע   .  98

חודשים   3אף היה רשאי לחלטם בסוף התקופה של    ₪2 במועד פרעונם. הנתבע    370,000
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בחודש    כאשר השיק  את  להפקיד  שלא  בחר  עם    11/16התובע  ההסכם  את  להפר  ובכך 

 והכל בהתחשב גם בכך שלא היתה גמירות דעת במסגרת המו"מ.     2הנתבע  

 

ונזקים   .99 הוצאות  בגין  ולפיצוי  ששולם  התשלום  להחזר  התובעים  של  תביעתם  לפיכך, 

 .  נלווים נוספים כמפורט בכתב התביעה המתוקן דינה להידחות

 

 סבורני שהתובע מיצה את טענותיו והיעדר עילת התביעה כנגד הנתבעים בדברים הבאים:  . 100

 

"בדיעבד ברור שזו היתה טעות. אני מכה על חטא או טיפשות שרציתי את העסקה הזו   

שהיתה טובה. כשרוצים משהו מאוד אז ההגנות נופלות. כמובן שהייתי צריך לשלם רק 

סח היטב והסכם אופציה. כאן הכללים שאני בזמנו חשבתי  אחרי שיש הסכם מכר מנו 

מספיקים  שהם  חשבתי  המע"מ,  ועקרונות  הסכומים  על  שמסכימים  פשוטים,  שהם 

 לפרוטוקול(.   15-18ש'   16)ר' עמ' . לייצר מתוכם הסכם אופציה"

 

בנייה,    עמותות  וארגון  בניהול  כיזם מקרקעין שעוסק  עצמו  הציג  זאת כאשר התובע  כל 

והתקשר התוב הסוסים  לפני  העגלה  את  לרתום  מיהר  התובע  זאת  ובכל  מיוצג  היה  ע 

 .  2בהסכם מחייב עם הנתבע 

 

של   . 101 תקופה  על  סיכמו  הצדדים  שכנגד,  לתביעה  הנוגע  שלאחריה    3בכל  בלעדיות  חודשי 

 מתאפשרת לתובע יציאה מההסכם וחילוט הכספים ששולמו עד לאותו שלב.  

 

, כאשר 11/16. סוף ההתקשרות בתחילת חודש  2016בסוף חודש יולי  תחילת ההתקשרות   .  102

שהמו"מ תקוע. מדובר בתקופה    10/11בשלב זה כבר היה ברור לצדדים עוד בסוף חודש  

 חודשים )אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר( שלאחריה לתובע נקודת יציאה.  3של 

 

ז . 103 לתקופה  מעבר  תשלום  שמצדיק  טעם  כל  מצאתי  לא  כן,  על  של אשר  תביעתו  כן  ועל  ו 

  3התובע שכנגד להורות על תשלום יתרת הסכומים שבהסכם הנאמנות מעבר לתקופה של  

 חודשי בלעדיות דינה להידחות. 

 :סוף דבר

 

 לסיכומם של דברים, התביעה והתביעה שכנגד נדחות.   . 104

 

ולנתבע   . 105 כל  2בהתייחס לתובעים  נדחו,  כנגד משנהו  צד  ושתי התביעות  יישא  , מאחר  צד 

 בהוצאותיו. 

 

, אשר הגיש כתב הגנה נפרד וניהל את הגנתו בעצמו, התובעים, ביחד  1בכל הנוגע לנתבע   . 106

 ₪.  7,500ולחוד, יישאו בהוצאותיו בסך של 

 ימים מהיום.   30הסכום ישולם תוך 
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 המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

 

 ימים. 45ך לוד תו  –זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז 5129371
54678313 

 

  25ניתן היום, י"ג אדר תשפ"א,  
       , בהעדר הצדדים. 2021פברואר 
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