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 פסק די*

  1 

 2י�, המשפטי חלוקי� הצדד ותוקפומשמעותו  טיבו, המסמ� העומד במוקד תובענה זו,  שעל  .1

 3  ). "המסמ+"(להל�:  נושא כותרת "זכרו� דברי�"ו 4.3.16נחת� ע"י הצדדי� ביו� 

  4 

 5 1496הנוגעת למקרקעי� בפרדס חנה בשטח של  ת קומבינציה,בעסקלכאורה עוסק המסמ� 

 6"ל (להל�: חנובי) יצחק זע"ש  הרשומי� )"המקרקעי*"(להל�:  326חלקה  10102מ"ר  בגוש 

 7  )."המנוח"

  8 

 9אינו בעל המסמ� הוא רק שלב בהלי� המו"מ בי� הצדדי� ו עיקר גרסת המבקשי� היא, כי

 10מסמ� חוזי מחייב, כי אז נפל פג� מצי לומר כי בכל אופ� מדובר בתוק( משפטי מחייב. א� ת

 11   .בכריתתו והוא בוטל כדי� ע"י המבקשי�

 12) היה פושט רגל ולנכסיו מונה 2013בנוס( טועני� המבקשי�, כי המנוח במועד פטירתו (בשנת 

 13והמוקנה נאמ� בפש"ר. המבקשי� חתמו על המסמ�, העוסק בנכס מנכסי עזבו� המנוח ז"ל 

 � 14ואישור בית המשפט של פש"ר. לכ� מסמ� זה בטל מעיקרו לנאמ�, ללא אישורו של הנאמ

 15   הנובעת מדיני הפש"ר. ,מחמת מניעות משפטית וחוקית כאמור

  16 

 17משפטי מחייב, ואי� עילה לביטולו מכח עיקר גרסת המשיבי� היא, כי המסמ� הוא בעל תוק( 

 18  דיני החוזי�.

 19   פי הדי� או הנוהג.*לכל חסר הקיי� במסמ� נית� להשלמה ע

 20ה כל מניעה לחתימה על המסמ� מכח דיני הפש"ר, שכ� בכל מקרה תוקפו מותנה לא הית

 21, וכפו( בפש"ר בי� הנאמ�על אודות המקרקעי� בי� המבקשי� ל בהסכ� מוקד� שנחת�

 22  לאישור הסכ� מוקד� זה ע"י בית משפט של פש"ר.

 23ג� לא התנגד לאכיפת המסמ�, כפי שציי� בישיבת בית המשפט בהלי� זה ביו�  הנאמ� בדיעבד

5.7.17.  24 
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 1" התיק כולו, ולהל� נפרט יותר את טענות הצדדי� ונכריע בה� ובתובענה זה על "רגל אחת

 2  כולה.

  3 

 4במסגרת התובענה הנדונה התבקש בית המשפט לית� פסק די� הצהרתי וצווי� המופני�   .2

:� 5  למשיבי�, כדלקמ

  6 

 7הוא  בנוגע למקרקעי� 4.3.2016צו המצהיר כי המסמ�, שנחת� בי� הצדדי� ביו�   א.

 � 8מסמ� חסר תוק( משפטי ובלתי מחייב, לא מהווה חוזה מחייב בי� הצדדי�, אי

 9לאכו( אותו ואי� לראות בו הסכ� תק( ואכי( במקרקעי�, ועל כ� יש להורות על 

 10  בטלותו.

  11 

 12ביטול ההתקשרות בי� הצדדי�, , או של המסמ� להורות על בטלות מעיקרולחילופי�,   ב.

 13  בשל פגמי� בכריתתו, מחמת חוסר תו� לב, הטעייה, תרמית, כפייה ועושק.

  14 

 15צו מניעה קבוע נגד עשיית כל פעולה במקרקעי�, לרבות בנייה, העברה או מכירה מת�   ג.

.� 16  לצד ג', התקשרות ע� צד ג' ו/או כל דיספוזיציה אחרת במקרקעי

  17 

 18  בקשי� לפצל סעדי� ולהגיש תביעה לפיצויי�.להתיר למ  ד.

  19 

 20 232*231פי� יצויי� כי בסיכומיה� הסתפקו המבקשי� בשני הסעדי� הראשוני� (סעי

 21לסיכומי המבקשי�), ולמעשה זנחו את שני הסעדי� האחרוני� (צו מניעה קבוע ופיצול 

 22  נתמקד בדיוננו להל� בשני הסעדי� הראשוני� המבוקשי�. סעדי�). משכ�

  23 

 24  בקצרהרקע 

  25 

 26 ובת ) 0"ציפורה"להל�:  – 4(המבקשת  והותיר אחריו אישה 3.11.2013המנוח נפטר ביו�   .3

 27  )."מיכל"להל�:  – 2(המבקשת 

  28 

 29  פי די� של המנוח, א� טר� נית� צו ירושה אחר עזבונו.*ציפורה ומיכל ה� היורשות על  

  30 

 31  ) הוא בעלה של מיכל."הרצל"(להל�:  1המבקש   

 32) היא בתה של ציפורה מנישואי� ראשוני�, שקדמו לנישואיה "אסתר"(להל�:  3המבקשת   

 33  למנוח.

  34 
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 1וסקי� תאמה), הציגו עצמ� בפני המבקשי� כמי שעבה "ציו*"*ו"רועי" (להל�:  2*1המשיבי�   .4

 2    למסמ�, עליו ג� ה� חתומי�., וה� הצד השני בתחו� הבניה

    3 

5.  � 4 אלמנת המנוח. בבית מגורי� זה התגוררה ציפורהניצב בית המגורי� של  על המקרקעי

 5  כיו�. בו ג�רבות, ומתגוררת  ע� המנוח ובני משפחתה שני� ציפורה

  6 

7�, על חלקות אחרות שבבעלות בסמיכות למקרקעי י�יתר המבקשי� מצוימגוריה� של  בתי  .6 

 8   המנוח.

  9 

 10נית� צו כינוס לנכסי החייב המנוח בבימ"ש המחוזי בחיפה,  ,24.1.11טר� פטירת המנוח, ביו�   .7

 11"ש לפש"ר מינה את עו"ד וביהמ ,פושט רגלהוכרז המנוח  27.12.11וביו�  ,11*01*38166בתיק 

 12  )."הנאמ*"נאמ� לנכסי המנוח (להל�: לארז חבר, 

  13 

 14רת במסג .לאחר פטירת המנוח נוהל עזבונו בפש"ר, והנאמ� מונה למנהל העזבו� בפש"ר  .8

 15 תפקידו ועל מנת לפרוע את חובות המנוח לנושיו, ביקש הנאמ� לממש את כלל חלקות

 16המקרקעי� שהיו בבעלות המנוח, לרבות את החלקות בה� נמצאי� בתי המגורי� של המנוח 

 17  והמבקשי� דלעיל.

  18 

 19החלקות,  תמומשנהבי� המבקשי� לבי� הנאמ� נער� די� ודברי� ממוש� באשר לאופ� בו 

 20 7.2.16ביו�  לרבות החלקות שבשטח� מתגוררי� המבקשי�. לבסו( הצליחו המבקשי� להגיע

 21  )."הסכ� הנאמ*"(להל�:  הנאמ�, בכפו( לאישור בימ"ש לפש"רלהסכ� פשרה ע� 

 22  )."המבקשות"לבי� הנאמ� (להל�:  4*2הסכ� הנאמ� נחת� בי� המבקשות 

  23 

 24במקרקעי המנוח, לרבות בתי  �יהכויותזויתרו על כל  ותמבקשבהתא� להסכ� הנאמ� ה

 25ע"י  �על מנת לאפשר את מימוש ,למעט המקרקעי*המצויי� בה�,  המגורי� של מיכל ואסתר

 26  הנאמ� והחזר חובות המנוח.

  27 

 28, וניתנה לה הזכות במקרקעי�מחצית מהזכויות  תזכאית להירש� כבעל היא * ציפורהל באשר

 29, משוויי� 35% של תמורת תשלו� בשיעור הנותרת במקרקעי�מחצית הזכויות את לרכוש 

 30  חלו(.  לדיור ציפורהגילמה את ויתורה של  15%כאשר הפחתת 

 31כאמור בי� הצדדי� לו, א� במועד חתימת המסמ� דנ� טר� אושר ע"י  נחת� הנאמ�הסכ�   .9

 32   בית משפט של פש"ר.

  33 
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 1ולנוכח הצור� עוד טר� חתימת הסכ� הנאמ�, במהל� המו"מ עימו לש� הגעה על הסכ�   .10

 2 ,בפניה�לבצע בדיקה לגבי האפשרויות העומדות  במימו� הסכ� הנאמ�, ביקשו המבקשי�

 3  .מקרקעי�על ה או לעסקת קומבינציה הצעות קבלניות לבנייה תו� בחינת

  4 

11.   � 5. הרצל שית( את ציו� בתוכנית� של לאחר פטירת המנוחהיכרות הרצל לציו� נוצרה בי

 .� 6  המבקשי� לגבי המקרקעי

  7 

 8, וא( נת� ציג לו מצגי� מסויימי� בקשר לכ�וה ציו� סיפר להרצל כי הוא עוסק בתחו� הבניה

 9בדואר  , שנשלחה להרצליחידות דיור 4רועי, הצעה לבניית  )המוצג(לו, יחד ע� שותפו 

 10"תיק � המבקשי� (להל�: גי� מטעוצנספח טז' לתיק המ, 31.1.16אלקטרוני ביו� 

"� 11   ).המוצגי

  12 

 13  ביקשו המבקשי� מהמשיבי� לית� הצעה לעסקת קומבינציה על המקרקעי�.בהמש�,   .12

  14 

 15  מכא� ואיל� חלוקות הדעות בי� הצדדי�.   .13

  16 

 17בביתה של ציפורה המצוי  4.3.16להיפגש ביו�  בי� המשיבי�סוכ� בינ� ללגרסת המבקשי� 

 18  מהמשיבי� הצעת מחיר בכתב לעסקת קומבינציה.במקרקעי� בכדי לקבל 

  19 

 20המשיבי�, לאחר שליחת הצעת המחיר לבניית ארבע יחידות דיור (נספח טז' לתיק לגרסת 

 21ע�  וה�, נפגשמ המוצגי�), הביעו המבקשי� רצונ� בעסקת קומבינציה. ה�, או מי

 22דיברו על התנאי� וסיכמו להיפגש ה� המבקשי�, ובעיקר ע� הרצל נציג�, יותר מפע� אחת. 

 23נפגשו המבקשי� ע� המשיבי�  4.3.16ביו� ברי�. בביתה של ציפורה לש� חתימה על זכרו� ד

 24. במהל� הפגישה עברו הצדדי� על המסמ�, בחנו סעי( סעי(, העירו הערות ה של ציפורהבבית

 25ובוצעו תיקוני� ובסו( הפגישה נחת� המסמ� ע"י הצדדי�, המבקשי� מחד גיסא והמשיבי� 

 26  לתיק המוצגי�). 1מאיד� גיסא (המסמ� צור( כנספח ח/

  27 

 28  "זכרו* דברי�". ונושא כותרת  עמודי� לא מלאי�, שני הוא כולל – באשר למסמ�  .14

 29מתייחס לכאורה לעסקת קומביניציה מתוכננת בי� הצדדי�  הוא עיו� מדוקדק בו מלמד כי

 30"הנדו*: הסכ� אופציה להעברת זכויות במגרש תמורת שרותי אותה הגדירו הצדדי� כ�: 

 31  בניה".

 32להל�, תו� התייחסות לטענות  נדרשככל ה עמודהמסמ� א ו שלעל אודות טיבו, מהותו ותוכנ

 33  הצדדי� לגביו, ולגבי כוחו המשפטי המחייב.

  34 
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 1ת רכובעקבות שיחת המבקשי� ע� עו ,עשרה ימי� לאחר החתימה על המסמ�, כ14.3.16ביו�   .15

 2שהבהירה למבקשי�, כ� לגרסת�, כי חתמו על המסמ� הנחזה להיות  ,די� ידידת המשפחה

 3נפגשו המבקשי� ע� באת  מסמ� משפטי מחייב (בעוד שהמבקשי� סברו שאי� הדבר כ�),

 4  .תהנוכחי כוח�

 5  . , וסורב לכ�המסמ� וביקש לבטל את למשיבי� הרצלפנה  15.3.16למחרת ביו� כבר 

  6 

 7 לגבי המסמ� מבקשי� למשיבי� הודעת ביטולשלחה ב"כ ה 24.3.16ביו� בסופו של דבר, 

 8שנית� למשיבי�  וכ� צירפה להודעת הביטול את שיק הפיקדו� ,ואיסור ביצוע כל פעולה במגרש

 9  )."הודעת הביטול"(להל�:  –במעמד החתימה על המסמ� (נספח י' לתיק המוצגי�) 

  10 

 11אלקטרוני נושא המשיבי� הגיבו להודעת הביטול במכתב שנשלח לב"כ המבקשי� בדואר 

 12ח יב' לתיק המוצגי�). במסגרת תגובה זו סרבו לביטול המסמ�, ולחילופי� פ(נס 6.4.16תארי� 

 13 20%בו ( 16הודיעו כי יסכימו לביטולו בכפו( לתשלו� הפיצויי� המוסכמי� הנקובי� בסעי( 

.(� 14  משווי המקרקעי

  15 

 16  במצב דברי� זה הוגשה התובענה הנדונה ע"י המבקשי�.  .16

  17 

 18  המבקשי� בתובענהטענות 

  19 

17.   ��:הובסיכומי בתובענהלהל* תמצית טענות המבקשי  20 

  21 

 22  – איננו חוזה ולא מהווה הסכ� בר תוק- 4.3.16המסמ+ שנחת� ביו�   א.

  23 

 24המסמ� נעדר גמירות דעת ומסוימות וכ� נעדר הצעה וקיבול, הנדרשי�   .1

 25  לקיומו של חוזה בר תוק(.

 26"הצעת מחיר קבלנית" בלבד. כוונת המבקשי� היתה לקבל מהמשיבי�   .2

 27המבקשי� לא התכוונו ולא גמרו בדעת� להתקשר במסמ� המסוי� ע� 

 28המשיבי�. המסמ� לא נמסר לעיונ� לפני הפגישה. המבקשי� היו מנועי� 

 29הנובע מפשיטת הרגל של  מלהתקשר בחוזה מחייב נוכח המצב המשפטי

 30  שהיה ידוע לכל הצדדי�. המנוח,

 31תנאי� מצטברי� על מנת שייחשב  שלושהיי� על מסמ� זכרו� דברי� לק  .3

 � 32לחוזה: כוונה ליצור יחסי� משפטיי�, גמירות דעת ומסוימות. במקרה דנ

 33לא התמלאו התנאי�, והמסמ� שעליו חתמו הצדדי� לא השתכלל לכדי 

 34הסכ� מחייב. כמו כ�, בלשו� המסמ� אי� כל זכר או אזכור מפורש של החוזה 
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 1י� הצדדי�, כל שכ� מועד בו אמור להיער� העיקרי העתיד להיחת� לכאורה ב

 2הסכ� כזה, מה שמעיד על היעדר נוסחת הקשר בי� המסמ� לבי� חוזה עיקרי 

 3  עתידי, ומצביע על היעדר גמירות דעת מוחלטת אצל שני הצדדי�. 

 4המבקשי� פנו תו� ימי� מועטי� בלבד וללא שיהוי למשיבי� בהודעת   .4

 �5 והתבררה בפניה� המשמעות הביטול, כאשר עמדו על טיבו של המסמ

 6המשפטית העשויה לנבוע ממנו. סמיכות זמני� זו, בי� חתימת המסמ� 

 7להודעת המבקשי� על ביטולו, מלמדת א( היא על חוסר גמירות הדעת  של 

 8  המבקשי�.

 9בשל הזמ� הקצר שחל( מחתימת המסמ� ועד להודעת המבקשי� על ביטולו,   .5

 10קל וחומר כשהמשיבי� הודו בעצמ�  ימי�, לא נגר� כל נזק למשיבי�, 11*כ

 11  כי לא עשו דבר עד המועד בו הודיעו המבקשי� על ביטול המסמ�.

 12המבקשי� מיהרו להשיב למשיבי� את שיק הפיקדו� שנית� לה� על ידי   .6

 13המשיבי� בעת החתימה על המסמ�, יחד ע� הודעת הביטול, ובכ� הביעו 

 14  שוב את חוסר גמירות דעת�.

 15ות ואינו עומד במידת הפירוט הנדרשת על מנת שיהיה המסמ� נעדר מסוימ  .7

 16חוזה מחייב. מדובר בעסקת קומבינציה ע� אופציה, שהיא עסקה מורכבת 

 17ביותר, אשר מחייבת התייחסות לתנאי� מהותיי� ע� ביטוי להסכמות 

 18הצדדי� ביחס אליה�, אול� המסמ� לוקה בחסר ונעדרי� ממנו פרטי� 

 �19 אלו, לא השתכלל המסמ� לכדי חוזה מהותיי� וחיוניי�. בהיעדר פרטי

 20  מחייב.

 21במסמ� לא הוזכר מצבו המשפטי של הנכס וכ� לא הוזכרה המניעות   .8

 22 הנובעת מניהולו של עזבו� המנוח בפש"ר.המשפטית לעריכת עסקה בו 

 23המסמ� א( נעדר את הפרטי� הבאי�: מועדי תשלו�, סדר התשלומי� 

 24עדי� להוצאת היתרי בנייה, ותנאיה�, לרבות תשלומי המיסי�; זמני� ומו

 25שלבי הבנייה לרבות תחילתה וסיומה ומסירת החזקה; מפרט טכני לבנייה 

 26  או הפנייה לאחד כזה.

 27לא ניתנה כל תמורה כספית או מקדמה על ידי המשיבי�. שיק הביטחו� לא   .9

 28 היווה מקדמה, בהתחשב בחוסר הפרופורציה בי� היק( העסקה לסכו�

 29  בלבד).  4 10,000( השיק

 30לא נרשמה הערה בטאבו על העסקה וכ� לא הועבר דיווח המשיבי� על   .10

 31  העסקה לרשויות המס.

 32מדובר במסמ� לא מאוז� ומקפח הנוטה  .יצירת המסמ� היא חטא מראשיתו  .11

 33בצורה קיצונית לטובת המשיבי�, שהיו האחראי� הבלעדיי� לניסוחו ולא 

 34בהירות מכוונת אשר על כללו בו את המינימו� הנדרש, ע� עמימות רבה ואי 
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 1פי הדי� והפסיקה יש לפרש� נגד המנסחי�, ה� המשיבי�. בלא הפרטי� 

 � 2המוזכרי� לעיל, לא נית� להתייחס למסמ� כאל חוזה וג� לא נית

 3להשלימ�, לא באמצעות הדי� ולא באמצעות הנוהג. הפגמי� שבמסמ� 

 4  יורדי� לשורש העניי� ושוללי� את קיומו של קיבול ההצעה.

  5 

 6   – די* המסמ+ בטלות, מעיקרו ומלכתחילה  ב.  

  7 

 8קיימת מניעות משפטית חוקית לכל פעולה ו/או עסקה בנכס ללא אישור   .1

 9  , מאחר שעל פי הדי� מוקנה נכס בפשיטת רגל לנאמ�.בית המשפטהנאמ� ו

 10צו הכינוס שהוטל על נכסי המנוח במסגרת פשיטת הרגל, חל א( על הנכס 

 11, היה רשאי לעשות בית המשפטמ�, באישור דנ� ופועל כצו מניעה, ורק הנא

 12  פעולות בנכס.

 13המבקשי� נהגו בשקיפות מלאה ובגילוי לב מלא כלפי המשיבי� ומסרו לה�   .2

 14את כל המידע והמסמכי� הנוגעי� למצבו המשפטי של הנכס, ולא התכוונו 

.� 15  לפעול בניגוד למצב המשפטי ולהסכ� הפשרה עליו חתמו ע� הנאמ

 16, ה� למקרקעי�אי� שו� מעמד משפטי ביחס  הרצל ואסתר)( 3*ו 1למבקשי�   .3

 17יורשי� על פי די� של המנוח ולא היו רשאי� להתקשר ולהתחייב  אינ�

 18  המקרקעי�.במסמ� לגבי 

  19 

 20   – פגמי� מהותיי� בכריתת החוזה ובמהל+ המו"מ לכריתתו  ג.  

  21 

 22, הרי שדינו להיפסל בשל בעל תוק( חוזי מחייבא� יקבע כי המסמ� הוא   .1

 23פגמי� מהותיי� ביותר אשר נפלו במהל� המו"מ לכריתתו ובכריתתו, 

 24  העולי� כדי הטעייה/מצג שווא, חוסר תו� לב ועושק.

 25לגבי תוקפו המשפטי המחייב של המסמ�, המבקשי� הוטעו ע"י המשיבי�   .2

 26מרו לה� שוב ושוב כי מדובר במסמ� פנימי ולא פורמלי, רק בי� כשא

 27מחייב, במסמ� בעל תוק( חוזי שי� כי מדובר הצדדי�. לו היו יודעי� המבק

 28  .בולא היו חותמי� על המסמ� ולא היו מתקשרי� 

 29ולא  הנדונה, המשיבי� לא קיימו את חובת הגילוי הנדרשת מה� בעסקה  .3

 30  חתימה על הסכ� מכר. –הציגו בפני המבקשי� את כוונת� האמיתית 

 31אופציה" המבקשי� סברו בעת חתימה על המסמ�, כי המונח "הסכ�   .4

 32המופיע תחת כותרת "הנדו�" במסמ�, משמעו "אפשרות" או "ברירה" 

 33ה� לא חשבו העומדת לה� לחתימה או אי חתימה על הסכ� סופי בעתיד, ו

 34מחייב. אי הבנה זו מעידה על טעות מהותית בתו� לב של כי מדובר בחוזה 
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 1ה מכוונת של המשיבי�, אשר ניסחו המסמ�, א� מקורה בהטעיהמבקשי�, 

 2ובמהלכה גרמו למבקשי� להבי� כי  ,העבירוהו למבקשי� עובר לפגישה לא

 3  מדובר במסמ� בלתי מחייב.

 4המשיבי� הטעו המבקשי� ושכנעו אות� כי אי� צור� בייעו) משפטי היות   .5

 5 ע� עור� די� שמדובר במסמ� פנימי ולא מחייב. המבקשי� רצו להתייע)

 6שכנוע� כי ההתייעצות המשיבי� אול� הסברי על המסמ� טר� החתימה 

 7. ללא התייעצות משפטית כאמור לה� לחתו� על המסמ� מומיותרת ובכ� גר

 8משכ� יש לומר כי החתימה נעשתה במחט( ותו� פגימה ברצו� החופשי של 

 9  המבקשי� להתקשר בחוזה.

 10 המשיבי� הציגו עצמ� בפני המבקשי� ובאתר האינטרנט של חברת אוונגרד  .6

� 11כבעלי  ) שבבעלות�,"אוונגרד"בע"מ (להל�:  חברה לבניה ויזמות נדל"

 12  *ציו� ניסיו� רב בבנייה וכממשיכי דרכו של הקבל� סמי מרדכי (אביו של 

 :� 13 ,אשר הוקמה לפני כארבעה עשורי� ע"י סמי ) באוונגרד,"סמי"להל

 14שו� קשר  לה� ומתהדרת בבניית פרויקטי� ומבני� אשר בפועל לא היה

 15גרד הוקמה שבועות בודדי� לפני מועד אוונכיו� מתברר, כי למשיבי�. 

� 16על כ� מדובר  .בבנייה מוכח חתימת המסמ� ולמשיבי� עצמ� לא היה ניסיו

 17בשקר, מצג שווא, תרמית והטעייה בה� נקטו המשיבי� לפני חתימת 

 18  המסמ� ולאחריו.

 19כדי התנהגות בחוסר תו�  ג� לאור המפורט לעיל, התנהגות המשיבי� עולה  .7

 20 לחוק החוזי� 12את כריתת הסכ�, כמשמעותה בסעי( לב במהל� מו"מ לקר

 21  ).""חוק החוזי�(להל�:  1973*(חלק כללי), התשל"ג

 22עצמ� המשיבי� כלא אמיני�, חסרי ניסיו�  ובהתנהגות� זו, הוכיח  .8

 23ומיומנות והמבקשי� לא בוטחי� בה� וביכולת� לבנות את בתיה�. משכ� 

 24, כהוראת סעי( ע"י המשיבי�קשי� מת� שירות אישי לא נית� לכפות על המב

 25"חוק (להל�:  1970*, התשל"א)) לחוק החוזי� (תרופות בשל הפרת חוזה2(3

 26  )."התרופות

  27 

  28 

 29   – עילת העושק  ד.

  30 

 31בנוס( לאמור לעיל, המשיבי� עשקו את המבקשי� ע"י התנהגות� לעיל,   .1

 32והחתימו את המבקשי� על המסמ� בתנאי עושק וניצול ציני של מצוקת 

 33וכאשר חרב  ד הנובע מהסכ� הנאמ�,כספי כב יות� תחת לח)המבקשי�, בה
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 1הפינוי מבתיה� מונחת על צוואר�, עובדות אשר היו ידועות היטב 

 2  למשיבי�.

2.   � 3המבקשי� הדיוטות חסרי ניסיו�   *� הצדדי� קיימי� פערי כוחות מובניבי

 4ית עסקי בכלל ובעסקאות מקרקעי� בפרט, פעלו מתו� מצוקה כלכלית ונפש

 5ה� אנשי עסקי�, סוחרי� מנגד המשיבי� . איו� הפינוי מבתיה�תחת 

 6ממולחי� ולא ישרי� אשר ביקשו לנצל את מצוקת המבקשי� ולעשות רווח 

 7  קל על חשבונ�.

  8 

 9   – למסמ+ 16הנקוב בסעי-  המוסכ� הפיצוי  ה.  

  10 

 11אי� המשיבי� זכאי� לכל פיצוי שכ� ה� נהגו בחוסר תו� לב כלפי   .1

 12כל נזק, בעוד שלמבקשי� נגרמו  למשיבי�לא נגר�  . בכל מקרההמבקשי�

 13  נזקי� הראויי� לפיצוי מאת המשיבי�.

 14על המשיבי� לא זכאי� לפיצוי המוסכ�, שנקבע בחוסר תו� לב וחד צדדית   .2

 15אינו  מוסכ� זה פיצוישיעור משווי המקרקעי�.  20%הצד הגבוה בשיעור של 

 16באופ� לא  הנקבעכ� חובת הפיצוי המוס –. בנוס( סביר וחורג מהמקובל

� 17לא כשלמעשה כ� שהחובה לפצות תחול בפועל רק על המבקשי�  ,מאוז

 18  היתה לה� כל כוונה להתקשר בחוזה מחייב ע� המשיבי�.

 19ללא כל יחס סביר לנזק  הנקוב במסמ� נקבע, הפיצוי המוסכ� לכ�מעבר   .3

 � 20היה לראות מראש בעת כריתת ההסכ�, וככל שיוחלט לאכו( שנית

 21  י שראוי להפחיתו.המסמ�, הר

  22 

 23  ובסיכומיה� בכתב התשובה המשיבי�טענות 

  24 

 25  :המשיבי� בתשובת� לתובענה ובסיכומיה�להל* תמצית טענות   .18

  26 

 27לדחות את העתירה לגופה ולהורות לעותרי� לכבד את התחייבויותיה�, ובתו�  יש  א.

 28  בנדו�  בי� הצדדי�.מחייב שנכרת  דברי�זיכרו�  המסמ�, שהינוכ� לפעול לאכיפת 

 29יש לדחות טענת המבקשי� לפיה לא ידעו על מה ה� חותמי�, עת חתמו על ההסכ�.   

 30אד� החות� על חוזה, חזקה עליו שחת� בהסכמה, ולא תישמע טענתו כאילו חת� 

 31  בלא שידע מה תוכנו ועל מה התחייב.

 32כי לא הבינו על מה ה� חותמי� או כי הוטעו לחשוב שחותמי�  הוכיחוהמבקשי� לא   

 33התחרטות גרידא הנובעת משיקולי� לא . מסמ� שנה מהותית ממה שהוא באמת על
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 1המסמ�, שהינו בעל , איננה עילה לביטול ו/או טעות בכדאיות העסקה רלוונטיי�

 2  .תוק( משפטי מחייב

  3 

 4השיחות בנוגע למקרקעי� בי� הנסיו� להציג את חתימת המסמ� כמחט( אינו ראוי.   .ב

 5לא מדובר בהחלטה . היינו התנהלו על פני שלוש שני� כנציג המבקשי�, ציו� להרצל

 6. במש� הזמ� נפגשו הצדדי� ולאחר כלהיא מציד� של המשיבי�חפוזה או בהטעייה 

 7שהשיחות התקדמו, כל המבקשי� היו מעורבי� במו"מ ע� המשיבי�, מעורבות 

 8  שהולידה בסיומה את המסמ� החתו�.

  9 

 10 "ההסכ� הוא בי� הצדדי� בלבד"מרה כי יניסיונות המבקשי� לצקת פרשנות לא  .ג

 11נועד לכישלו�. ההסכ� אכ� מהווה חוזה מסגרת לכל עניי� ודבר, אול� הצדדי� היו 

 12, עת ההסכמות ורכי די� מטעמ�פיו חוזה מפורט יותר באמצעות עאמורי� לערו� על 

 13הבסיסיות שנרקמו בי� הצדדי� היו אמורות להוות את עיקרי החוזה. הסכמות אלה 

 14    ת לעמוד בפני עצמ� ונית� לאכפ� ג� ללא צור� בהשלמות. יכולו

  15 

 16המשיבי� התחייבו כלפי המבקשי� לשמירת ההסכ� בסודיות, על מנת שהמבקשי�   ד.

 17  לא יחששו שההסכ� יגיע לידיעת הנאמ� בתיק הפש"ר של עזבו� המנוח.

 18כי בכל מקרה במסגרת הלי� זה, התייצב נציג הנאמ� בדיו� שהתקיי� והביע עמדתו   

 19  לא יתנגד לאכיפת המסמ�.

  20 

 21לעניי� גמירות הדעת של המבקשי�, המשיבי� דוחי� מכל וכל את טענות המבקשי�   .ה

 22בעניי� זה. כל המבקשי� היו מעורבי� במגעי� לקראת הכנתו וחתימתו של המסמ�. 

 23א( לא אחד מהמבקשי� היה מופתע מנוסח המסמ�, פרטי ההסכ� היו ידועי� לכל 

 24  ו על מה ה� חותמי�.המבקשי� וכול� ידע

 25, עברו הצדדי� על כל סעי( 4.3.16בישיבת החתימה על המסמ� בתארי�  –יותר מזה   

 26מסעיפי המסמ�, הביעו השגות והנוסח שנחת� בסופו של יו� הוא הנוסח שהוסכ� 

 27  על כל הצדדי�.

 28ניסוח המסמ� היה על דעת הצדדי� ונער� בנוכחות�. הוטמעו בו הסכמות  *ודוק   

 29מדפסת שלה�. על כ� אי� מקו� קשי�, והוא הודפס בבית המבקשי� ובוהערות המב

 30  כי המסמ� נשל( במפתיע וללא שהמבקשי� הוכנו לכ� מראש. ת המבקשי�לטענ

  31 

 32המבקשי� החלו לנהל מו"מ ע� המשיבי� לקראת עריכת וחתימת המסמ�, זמ� רב   .ו

 33בכל  נותאחרי� שהעלו בפניה� הצעות שו לאחר שניהלו מגעי� ומו"מ ע� גורמי�
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 .� 1כלומר כל המבקשי� ידעו במה מדובר וכל טיעו� אחר אינו הקשור לבניה במקרקעי

 2  אלא היתממות.

  3 

 4טענות העושק, הטעייה ומרמה, ה� טענות בלתי מבוססות שנטענו בעלמא. דינ�   .ז

 5להידחות מאחר שכל המבקשי� ידעו על אודות מהות המסמ� ועל ההתחייבויות 

 6  חייבות את שני הצדדי�.ההדדיות שהוא יוצר, אשר מ

  7 

 8בניגוד לטענת המבקשי�, הרי שעיו� במסמ� מלמד כי כל עיקרי ההסכמה בי�   .ח

 ,� 9הצדדי� וכל פרט רלוונטי חשוב בעסקה דנ� מצויי� בו, לרבות זיהוי המקרקעי

 10  פירוט התמורה, חלוקת נטל המסי� בי� הצדדי� ועוד.

 11לפיו ההסכמה בי� הצדדי� חסרה, מנגד, המבקשי� לא הצביעו על עניי� מהותי אחד 

 12  עד כדי היעדר כל אפשרות להשלימה עפ"י הדי� או הנוהג.

 13וככל שיש בו חסרי� אז עפ"י הדי� החל נית� להשלימ�  ,ההסכ� בי� הצדדי� ממצה

 14על מנת לאכו( התחייבות הצדדי� על פיו. עוד ייאמר כי אי� הכרח שיהיה חוזה כתוב 

 15לאכפו, כאשר ביהמ"ש תמיד ית� העדפה של  וחתו� על כל פרטיו ודקדוקיו כדי

 16פרשנות משלימה והעדפה לקיומו של ההסכ�. למבקשי� אי� כל זכות לבטל ההסכ� 

 17  ע� המשיבי� ועל ביהמ"ש לבחור בסעד האכיפה כסעד מועד(, על פני ביטול ההסכ�.

  18 

 19הפיצוי המוסכ� חורג מהנהוג, דינה להידחות. הפסיקה קבעה לא לפיה הטענה ג�   ט.

 20מסכו� העסקה. יחד ע� זאת, ניתנת  20%*ל 10%כי שיעור הפיצוי הסביר נע בי�  אחת

 21 לחוק התרופות), 15המוסכ� (סעי( "ש אפשרות להתערב בשיעור הפיצוי לביהמ

 22  אול� אי� ללמוד מכ� על תוקפו של החוזה.

  23 

 24היא  ציפורהדי� טענת המבקשי�, כי למעשה ה� אינ� בעלי המקרקעי�, להידחות.   .י

 25, הושגה הסכמה בי� המבקשי� לבי� 50%*מהמקרקעי� ולגבי יתרת ה 50%בעלת 

 26למסמ� שנחת� בי� המבקשי� למשיבי� לאמור, כי  5הנאמ�, שהתבטאה בסעי( 

 27  המבקשי� והמשיבי� יתחלקו באופ� שווה בעלות רכישת הזכויות במגרש.

  28 

 29געי� המשיבי� הסתמכו על ההסכ� ע� המבקשי� ונערכו למימושו, לרבות קיו� מ  .אי"

 30והגעה להבנות ע� קבלני�, אול� טר� גובש חוזה כלשהו ע� מי מצדדי ג'. המשיבי� 

 31א( הספיקו לעניי� אנשי מקצוע שוני� בפרוייקט וכבר נפגשו עימ�, לרבות קבלני 

 32עפר, שמאי, מודד, מתכנ�, אדריכלית, מתווכי� ועו"ד. פעולות אלה גרמו למשיבי� 

 33ק תדמיתי ה� כלפי לקוחות עתידיי� וה� כלפי וכ� אפשרות לנז ,הוצאות והפסד כספי

 34  ספקי שירותי�.
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 1  דיו* והכרעה

  2 

 3אלות שלאחר עיו� ובחינה של טענות הצדדי�, כמפורט בהרחבה לעיל, סבורני כי אלה ה� ה  .19

 4    :הדורשות הכרעה בתובענה זו

  5 

 6הא� המסמ� בטל מעיקרו כיוו� שלא אושר או הוסכ� ע"י הנאמ� ו/או לא אושר ע"י   א.

 7  המשפט בתיק הפש"ר של המנוח? בית

  8 

 9(הרצל  3*ו 1למסמ� אי� תוק( משפטי מחייב מלכתחילה כלפי המבקשי� הא�   ב.

� 10  .?ואסתר) כיוו� שאי� לה� כל מעמד משפטי ביחס למקרקעי

  11 

 12בי�  הוא בגדר מסמ� פנימיאשר מסמ� עסקינ� בהא� המבקשי� הוכיחו טענת� כי   .ג

 13  ?ביניה� מחייבי� חוזיי�ליצור יחסי�  נועד או כוו�לא , שהצדדי�

  14 

 15דעת גמירות על  ) יש כדי ללמד1מסמ� במתכונתו החתומה (נספח ח/א� בה  .ד

 16  , ויתר פרטיו ניתני� להשלמה?הנדרשי� מחוזה מחייב ומסויימות

  17 

 18הא� הוכח  *ככל שנסיק כי עסקינ� במסמ� המהווה חוזה תק( ומחייב נמשי� לבחו�   .ה

 19, לרבות טענת� כי חתמו על פג� מהותי בכריתת המסמ�ע"י המבקשי� כי נפל 

 20  וסוגיית הפיצויי� המוסכמי�. המסמ� בתנאי עושק

  21 

 22  שפטית לחתו� על המסמ+ עקב הליכי פש"ר של המנוחמניעות מ –שאלה א' 

  23 

 24) לעיל, ותשובת המשיבי� לטענה זו מצויינת 2+()1ב(17ורטת בסעי( פטענת המבקשי� בנדו� מ  .20

 25   ל.(ד) לעי18בסעי( 

  26 

 27אני מסכי� כי מלכתחילה היה ראוי לקבל את הסכמת הנאמ� לעסקה הלכאורית שהתגבשה   .21

 � 28המבקשי� למשיבי�, שבאה לידי ביטוי במסמ�, לנוכח הליכי הפש"ר והיותו של המנוח בי

 29לפקודת פשיטת הרגל [נוסח  42הבעלי� הרשו� של המקרקעי�. נזכיר כי בהתא� לסעי( 

 30סכ� הנאמ�, שטר� אושר נכסי החייב מוקני� לנאמ�. משכ�, ולמרות ה 1980 – חדש], תש"�

 31ע"י בית משפט של פשיטת רגל, כל עסקה בנוגע לנכס מנכסי החייב, צריכה את אישורו או 

 32  הסכמתו ואת אישור בית משפט של פשיטת רגל.

  33 
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 1מכוחו, עסקה שלכאורה התגבשה לווקיבלתי את תגובת הנאמ� למסמ�  יחד ע� זאת, ביקשתי  

 2  .5.7.17וא( קיימתי ישיבה בנוכחות ב"כ הנאמ� ביו� 

  3 

 4כי התחייבויות המבקשי�  צוי� 20.2.17תיק זה ביו� בתגובת הנאמ� כפי שהוגשה בכתב ל  

 � 5עפ"י המסמ� בטלות כלפיו. ע� זאת הוא אינו משהה או מבטל את המש� אישור הסכ� הנאמ

 6  בבית משפט של פש"ר.

  7 

 8היתה מרוככת מאוד כלפי העסקה , עו"ד רועי נירו�, של ב"כ הנאמ� עמדתו 5.7.15בישיבת יו�   

� 9  :העתידית הלכאורית המשתקפת מהמסמ�, והוא ציי� כדלקמ

  10 

 11 12הסכ� הנאמ� אושר ע"י בית משפט של פש"ר, והחלטת האישור היא חלוטה (עמ'   א.

 12  ).12לפרו' שו' 

  13 

 14בזכויותיה� אפשר להגביל את המבקשי� לעשות עסקה נוספת עתידית אי   ב.

 15    ).15*13לפרו' שו'  9במקרקעי� (עמ' 

  16 

 17אמ� ככל שהתובענה דנ� תידחה (היינו יינת� תוק( משפטי מחייב למסמ�) והסכ� הנ  ג.

 18מי במלואו ע"י החתומי� עליו, לא תהיה לנאמ� כל טענה כלפי  ימולאעל תנאיו 

 19פורה, . לעומת זאת ככל שהסכ� הנאמ� לא ימולא ע"י החתומי� עליו (צימהצדדי�

 20לפרו' שו'  9מיכל ואסתר) והוא יבוטל, ממילא יקרוס משפטית ג� המסמ� דנ� (עמ' 

 21  ).7*2לפרו' שו'  12; עמ' 21*16

  22 

 23נית* לסכ� את עמדת הנאמ* במילי� הבאות (וזאת לאחר אישור הסכ� הנאמ* ע"י בית   .22

 24  משפט של פש"ר):

  25 

 26בצע כל עסקה עתידית הסכ� הנאמ* לא כבל את ידי המבקשי�, וציפורה בראש�, ל  

 27  במקרקעי*.

 28גורל העסקה העתידית תלוי בקיו� הסכ� הנאמ* במלואו, אחרת יבוטל הסכ� הנאמ*   

 29ממנו, לרבות העסקה נשוא  ולאחריו תבוטל כל עסקה עתידית התלויה בו, ויונקת את כוחה

 30  המסמ+ דנ*.

  31 

 32כי כוחו המשפטי הלכאורי המחייב של המסמ� יונק מכוחו  ,ברור ג� היה למשיבי� עצמ�  .23

� 33;  עדותו של רועי 29*24לפרו' שו'  126(עדותו של ציו� עמ'  המשפטי המחייב של הסכ� הנאמ

 34    ).14לפרו' שו'  156עמ' 
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   ,� 1לטעמ�, אחת הסיבות לחתימת המסמ� ולעסקה העתידית שהתגבשה על אודות המקרקעי

 2ייצא מ� הכח אל הפועל. בכ� זה כדי ש שגו  בהסכ� הנאמ�ה למימו� ההסכמות שהותהי

 3דברי ב"כ  לעני� זה(ראה  אפשר העסקה ביניה� על אודות המקרקעי�, שהשתקפה במסמ�תת

 4; לסיכומי המשיבי� 14*13סעיפי�  ;17לפרו' שו'  11, עמ' 5.7.17המשיבי� בפרוטוקול יו� 

 5עדותה ; 20*19לפרו' שו'  39ורה עמ' פציעדותה של ; 31*15לפרו' שו'  24עדותה של מיכל עמ' 

 6עדותו של ציו� עמ' ; 29*21לפרו' שו'  69עדותו של הרצל עמ' ; 6*5לפרו' שו'  52של אסתר עמ' 

 7  .)27*23לפרו' שו'  123

  8 

 9, אי� מקו� לטענת 5.7.17לאור עמדת הנאמ� דלעיל, כפי שהוצגה ע"י בא כוחו בישיבת יו�   .24

 10  , ואני דוחה טענה זו.ילההמבקשי� לבטלות המסמ� מלכתח

  11 

 12  תוקפו המשפטי המחייב של המסמ+ כלפי המבקשי� הרצל ואסתר –שאלה ב' 

  13 

 14י� לגביה ניתנה בסעי( ) לעיל, ותשובת המשיב3ב(17טענת המבקשי� בנדו� פורטה בסעי(   .25

 15  .(י) לעיל18

  16 

 17ומיכל, יורשותיו לא ברור מה תועלת ראו המבקשי� בהעלות� טענה זו, שכ� די בכ� שציפורה   .26

 18מכח הדי� של המנוח, חתומות על המסמ� כדי לאפשר לכאורה מת� תוק( משפטי מחייב 

 19שתידחנה יתר טענות המבקשי� בנוגע להעדר תוקפו המשפטי המחייב של  למסמ� (בהנחה

 20  המסמ�).

  21 

 22יחד ע� זאת נזכיר כי על הסכ� הנאמ� חתומה ג� אסתר, כמחזיקה בבית מגורי� הבנוי על   

 23  חלקותיו של המנוח,  ומכא� היה נחיצותה כצד למסמ� דנ�.אחת מ

  24 

 25מוב� הרצו� להכלילו מכוח היותו מחזיק בבית מגורי� יחד ע� מיכל רעייתו,  –באשר להרצל   

 26  כצד למסמ�.

 27   , בציינו כדלקמ�:20.2.17הטיב להבהיר זאת הנאמ� בתגובתו לבית המשפט מיו�   

  28 

 � 29שוני� (ב)מספר חלקות "עזבו* המנוח כולל זכויות בשיעורי

 30  מקרקעי* בפרדס חנה...

 �4
1ליורשותיו של החייב ובני בית�, ה� המבקשי � 31, זכויות מסוגי

 32כל אחד מהמבקשי�  –שוני� ודרגות שונות במקרקעי החייב 

 33  ונסיבותיו.
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 1יובהר כי לא מדובר בזכויות מכח ירושה שהרי אלו בטלות וניגפות 

 2בחלק זכויות עצמאיות מפני נושי החייב. לכל אחת מהיורשות 

 3מהמקרקעי* (או לפחות טענות טובות) אשר התגבשו עובר למת* צו 

 4  לתגובה). 4*3(ציטוט מסעיפי�  הכינוס לחייב ולכ* קודמות לנושיו..."

  5 

 6להכליל את הרצל ואסתר במסגרת המסמ�, ובכ� לחייב� לעסקה העתידית  מכא� הצור�

 7כל אפשרות להתנגד לה מכח זכויותיה� הלכאורית המתגבשת במסגרת המסמ�, ולמנוע מה� 

 8   זכויות חזקה ומגורי�. זכויות בעלות אלא א� �אינא( במקרקעי�, ש

  9 

 10בכל הקשור לזכויות המבקשי� במסמ� בלשונ� ראה ג� הסיבה מדוע דייקו הצדדי� זו כנ  .27

� 11. היינו "המוכרי� מצהירי� כי ברשות� מגרש..." –למסמ� כי  1, וציינו בסעי( במקרקעי

 12"ברשות�" א� לא "בבעלות�". בי� א� לנוכח הליכי הפש"ר המתנהלי� נגד עזבונו של המנוח 

 � 13ובי� א� לנוכח העדר זכויות קני� רשומות לגבי המקרקעי� (ראו לעני� הדיו� שהתקיי� בי

 14לעני� סעי( והגדרת זכויות  4.3.16הצדדי� במועד הפגישה והחתימה על המסמ� ביו� 

� 15 81עדותו של הרצל עמ' ; 24*17לפרו' שו'  28ותה של מיכל עמ' עד * המבקשי� במקרקעי

 16  ).27*23עדותו של ציו� שו' ; 26*24לפרו' שו' 

  17 

 18במצב דברי� זה לא מצאתי כל ממש בטענת המבקשי�, המשתקפת בשאלה ב' לעיל, ואני   .28

 19  דוחה אותה.

  20 

 21  סמ+ פנימי בלתי מחייב?מ –שאלה ג' 

  22 

 23לה� ע"י  נאמרכי  ,המבקשי� הוכיחו טענת�במסגרת הדיו� בשאלה זו נבח� ונכריע, א�   .29

 24חוזי מחייב במערכת המשיבי� כי המסמ� הוא בגדר מסמ� פנימי, ביניה�, שאינו בעל תוק( 

 25  .היחסי� ביניה�

  26 

 27) לעיל ותשובת המשיבי� לטענה זו צויינה בסעי( 2(ג)(17ענת המבקשי� פורטה בסעי( ט  .30

 28    +(ג) לעיל.(א)18

  29 

 30שוב שמדובר במסמ� פנימי בלתי מחייב), נסתרת לכאורה לחטענה זו של המבקשי� (כי הוטעו   .31

 31העוסק בפיצוי המוסכ� במקרה של ביטול ההסכ� למסמ�  16פניה לנוכח תוכנו של סעי( *על

 32  .ע"י מי מהצדדי�

  33 

 34   נזכיר כי נטל הראיה והשכנוע להוכחת טענה זו רוב) לפתח� של המבקשי�.
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 1  למסמ� קובע כדלקמ�: 16סעי(   

  2 

 3"ביטול הסכ� זה ע"י אחד הצדדי� יזכה את הצד השני בסכו� השווה 

 4למעלה וסעדי� נוספי�. ער+  1מער+ המגרש המתואר בסעי-  20%ל 

 5החלקה שילקח בחשבו* הוא מתארי+ היו� בו בוטלה העסקה, ויקבע 

 6  ע"י שמאי".

  7 

 8(נספח ח' לתיק  דו"ח שמאי בידיה� ל המסמ� כבר החזיקו המבקשי�במועד החתימה ע

 9עדותה של ( לנוכח המו"מ ע� הנאמ� ולקראת חתימה על הסכ� הנאמ�המוצגי�) שהזמינו 

 10, 6.1.16מדובר בחוות דעתו של השמאי מיכאל רפלסו� מיו�  ).18*16לפרו' שו'  20מיכל, עמ' 

 � 11   .4 3,140,000כשה� ריקי� ופנויי� בסכו� של במסגרתה הערי� את המקרקעי

 12לכ� לכאורה במסגרת המסמ� הסכימו המבקשי� לשל� למשיבי� במקרה של ביטול המסמ�, 

 13  . היינו סכו� גבוה, שאינו זניח.4 628,000ס� של 

 14כי מדובר בהסכ�  לחשובכי הוטעו ע"י המשיבי�  ,לכאורה קשה לקבל טענה מצד המבקשי�

 15  הנ"ל. 16וכו את סעי( פנימי ביניה� שאינו מחייב, כשהסכימו לחתו� על המסמ� הכולל בת

  16 

 17אי� הסכי� לחתו� על מסמ� הכולל בחובו את סעי(  ,נשאל כל אחד מ� המבקשי� בעת עדותו

 18  :קמ�הנ"ל א� סבר כי מדובר בהסכ� פנימי שאינו מחייב, והשיבו כדל 16

  19 

 20  ).5לפרו' שו'  28אי� לה הסבר למה הסעי( הזה מופיע במסמ� (עמ'  –מיכל 

 21  ).22*21לפרו' שו'  44מסמ� (עמ' אי� נכלל הסעי( ב לא יודעת להסביר –ציפורה 

 22  ).19*13לפרו' שו'  55למסמ� (עמ'  16טוענת שלא הבינה את סעי(  –אסתר 

 23כי היו תחת מצוקה נפשית מאוד גדולה, האמינו לציו�  16ה� לא התנגדו לסעי(  –הרצל 

 24  ).1ו' שו' לפר 87; עמ' 32לפרו' שו'  86(עמ'  "בדברי� כאלה כל כ+ מועט"ונסיונ� 

  25 

 26  ורוב� ג� משכילי�: ,גנטייכל אחד מ� המבקשי� הוא אד� אינטל אדגיש כי

 27  ).20לפרו' שו'  62בעל תואר שני בטיפול באומנות (עמ'  –הרצל   

 28  ).18לפרו' שו'  18וטרינרית (עמ'  –מיכל   

 29מרפאה בעיסוק, בעלת השכלה תיכונית והשלמות שקיבלה ממשרד הבריאות (עמ'  –אסתר 

 30  ).35*31לפרו' שו'  49

 31  ).29לפרו' שו'  35השכלה תיכונית חלקית (עמ'  –ציפורה 

  32 

 33במצב דברי� זה תשובותיה� של המבקשי� המפורטות לעיל לשאלה הכיצד חתמו על מסמ� 

 34  . ינ� משכנעותאב, מחיי מסמ� , שלגרסת� אינו16הכולל את סעי( 
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 1החות� על מסמ� לא יישמע בטענה כי אד� קי� המשיבי� כשטועני� בסיכומיה� דבנדו� צו

 2הסכמתו, חזקה עליו שחת� לאות ידע על מה חת� ובמה התחייב שכ�  שלא קרא אותו ולא

 3  משמעותי.הנטל לסתירת חזקה זו הינו . יהא תוכ� המסמ� אשר יהא

 4  ראה לעני� זה:

 5  .117, 113) 2, פד"י יט(שווי( נ' סנדור 467/64ע"א 

 6  ).6.5.02( מלכה מליחי נ' שמשו* חברה לביטוח בע"מ 7456/97ע"א 

  7 

 8במקרה דנ� לטעמי, לא עמדו המבקשי� בנטל לסתירת החזקה האמורה, בי� היתר לנוכח 

 9  למסמ�, המלמד בבירור על תוקפו המשפטי המחייב. 16סעי( 

  10 

 11שי� היו מודעי� לכוחה המחייב של חתימת�, ונמחיש את א� בכ� לא סגי, ראינו כי המבק  .32

� 12  :דברינו בעדות� של המבקשי�, כדלקמ

  13 

 14אי� מחלוקת בי� הצדדי� כי טר� השיג והשיח שלה� ע� המשיבי� לעני� בניה   א.

 15במקרקעי�, ה� קיבלו הצעת מחיר לעסקת קומבינציה במקרקעי� מאדו� בש� טל, 

 16שיצגה אות� מול הנאמ� במשא ומת�  לביא שהיה ב� זוגה של עורכת הדי� מאיה

 17  על הצעת המחיר של טל ה� לא חתמו.  .)"טל" �:(להל קראת הסכ� הנאמ�ל

 18"רצינו  –כשנשאלה ציפורה מדוע על הצעת המחיר של טל ה� לא חתמו השיבה   

 19). היינו ציפורה הבינה 26לפרו' שו'  40(עמ'  צעות ובגלל זה לא חתמתי"לראות עוד ה

 20א מחייבת, ולכ� לא חתמה על הצעת המחיר של טל. זאת לעומת חתימה כי חתימה הי

 .� 21  על המסמ� דנ

 22אלה. כנראה "זו השה מטרת החתימה. בלשונה: תלציפורה לא היה הסבר מה הי  

 23שלא הייתי במיטבי. קוד� היינו בלח( של זמ* שנצטר+ לעזוב את הבתי� וכל 

 24  ).15*14לפרו' שו'  44(עמ'  המסביב"

 25לכאורה מלמדת דווקא ההיפ�, כי ציפורה הבינה שחתימה על המסמ� תשובה זו   

 26מ� בו היתה עלמא, א� בחרה לחתו� לנוכח לח) הזמחייבת ואינה בגדר "קישוט" ב

 27  הסכ� הנאמ�.מכח נתונה 

  28 

 29, 4.3.16מיכל ציינה בעדותה כי המבקשי� לא תכננו לחתו� על כל מסמ� בפגישת יו�   ב.

 30  ). 27שו' לפרו'  26בו נחת� המסמ� (עמ' 

   � 31המסקנה המתבקשת, כי היתה מודעת לכוחה המחייב של החתימה על מסמ�, מכא

 32וזו הסיבה שלא תכננה, כיתר המבקשי�, לחתו� על כל מסמ� במסגרת הפגישה ביו� 

4.3.16.  33 
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 1כשנשאלה בהמש� עדותה אז מדוע חתמה על המסמ�, השיבה, כי זה היה לצור�   

 2  ). 25*14לפרו' שו'  27התקדמות במגעי� ע� המשיבי� (עמ' 

 3היינו, כ� אני מפרש את עדותה זו, החתימה נועדה להראות רצינות במגעי� ע�   

 4  המשיבי� לש� המשכ�.

 5ו של מיכל. במועד חתימת המסמ� כבר היתה בכל הכבוד קשה לי לקבל תשובה ז  

 6מיכל לאחר חתימה על הסכ� ע� הנאמ�, והיא מודעת או אמורה להיות מודעת 

 7מה. זו ג� הסיבה מדוע לא תכננה לחתו� במסגרת הפגישה על כל לכוחה של חתי

 8  מסמ� מחייב.  

 9לא נותר אלא לקבוע כי מיכל חתמה על המסמ� ביודעה את כוחה  במצב דברי� זה  

 10המחייב של חתימתה, א� בחרה לעשות כ� כיתר המבקשי�, כנראה עקב לח) הזמני� 

 11בית  בפינויבעדותה, והצור�  דיברהסכ� הנאמ�, עליו ג� השהיו נתוני� בו לנוכח 

 12  ).31*13לפרו' שו'  24(עמ'  מכוחו מגוריה

  13 

 14נועדה מלכתחילה  4.3.16היא העידה בבירור כי פגישת יו�  –אסתר הגדילה לעשות   ג.

 15לצור� חתימה על מסמ� מחייב. בלשונה של אסתר, לשאלה מה סוכ� בפגישה ע� 

 16  ציו� ו/או רועי שלפני פגישת החתימה על המסמ�, השיבה : 

  17 

 18פגישה שציו* ורועי יתקשרו אלינו. הפגישה  "שתקבע עוד

 19הסכ� לחתו� עליו"  ת יותר מאוחרת וה� יביאו לנו אתצק

 20   ).23*22לפרו' שו'  55(עמ' 

  21 

 22עולה כי הבינה את כוחה המחייב של חתימה, בכ�  ג� מהמש� עדותה של אסתר

 23לפרו'  55(עמ' "א� היתה התדיינות מעמיקה לא היו מגיעי� לחתימה" שציינה כי 

 24למרות שידעה כוחה של חתימה, הג� שלא הבינה  היא חתמה –). היינו 35שו' 

 25(לגרסתה) את תוכ� המסמ� כיוו� שסמכה על הרצל ומיכל, וברגע שה� חתמו לא 

 26   ).15*6לפרו' שו'  56ראתה כל מניעה לחתו� ג� היא (עמ' 

 27. היא נועדה לחתימת מסמ� מחייב 4.3.16ידעה כי ישיבת יו� היא  –במילי� אחרות 

 28על כוחה המחייב של החתימה (נזכיר כי ג� היא  היתה לדעתו/או צריכה   ידעהג� 

 29הג�  . היא בחרה במודע לחתו� על המסמ�היתה צד להסכ� הנאמ� וחתמה עליו)

 30אד� מודע לתוכנו של המסמ� נו (בניגוד לחזקה דלעיל כי שלטענתה לא הבינה תוכ

 31יכל עליו חות� ומה התחייב מכוחו, שלא נסתרה במקרה דנ�), תו� הסתמכות על מ

 32והרצל שחתמו לפניה. יש אפשרות כי ג� אסתר חתמה לנוכח לח) הזמני� שנוצר 

 33בעקבות הסכ� הנאמ�, אליו היתה מודעת ומכוחו היתה צריכה לפנות את ביתה (עמ' 

 34  ).6*1לפרו' שו'  52; עמ' 36*27לפרו' שו'  51
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 1ג� מעדותו של הרצל עולה כי הבי� את כוחה המחייב של חתימה, א� תלה החתימה   ד.

 2הנובע מהסכ� הנאמ� ופינוי  היה נתו� (כיתר המבקשי�) בועל המסמ� במצב הלחו) 

 3לשאלה מדוע על ההצעה שקיבלו מטל  מתשובתושל בית�. הדבר עולה בבירור  עתידי

 4  בה ציי� כדלקמ�:לא חתמו ועל ההצעה שקיבלו מהמשיבי� כ� חתמו, 

  5 

 6"שוב, המצב הנפשי שלי במהל+ אותו מפגש היה...הייתי 

 7נתו* במצוקה גדולה מאוד שנובעת מכל האחריות...זה שאנו 

...� 8זה המקו� שעד היו* אני יכולי� למצוא את עצמנו בלי בתי

 9מצר על זה ש(ה)יינו צריכי� בחתימה הזו לקחת את זה 

 � 10הרבה דברי� ועשינו ולהתייע( כמו שצרי+ כי לא הבנו ש

 11   ).24*6לפרו' שורות  87(עמ' " טעות

  12 

 13דברי� מדברי� בעד עצמ�, ומלמדי� כי ג� הרצל ידע ו/או צרי� היה לדעת כי וה

 14  חתימתו על המסמ� מחייבת, ולא נעשתה כ"קישוט" בלבד.

  15 

 16חתימה א� מדובר לגרסתו במסמ� בלתי מה מטרת ה הרצל כשנשאלבהמש� עדותו, 

 17  מחייב, השיב:

  18 

 19באמת נל+ ולי זה איזה שהוא סוג אופציה או רצינות שאנו "א

 20  ).27לפרו' שו'  87(עמ'  לעתיד מתגבש..."

  21 

 22לא שוכנעתי מתשובה זו של הרצל. לש� הוכחת רצינות לא חותמי� על מסמ� הנושא 

 23  לעיל. המוזכרלמסמ� דנ�,  16סעי( סנקציה (פיצוי מוסכ�) משמעותי, דוגמת סעי( 

 24יותר שוכנעתי מהתשובה הראשונה של הרצל כי חתמו על המסמ� בידיעה כי מחייב, 

 25וזאת לנוכח הלח) בו היו נתוני� מכח הסכ� הנאמ�, והיו�, בדיעבד, הוא סבור כי 

 26  .עור� די�ה� עשו טעות כשחתמו על המסמ� מבלי להיווע) קוד� לכ� ע� 

  27 

33.  � 28המשיבי� שכנעו אות�, טר� החתימה כי לא שוכנעתי מטענת� של המבקשי� כי  כ� אציי

 29; כ� טענו ) לעיל5(ג)(17על המסמ�, כי אי� צור� להתייע) ע� עור� די� (ראה טענת� בסעי( 

 30, ממספר )43סעי(  4המבקשי� ג� בתצהירי עדות� הראשית לדוגמא תצהירו של הרצל ת/

 :� 31  טעמי� כדלקמ

  32 

 33 עור� די�להתייע) ע�  ג� א� אקבל את טענת המבקשי� בנדו� במלואה, הבחירה א�  א.

 34כמסקנתי לעיל),  –א� לאו טר� החתימה על מסמ� (ביודע� כי חתימת� מחייבת 
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 1 היתה נתונה ביד�, וה� בחרו שלא להתייע) ע� עור� די� טר� החתימה כאמור.

 2עסקינ� במבקשי� בגירי�, משכילי� ברמה כזו או אחרת שרק זמ� קצר לפני 

 3סכ� הנאמ� בהיות� מיוצגי� ע"י עורכת ) חתמו על ה7.2.16החתימה על המסמ� (

 4די�. במצב דברי� זה יש לומר, כי לו רצו להיות מיוצגי� ע"י עור� די� טר� החתימה 

 .� 5  על המסמ� היו יכולי� לעשות כ

 6בסופו של דבר לא להיות מיוצגי� ע"י עור� די� עובר לחתימת  המבקשי� בחירת  

 7בדיעבד היא בגדר טעות, כפי שהבי� יתכ� ש, א( כי פשינעשתה מרצונ� החוהמסמ� 

 8זאת א( הרצל, שהיה נציג� של המבקשי� בניהול המו"מ מול המשיבי� (עדותו של 

 9  לעיל. (ד)32), כעולה מתשובתו המצוטטת  בסעי( 16*15לפרו' שו'  68הרצל, עמ' 

  10 

 11עליה אי� חיזוק משמעותי לדבריי ולמסקנתי שבס"ק (א) לעיל אני מוצא בעובדה,   ב.

 12 הותירו את המבקשי�יצאו המשיבי� מ� החדר ו כי עובר לחתימת המסמ� מחלוקת,

 13בפרק זמ� זה בו   לנפש�, לדו� בינ� לבי� עצמ� על המסמ� שהתגבש וחתימת� עליו.

 14שהו לבד� ללא נוכחות המשיבי� היו יכולי� המבקשי� לגבש עמדה כי אינ� רוצי� 

 15( להתקשר לעו"ד לחתו� על המסמ� טר� בדיקתו ע"י עור� די� מטעמ�, או א

 16מטעמ� רק בכדי להציג לו הדברי� בקצרה וקבלת עצתו המיידית. המבקשי� בחרו, 

 � 17חופשי, שלא לנקוט באחת משתי הדרכי� שעמדו לפניה�, ללא הסבר שוב מרצו

 18  סביר.

 19"מאוד התלבטנו חשבנו שזה נייר לא מחייב...ובגלל זה לא פנינו  –מיכל ציינה כי   

 20  ).2*1שו'  לפרו' 29" (עמ' לעו"ד...

 21אינה זוכרת א� ברגע שהמשיבי� יצאו מ� החדר, עובר לחתימת ציפורה ציינה כי 

 22 43המסמ�, היא ציינה באוזני יתר המבקשי� כי כדאי להתייע) ע� עור� די� (עמ' 

 23אמרה  כי ,). תשובתה זו תמוהה לנוכח עדותה זמ� קצר קוד� לכ�10*9לפרו' שו' 

 24וה� לא נתנו לה באומר� "שזה בינינו"  די�� עור� למשיבי� שברצונה להתייע) ע

 25  ).6*5 לפרו' שו'  43עמ' (

 26ציו* כיוו� ש" הות� לבד בחדר ה� לא התקשרו לעור� די�אסתר ציינה כי בזמ� ש

 27וכי אי� ), 26לפרו' שו'  56" (עמ' באמת השרה דבר שהוא בטוח ואי* לכ� מה לדאוג

 28(, היא סמכה על מיכל, וכשראתה ). בנוס31לפרו' שו'  56(עמ'  עור� די�סיבה לפנות ל

 29שמיכל והרצל חותמי� מבלי להתעקש על יעו) משפטי קוד� לחתימה ג� היא נהגה 

 30שהיא מעדיפה להתייע) קוד� (ציפורה) אמרה  המיכ�. כ� נהגה למרות ששמעה שא

� 31  ).34*23לפרו' שו'  56(עמ'  ע� עור� די

 � 32כיוו�  להתקשר לעור� די�שהות� בחדר לבד בכדי כי לא ניצלו את זמ� הרצל ציי

 33שעור+ די* דווקא יכול לתקוע שסברו שהמסמ� אינו מחייב והמשיבי� אמרו לה� "
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 1בהמש� כינה התנהלות זו של ), א� 31*29לפרו' שו'  85(עמ' " ..את כל התהלי+ הזה.

 2  ).4לפרו' שו'  86(עמ' "היינו טיפשי�"  במילי� המבקשי�

  3 

 4להתייע) ע� נעו מה� או מהמבקשי� שכנעו עבר השני המשיבי� מכחישי� כי מ� ה  ג.

� 5טיב לבטא זאת רועי בחקירתו הנגדית י). ה19סעי(  2; נ/19סעי(  1נ/( עור� די

 6  כשעומת ע� טענה זו של המבקשי�, באומרו:

  7 

..." � 8ביו� החתימה, אחרי שנער+ המסמ+ בבית� יחד אית

 9ואחרי שהודפס במדפסת הביתית שלה� ועברנו סעי- סעי-, 

 10ואי* פה איש שיכול להכחיש, התבקשנו לצאת החוצה, יצאנו 

 11החוצה מהבית וה� ניהלו דיו* בתו+ הבית על המסמ+ הזה. 

 12 4מה נאמר אינני יודע, אבל א- אחד לא אמר לה� אל תדברו. 

13� יושבי� ומדברי� אחרי משא ומת* מאוד ארו+ על דבר אנשי 

 14שאנו מסכימי� עליו, אנו יוצאי� החוצה. יעלה על הדעת 

 15  שנגיד לה� לא לפנות לעור+ די*? היינו מחו( לבית. 

 16למה לא אמרת� לה� לפנות לעור+ די* בתור אנשי�   ש.

?� 17  מקצועני

 18  למה את חושבת שמנענו את זה?  ת.

 19  תתייעצו ע� עור+ די*?הא� אמרת� לה� לכו   ש.

 20לא זוכר את זה בדיוק. מעול� לא מנענו מה� ייעו(,   ת.

 21לא ביקשנו מה� לא להתייע(, לא לחצנו בשו� צורה 

 22(עמ'  ", הכל היה באהבה, בחיבוקי�, להפ+או אופ*

 23  ).11*1לפרו' שו'  166

  24 

 25נתתי אמו� בעדות זו של רועי בכל הקשור לאי מניעת� או שכנוע� את המבקשי� לא 

 26  לפני החתימה על המסמ�. עור� די�התייע) ו/או ליצור קשר ע� ל

 � 27, וג� בעדותו זו נתתי )14*5לפרו' שו'  143בעדותו (עמ' דברי� דומי� נאמרו ע"י ציו

.� 28  אמו

  29 

 30המבקשי� ניסו לחזק גרסת� כי נאמר לה� ע"י המשיבי�, וכ� סברו, כי המסמ� הוא בגדר   .34

 31מדברי� שעלו בשיחה שהיתה לה� ע� המשיבי� לאחר מסמ� פנימי בלתי מחייב ביניה�, 

 32  חתימת המסמ�.

  33 
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 1, כשבועיי� לאחר חתימת המסמ�, 17.3.16ביו�  התקיימה ע� המשיבי�השיחה האמורה 

 2  גי�. לתיק המוצ 2ותמלולה צור( כנספח ט המבקשי�, אותה הקליטו

  3 

 4  :ציו� אומר המילי� הבאותבהקלטה זו נשמע 

  5 

 6"תראה אנחנו אומרי� סו- מעשה במחשבה תחיה...אז בסופו של דבר 

 7אתה, אני מתחייב ל+ פה לבית, לא מתחייב למישהו אחר, אז זה לא, 

 8המסמ+ הזה הוא פנימי בינינו...הוא לא פורמלי הוא פנימי...הוא 

 9לקראת הסכ� יותר רציני אצל עור+ די* שיסגור את כל הקצוות 

 10אני מתחייב להרצל ציוני מ* הסת�, כאילו אתה פיקס...אבל בגדול, 

 11  ).5*15לתמלול שו'  2(עמ' איש הקשר שלנו..." 

  12 

 13  מר כי: ורועי א שיחה נשמעבאותו 

  14 

 15  ).14*13לתמלול שו'  5(עמ'  "...זה מבחינתי הסכ� בינינו, זה נשאר פה.."   

  16 

 17נימי לכאורה מהקלטות אלה עולה כי המשיבי� מאשרי� כי המסמ� הוא בגדר בהסכ� פ

 18  ביניה�. 

  19 

 20לכותרת המסמ� הנושאת, בי� היתר,  הפנות�בעוד ביקשו המשיבי� לחזק גרסת� הנדונה, 

 21, לבחירת� להוציאו מ� הכח אל הפועלשו כנתו� המילי� "הסכ� אופציה", אותה פיר את

 22  ושאינו בבחינת מסמ� מחייב.

  23 

 24מחייב, וציינו נשאלו על כ� המשיבי�, הכחישו הטענה כי מדובר במסמ� פנימי בלתי כש

� 25  :כדלקמ

  26 

 27מתוקפו המשפטי המחייב, אלא  נו" לא בא לגרועיהשימוש במילי� "מסמ� פנימי" או "בינ

 28 2נ/*ו 1חששו מתגובתו (נ/כי  לפי בקשת המבקשי�, הנאמ�,מהמסמ� בסוד שמירת נועד ל

 29  ).16סעי( 

  30 

 31כיוו� את המילי� "הסכ� אופציה" שבכותרת המסמ� הוסיפו, כי  בחקירתו ציו� הוסי(

 32המש� תוקפו המשפטי המחייב של המסמ� תלוי באישור בית המשפט את הסכ� סברו שש

 33  ).28*24לפרו' שו'  126; עמ' 30*28לפרו' שו'  123הנאמ� ומילוי תנאיו (עמ' 

  34 
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 1  ).27*25לפרו' שו'  154עמ' "הסכ� אופציה" שבמסמ� (רועי אמר דברי� דומי� לעני� המילי� 

  2 

 3כי בשיחות ע� המבקשי� ה� ביקשו  ,האמור בתמלילי� ע�מת רועי הוסי( בחקירתו, כשעו

 4"שהמסמ+ יהיה בינינו, זו בקשה שלה� ולא שלי...מכיוו* שאמרו שה� פוחדי� שוב ושוב 

...� 5; הוא חזר על דבריו אלה 18*13שו'  153" (עמ' מתגובה של הנאמ* ושל עורכת הדי* שלה

 6  ). 33*29לפרו' שו'  165בעמ' 

  7 

 8כ� הבינו, כי המסמ� היה סת המבקשי� כי נאמר לה� ע"י המשיבי�, ועומת ע� גררועי כש

 9  :בגדר מסמ� פנימי ביניה� ובלתי מחייב, השיב

  10 

 11"...לא יכול להיות מצב כזה. ראשית, זה לא מה שדובר. ונוס-, כל 

 12 165(עמ'  סעי- מראה על זה שזה מחייב. להיפ+, ודאי שזה מחייב"

 13  ).17*16לפרו' שו' 

  14 

 15לעיל, שוכנעתי לפרש את   33*31טענות הצדדי� בנדו�, ולנוכח דבריי בסעיפי� לאחר בחינת   .35

 16הצדדי� בנוגע למסמ�,  ה�שנראה כי השתמשו ב את המילי� "מסמ� פנימי" או "בינינו"

 17לנאמ� טר� אישור הסכ� הנאמ� ע"י בית המשפט  ויאודותעל במוב� של לא להעביר מידע 

 18ינת עמידה ביעד התשלומי� הנקובי� בו), כגרסת ו/או טר� מילוי תנאי הסכ� הנאמ� (מבח

 19  המשיבי�.

 20לי� אלה כשוללות מלכתחילה ובהסכמת הצדדי� את תוקפו לא ראיתי לנכו* לפרש מי  

 21  של המסמ+, כגרסת המבקשי�.המחייב 

  22 

 23לתיק המוצגי�, ש� הרצל ציי� בפני  2חיזוק למסקנה זו מצאתי א( בתמלול דלעיל, נספח ט/  

 24 החשש שמא נהגו שלא כשורהרק מכנובע המשיבי� את רצונ� של המבקשי� לביטול המסמ� 

 �25 העסקה נשוא המסמ� כ"סבבה" צביחס� מול הנאמ�, בהגדירו את ע בחותמ� על המסמ�

 26  .)14*13לתמלול שו'  4; עמ' 4*1לפרו' שו'  3 ; עמ'26*24לתמליל שו'  2(עמ' 

  27 

 28חיזוק נוס( למסקנה זו מצאתי דווקא בדבריה� של ציו� ורועי באותה שיחה מתומללת, שהג�   

 29 2פיו לבנות בית למבקשי� (עמ' *את התחייבות� על ציינושהשתמשו במילי� "מסמ� פנימי" 

 30  ).17*16לתמלול שו'  5עמ' ; 7*5לתמלול שו' 

  31 

 32פיו. כ+ 
ה� ראו במסמ+, הג� שהגדירו אותו כמסמ+ פנימי, כמחייב� לפעול על –היינו   

� 33   .צרי+ לכאורה להיות ג� כלפי המבקשי�, ולראות במסמ+ כמחייב

  34 
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 1אופציה" הסכ� " י�מילסבירה את פרשנות� של ציו� ורועי את הבמצב דברי� זה, ג� ראיתי כ  

 2באישור הסכ� הנאמ� ע"י  ,מסמ�של ה המחייב את המש� תוקפו המשפטי כמתנהשבמסמ�, 

 3  תנאיו. מלואבית המשפט וקיו� 

  4 

 5כהגדרתה לעיל, אני קובע כי המבקשי� לא הוכיחו  ג'לאור כל האמור לעיל, ובמענה לשאלה   .36

 6, במוב� של העדר תוק( נאמר לה�כ� טענת�, כי עסקינ� במסמ� פנימי בלתי מחייב ו/או כי 

 7  משפטי מחייב למסמ�, ע"י המשיבי�.

  8 

 9ראו המבקשי� במסמ� כמסמ� מחייב, ולכ� ג� חתמו  סובייקטיביתשוכנעתי כי  –ההיפ�   

 10  עליו.

  11 

 12 ,הנדרשי� מחוזה מחייב "מסויימות"ו "גמירות דעת" כדי ללמד על הא� במסמ+ יש  –שאלה ד' 

 13  ויתר פרטיו ניתני� להשלמה

 14(א) לעיל, ותשובת המשיבי� לטענות אלה 17סעי( בטענות המבקשי� בנדו� מפורטי�   .37

 15  (ה)+(ו)+(ח) לעיל.18בסעיפי� 

 16  לחוק החוזי� קובע כי: 2סעי(   .38

 17פנייתו של אד� לחברו היא בגדר הצעה, א� היא מעידה על גמירת "

 18דעתו של המציע להתקשר ע� הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי 

 19  ".אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה

 20  . ת דעת ומסויימותוגמיריל שני יסודות מרכזיי�: זה אנו לומדי� כי הצעה צריכה להכ מסעי(

 21הצדדי� יכולי� להצהיר כי ה� גמרו בדעת�  –שני יסודות אלה ה� נפרדי� ועצמאיי�. היינו 

 22לכרות חוזה, א� א� אי� הוא מפורט דיו, לא ייחשב כחוזה. מ� הצד האחר, אפילו בי� הצדדי� 

 23עדי� לא גמרו בדעת�  א, הוא לא ייחשב לחוזה, א� יסתבר כי הצדדי�מסמ� מפורט ומל

 24(אביר�  266עמ' כר� א'  ,דיני חוזי�דניאל פרידמ� ונילי כה�,  ראו לעני� זה:לכרות חוזה [

 25     .])1991 *הוצאה לאור בע"מ תשנ"א 

 26 אפילו, לא השתכלל לכדי חוזה מחייב "כרו� הדברי�זלעיתי� מסמ� המכונה ע"י הצדדי� "

 27הצדדי�, זיהויו של  הסכמה לגבי רבי� מפרטיה המהותיי� של העסקה, כדוגמת זהות כולל

 28היבטי� וחלוקת תשלומי המיסי� בי� הצדדי�. זאת כאשר  מועדי התשלו�הנכס, מחירו 

 29   נותרו עלומי� באופ� שלא נית� להשלימ� ע"י הדי� ו/או הנוהג.חשובי� אחרי� של העסקה 

  30 
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 1  ראו לעני� זה:

 2  ).""עני* כה*(להל�:  739) 5פד"י מט(כה* נ' כה* ואח'  3102/95ע"א 

 3להל�: ( – 682, 673) 4פד"י נב( תמגר, חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' גוש* ואח' 3380/97ע"א 

 4  .)"עני* תמגר"

 5  .)רג""עני* רוזנב (להל�: – )24.7.13( רוזנברג נ' סב*  9247/10ע"א 

 6  .)"עני* פלונית"להל�: ( –) 11.8.13(דניאל נ' פלונית  9255/11ע"א   

 7  :באשר לגמירות הדעת  .39

 8המבח� לגמירת דעת� של הצדדי� הוא מבח� אובייקטיבי הנלמד מאמות מידה חיצוניות, 

 9אי� גמירות הדעת תלויה  *. ודוק וכולל את נסיבות העני�, את תוכ� המסמ� עצמו ועוד

 10פי אמת מידה של *נבחנת כאמור עלבתחושותיה� הסובייקטיבית של הצדדי�, אלא היא 

 11  האד� הסביר.

 12  ראו לעני� זה:

 13  .260) 2פד"י ל(זנדבק ואח' נ' דנציגר ואח'  440/75ע"א 

 14  עני* כה*.

 15  .)"עני* עדני"להל�: ( – )18.7.10( מנח� עדני נ' דוד 7193/08ע"א 

 � 16 , לחתו�סובייקטיביתשהסקנו במסגרת שאלה ג' לעיל כי המבקשי� התכוונו,  סקנההמלכ

 17אובייקטיבית  על מסמ� חוזי תק( ומחייב, אינה מלמדת בהכרח על גמירות דעת� מבחינה

 18  לעיל). 38(ראו ג� דברינו בסעי( 

 19  :באשר ליסוד המסויימות  .40

 20י� מהותיי� לעסקה, שאינ� ניתנהחיוניי� והפרטי� כל הבהתא� ליסוד זה נדרש כי 

 21 ).עני* עדניהמתקרא "זכרו� דברי�" (אותו מסמ� פי הדי� או הנוהג, מצויי� ב*להשלמה על

 22א� לא כ�, המסמ� נעדר "מסויימות" המתחייבת לש� ביצוע "קיבול" ושכלול חוזה תק( 

 23  לחוק החוזי�). 2ומחייב (סעי( 

 24דרישת המסויימות עניינה בשאלה, א� הצעת  – תפלוניעני* ב או בלשונו של בית המשפט

 25 אינה כזאתא�  המציע היתה מסויימת דיה כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה.
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 1י�" כשלב במו"מ לקראת הסכ� יש לראות באותו מסמ� שכונה ע"י הצדדי� "זכרו� דבר

 2 158/77ע"א במחייב, לאחר גיבוש כל ההסכמות החיוניות הנדרשות (ראו דברי� דומי� ג� 

 3   .)288*287, 281) 2פד"י לג( רבינאי נ' חברת מ* שקד בע"מ (בפירוק)

 4  :יחסי הגומלי* בי* יסוד גמירות הדעת ליסוד המסויימות  .41

 5לעתי�, העדה א( שעסקינ� בשני יסודות נפרדי� ועצמאיי� קיימי� ביניה� יחסי גומלי�. *על

 6 –חסרה או פגומה. מנגד, היעדר מסוימות ת דעת נתפשת כפיצוי על מסוימות וחזקה על גמיר

 7  ת דעת� של הצדדי�.ועשוי להעיד על פג� בגמיר –בדגש על היעדר הסכמה לגבי פרט עיקרי 

 8  ראו לעני� זה:

 9  .עני* עדני

 10  עני* רוזנברג.

 11ת דעת� מבחינה ולהל� נבח� הא� המסמ� דנ�, שנחת� ע"י הצדדי�, מלמד על גמיר  .42

 �12 הוא מסויי� דיו, בכדי ללמדנו כי בפנינו חוזה תק( שנכרת והא ,אובייקטיבית לכרות חוזה

 13  בי� הצדדי�.

 14  פיה יקו� ויפול דבר.
לטעמי זו השאלה החשובה והמכרעת בתובענה זו, על

 15המסמ�, שכ� העדר מסויימות, לנוכח יחסי הגומלי� בי� שני  מסויימותאתחיל דווקא בבחינת 

 16  ת דעת� של הצדדי�. וילמד על פג� בגמירלחוק החוזי�,  2היסודות דלעיל הנדרשי� בסעי( 

  17 

 18   העדר מסויימות של המסמ+  .43

  19 

 20מבחינה  לעיל, העובדה כי הצדדי� התכוונו בדעת� 38כפי שציינו בסעי(   א.

 21א� המסמ� אינה מספקת ), בשאלה ג' לעיל לכרות חוזה (כמסקנתנו סובייקטיבית

 22מסויי� דיו בכדי ליצור , אינו מפורט או "זכרו* דברי�"עליו חתמו, אותו כינו 

 23  . "חוזה"

  24 

 25דרישת המסויימות עניינה בשאלה, א�  – תעני* פלוניבאו בלשונו של בית המשפט 

 26  הצעת המציע היתה מסויימת דיה כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה. 

  27 
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 36מתו�  27

 � 1בחלק מהפרטי� החיוניי� במסמ� נעדר מסויימות בענייננו לטעמי עסקינ

 2  כפי שהסתבר במהל� בירור התובענה. בינציה, וזאת והמהותיי� לעסקת קומ

  3 

 4, או לא הוזכרו בו נושאי� במסמ�התברר, כפי שאפרט להל�, שנותרו נקודות עלומות 

 5  שנוכל לכנותו "חוזה". , עדלמסויי� דיו להופכובכדי הכרחיי� מהותיי� ו

  6 

 7זכרו� דברי� עשוי לענות על דרישת המסוימות א( כאשר אינו כולל חלק  –ודוק 

 8מה על פי די� או על למהפרטי� המהותיי� לעסקה, ובלבד שפרטי� אלה ניתני� להש

 9   .פי הנוהג המקובל

  10 

 11במקרה דנ�, כפי שאפרט להל�, נותרו נקודות ונושאי� שלא הוכחה הסכמה לה�, 

 12ו/או הנוהג, באופ� שאי� מנוס מהקביעה כי  פי הדי�*וה� אינ� ניתני� להשלמה על

 13  המסמ� אינו מסויי� דיו.

  14 

 15שני הסעיפי� הבעייתיי� ביותר, ושהובילו למחלוקות בי� הצדדי�, כמשתק(   ב.

 16מה למעשה  נקבע. בסעיפי� אלה למסמ� 4*3 מעדויותיה� בפני, ה� סעיפי�

 17   מקבלי�.מבינציה הנדונה ומה המשיבי� קוהמבקשי� מקבלי� במסגרת עסקת ה

  18 

 � 19שני סעיפי� אלה בעיקר ה� ששכנעוני לקבוע כי המסמ� אינו מסויי� דיו, באופ

 20כנדרש  "קיבוללא נית� לקבל באמצעותו " ברורה וממילא "הצעה" מבטאשאינו 

 21  לעיל. 38המצוטט בסעי(  ,לחוק החוזי� 2בסעי( 

  22 

 23   קובע כדלקמ�:למסמ�  3סעי(   

  24 

 25מ"ר בנוי עד שתי  230"המוכרי� יקבלו מהקוני� בית ב* 

 26חדרי מקלחות ושני  4קומות בחלק מאחד המבני� ובו עד 

 27משטח המגרש כולו ובתנאי של  33%מטבחי� על שטח ב* 

 28חדרי שינה,  2מ"ר בנוי הכוללי�  50מ"ר. בנוס-,  500יעלה על 

 29  .סלו*, מטבח, מקלחת ושירותי� במבנה השני"

  30 

 31  קובע כדלקמ�:למסמ�  4סעי(     

  32 

33
משטח המגרש ובתנאי שלא יפחת מ 67%קבלו "הקוני� י 

 34יחידות דיור וחלק נוס-  2מ"ר ועליו יבנו מבנה ב*  1000
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 36מתו�  28

 1למעלה בו יחידת דיור נוספת  3מהמבנה המוזכר בסעי- 

 2  .יחידות דיור" 3ובסה"כ 

  3 

 4פי *של ציפורה. לכאורה על מ"ר שיועדה למגוריה 50נתחיל ביחידת הדיור בשטח של   ג.

 5. דא עקא שאותה מופיעה בחלק שהמבקשי� מקבלי�למסמ� יחידה זו , 3סעי( 

 6  בחלק שהמשיבי� מקבלי�. 4יחידה ג� מוזכרת בסעי( 

 7  למבקשי� או למשיבי�.  –למי תהא שייכת קניינית יחידה זו  מכא� עולה השאלה  

 8  .אי* תשובה ברורה במסמ+, וג� דעות הצדדי� בנדו* חלוקות  

  9 

 10ינית לה� ע� זכות מגורי� לציפורה לגרסת המשיבי� יחידת דיור זו תהא שייכת קני  

 11עד לאריכות ימיה. לאחר פטירתה החזקה ביחידת הדיור תחזור לידיה� (עדותו של 

 12  ).23*22לפרו' שו'  166עמ' ; עדותו של רועי 29לפרו' שו'  134ציו� עמ' 

  13 

 14כי סוכ� שיקבלו שלוש יחידות דיור (ולכ� ג� נתייחס  המבקשי� טענולעומת�   

 15תצהירי המבקשי�, דוגמת מ"ר לציפורה ( 50ידת דיור בשטח של להל�), ביניה� יח

 16  ).31*27לפרו' שו'  77עמ' ; 87סעי(  4תצהירו של הרצל ת/

  17 

 18הדיור של ציפורה  יחידתצורה ברורה ומפורשת כי מסמ� באי� מחלוקת כי לא נרש� ב  

 19היא קניינ� של המשיבי� וחוזרת אליה� לאחר אריכות ימיה של ציפורה. המשיבי� 

 20פה (עדותו של ציו� *נימקו חסר זה במסמ� בכ� שכ� היה הסיכו� בי� הצדדי� בעל

 21, א� נמוק זה לא )26לפרו' שו'  166; עדותו של רועי עמ' 28*24לפרו' שו'  135עמ' 

 22סמ� עולה לכאורה כי יחידת דיור זו נופלת בחלק� של למ 3משכנע, שכ� מסעי( 

 23  המבקשי�. 

  24 

 25 )19*15לפרו' שו'  69עמ'  –דותו של הרצל המצויינת בעהצעתו של טל ( –לא זו א( זו   

 26יחידות דיור, כשהיחידה השלישית המיועדת , כי המבקשי� יקבלו שלוש היתה

 27מכ� תחזור לידיו של לציפורה תהא לזכות מגורי� בלבד עד לאריכות ימיה, ולאחר 

 28יור טל שיהיה בעליה.  בר�, הצעה זו נדחתה ע"י המבקשי�, שחפצו בשלוש יחידות ד

 29א( הרצל בעדותו כמפורט לעיל. א� הצעה זו נדחתה על ציי� שיהיו בבעלות�, כפי ש

 30, כשלא הוכח כי קיבלו כעת יד�*ידי המבקשי� כשהוצעה ע"י טל למה שתתקבל על

 31  הטבה משמעותית תמורתה?!

  32 

 33, הא� מ"ר 50בשטח של  ליחידת הדיור שיועדה למגוריה של ציפורהשאלה זו הנוגעת   

 34תהיה שייכת קניינית לציפורה או שמא תהיה בבעלות המשיבי� ע� זכות למגורי� 
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 36מתו�  29

 1היא מהותית לעסקת הקומבינציה נשוא המסמ�. עד  ,שנות חייה 120לציפורה עד 

 2יהיו מוכני� לוותר על יחידה זו  כדי כ� מהותית, כששאל בית המשפט את ציו� א�

 3ת דיור נוספת יד"שלא נית* כי אני אצטר+ לוותר על יחלטובת המבקשי�, השיב 

 4  ).36*34לפרו' שו'  135(עמ' העסקה כבר לא תהיה כלכלית בשבילי" ו

  5 

 6א� יחידת הדיור תהיה שייכת קניינית לציפורה היא תוכל  – ברורה  מינא הנפקא

 7. לעומת למוכרה במהל� חייה או שלאחר פטירתה יירשו יורשיה את יחידת הדיור

 8היא לא  האמורה, כל שתעמוד לציפורה רק זכות מגורי� בלבד ביחידת הדיורכזאת 

 9  תוכל למכרה במהל� חייה ולאחר פטירתה החזקה בנכס תוחזר למשיבי�.

  10 

 11ורני כי לב ליבה של "המסויימות" בעסקאות קומבינציה היא החלוקה הברורה בס

 12מקבל במסגרת העסקה ומה היז�/הקבל� מקבל במסגרת  בעל המקרקעי�מה 

 �13 מסויי� דיו מהעסקה. א� יש מחלוקת בנוגע לחלוקה זו, לא נית� לומר כי המס

 14  ."חוזה"בכדי להיקרא 

  15 

 16הדיור שיועדה לציפורה כמתואר לעיל לכ� המחלוקת בי� הצדדי� בסוגיית יחידת 

 17  היא מהותית, ולא ניתנת להשלמה במסגרת הדי� או הנוהג. 

 18די בכ+ בכדי לקבוע כי המסמ+ אינו מסויי� דיו, שהרי בלעדי קבלת זכויות הקני* 

� 19   נכנסי� לעסקת הקומבינציה האמורה. והמשיבי� ביחידה זו לא היו המבקשי

  20 

 21פורט מה המבקשי� יקבלו במסגרת עסקת למסמ�, בו לכאורה  3ג� סעי(   ד.

 22  הקומבינציה אינו ברור דיו, ולמעשה די עמו�.

  23 

 24יחידות דיור, למיכל  שלושנזכיר כי לכל אור� הדר� טענו המבקשי� כי ביקשו לקבל   

 25 130, כאשר יחידת הדיור של מיכל והרצל תהא בשטח של והרצל, לאסתר ולציפורה

 26מ"ר ויחידת הדיור של ציפורה תהא  100של מ"ר, יחידת הדיור של מיכל תהא בשטח 

 27; 36*27לפרו' שו'  77; עמ' 14*9לפרו' שו'  73 של הרצל עמ' מ"ר (עדותו 50בשטח של 

 28  .)11לפרו' שו'  51ועמ'  10*9לפרו' שו'  50עדותה של אסתר עמ' 

  29 

 30מיכל בעדותה ציינה כי א� היתה יודעת שמהמשיבי� מציעי� לה� בית  –יותר מזה   

 31, 4.3.16גשי� כלל ע� המשיבי� ביו� כלול יותר ממשפחה אחת לא היו נפיאחד ש

 32  ). 15*13לפרו' שו'  26מועד חתימת המסמ� (עמ' 

  33 
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 36מתו�  30

 1לעומתו, ציי� ציו� בחקירתו הנגדית כי לא התכוו� לתת למבקשי� שלוש יחידות דיור   

 � 2מ"ר בצירו( זכות מגורי� בלבד ביחידה  230בנויות ונפרדות, אלא מבנה אחד ב

 3 136; עמ' 9*8לפרו' שו'  135מ"ר בלבד (עמ'  50נפרדת בשטח של ציפורה בשטח של 

 4  ).23*22לפרו' שו'  166"י רועי (עמ' דברי� דומי� נאמרו ע ).15*13לפרו' שו' 

  5 

 6שוב, רואי� חוסר הבנה או הסכמה בדברי� הבסיסיי� של עסקת הקומבינציה,   

 7  .שהדי* או הנוהג לא יוכלו להשלי� בנדו*

  8 

 9 ששורטט , תרשי�להמחשת העמימות הקיימת בנדו� נפנה לנספח טו לתיק המוצגי�  

 10 (עדותו 4.3.16בכתב ידו של ציו� במעמד ישיבת החתימה של המסמ� ביו�  (כנראה)

 11 ).24*23לפרו' שו'  136(עמ'  למוצג בו), וציו� ג� הסכי� 32לפרו' שו'  136של ציו�, עמ' 

 12מ"ר מחולק לשתי יחידות דיור נפרדות של  230ש� דווקא רואי� כי המבנה של 

 13מ"ר לגביה נרש� "יח' לאמא".  50 לשמ"ר, ובמבנה השני יש יחידה בשטח  130+100

 14נו במסגרת מבנה אחד, והשלישית תיבנה היינו שלוש יחידות דיור, ששתיי� מה� ייב

.� 15הרצל א( העיד כי המשיבי�  במסגרת מבנה אחר שייבנה בסמיכות על המקרקעי

 16מ"ר   130דות. מ"ר יחולק לשתי יחידות דיור נפר 230אמרו לו ברורות כי המבנה של 

 17  .)15*12לפרו' שו'  82מ"ר לאסתר (עמ'  100*יכל ולהרצל ומ

  18 

 19"אני לגביו ציי�:  מ"ר 230ש כי מדובר במבנה אחד של דא עקא שציו� התעק

 20  ).15לפרו' שו'  136(עמ' התכוונתי לתת רק לבית אחד" 

  21 

 22ג� לא ברור עד תו� כמה יחידות דיור ייבנו בסופו של יו� על המקרקעי� במסגרת   ה.

 23די להגדיל את שכ� המשיבי� התכוונו לבקש שינוי תב"ע בכהסכ� הקומבינציה, 

 24  רקעי�, ומה חלק� של המבקשי� בהגדלה זו.אחוזי הבניה על המק

  25 

 26ני מבני� על פי התב"ע הקיימת נית� לבנות ארבע יחידות דיור (ש –נבהיר את דברינו 

 � 27  .)נספח ח' לתיק המוצגי�(ושתי קומות) כמתואר בחוות דעתו של השמאי רפלסו

 28כ� ג� עולה ברורות מעדותו של הרצל, שהל� יחד ע� המשיבי� לועדה המקומית   

 � 29להוציא ד( תכנו� ובניה בקשר למקרקעי�. בד( זה נרש� כי נית� לבנות על המקרקעי

 30  ).36*22לפרו' שו'  76בהתא� לתב"ע הקיימת ארבע יחידות דיור (עמ' 

 31טו לתיק המוצגי�,  על א( זאת בתרשי� שרש� ציו� במעמד חתימת המסמ�, נספח  

 32, כנראה חמש יחידות רואי� כי המשיבי� התכוונו לבנות יותר מארבע יחידות דיור

 33  לי א( יותר.דיור, ואו
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 36מתו�  31

 1עדה המקומית ונשאל על כ� ציו� וציי�, כי אכ� המשיבי� התכוונו להגיש בקשה לו  

 2פי התב"ע הקיימת, באופ� שתתאפשר בניית יחידת דיור *להגדלת אחוזי הבניה על

 3לפרו'  138; עמ' 36*27לפרו' שו'  137עמ' , ובכ� יושבחו המקרקעי� כלכלית (נוספת

 4  ). 30*15שו' 

 5  :כשנשאל ציו� ומה חלק� של המבקשי� בהשבחה והשיב כי  

 � 6"בהסכ� לא רשו� שאנחנו את החלק שלה� ...הולכי

 7תה מגדיל רשו� מה ה� מקבלי�...מ* הסת� א� אלהגדיל, 

 8היחסי שלה�. זה נעשה באופ* את התב"ע ה� נהני� מהחלק 

 9  ).3*1לפרו' שו'  138(עמ' אוטומטי" 

 10"ע ולהגדיל כווני� לבצע שינוי תבכי המשיבי� מתציו� א( ציי� כי במסמ� לא רשו� 

 11לפרו' שורות  138(עמ'  למבקשי�לא מסרו מידע חשוב זה � את אחוזי הבניה, וה� ג

6*7(  12 

 13וא חלוקת הזכויות בי� הצדדי� לו, לב ליבו של הסכ� קומבינציה ה ,נו לעילכפי שציי

 14הבעלי� מחד גיסא והיז�/הקבל� מאיד� גיסא. אפשרות הגדלת אחוזי בניה צריכה 

 15להיות מוסכמת מראש בי� הצדדי� בצורה ברורה ומפורשת בכל מסמ� משפטי 

 16 מחייב ביניה�, לרבות זכרו� דברי�, כי יש לכ� השפעה על חלוקת הזכויות ביניה�

 17  . עי� ואפשרויות הבניה עליה�לנוכח השבחת המקרק

 18במסמ� דנ� אי� כל התייחסות לאפשרות הגדלת זכויות הבניה במקרקעי�, למרות 

 19לכ�, והתכוונו לבנות לפחות חמש יחידות  תשהתברר כי למשיבי� היתה כוונה ממשי

 20דיור, אחת מעבר לאפשרות התכנונית שהיתה קיימת בעת חתימת המסמ�. המסמ� 

 21נעדר את חלק� של המבקשי� בהשבחת המצב התכנוני במקרקעי�, למרות עדותו 

 22  . "אוטומטית" מהשבחה זו י ייהנושל ציו� שהיתה כוונה כ

 23לק� של המבקשי� פיה ח*תמונה הפוכה, על . מהמסמ� דווקא עולהלא שוכנעתי בכ�

 24ללא קשר להשבחה תכנונית כלשהיא, ממנה ייהנו רק המבקשי�, השבחה  קצוב וידוע

 25יחידת הדיור שהיו ניתנות  , עודפי� מארבעשתותיר ביד� יחידת דיור אחת או יותר

 26  לבניה בעת החתימה על המסמ�.

 27ת הזכויות במקרה של במצב דברי� זה יש לומר כי המסמ� חסר הסכמה על חלוק

 28  כוונה מוחשית לבקש הגדלה כאמור.  שהגדלת זכויות הבניה במקרקעי�, במיוחד כשי

 29  חסר זה לא נית* להשלמה באמצעות הדי* או הנוהג. 
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  1 

 2המבקשי� בסיכומיה�, חלק ג', ציינו עוד נקודות חסרות במסמ� שיכולות להצביע   .ו

 3והעדר  היתרי בניה והבניה עצמהעל העדר מסויימות (דוגמת העדר זמני� להוצאת 

 4א� סבורני כי נקודות אלה ניתנות להשלמה ע"י הדי� ו/או הנוהג, כפי  ,)מפרט מפורט

 5  שציינו המשיבי� בסיכומיה�. 

 6ימות שלא ניתנת רק בנקודות שציינתי לעיל קיימת בעיה אמיתית של העדר מסו

 7  . להשלמה ע"י הדי* או הנוהג

  8 

 9למע� השלמת התמונה אוסי( כי אכ� העדר מפרט מפורט של יחידות הדיור שהיו   

 10    צריכות להיבנות ע"י המשיבי� הטריד אותי במקצת. 

  11 

 12  המציי� כדלקמ�: 10המעט שכתוב במסמ� לגבי המפרט מופיע בסעי( 

  13 

 14"סטנדרט הבניה יהיה כזה אשר נבנה בביתו של המוכר 

 15  ברחוב נשר".

  16 

 � 17למסמ�. במקו� המילה  10ברחוב נשר (נפלה טעות בסעי( הכוונה לביתו של ציו

 18  ).24*23לפרו' שו'  120עדותו של ציו� עמ'  –צריכה היתה להיכתב "הקונה"  ""מוכר

  19 

 20היה מצופה כי לפחות בביתו של ציו� ברחוב נשר, יבקרו המבקשי� על מנת להתרש� 

 21  בבית זה.א( אחד מה� לא ביקר שלטענת המבקשי�  מהמפרט הבנוי בו, דא עקא

 22עול� לא ראה כל בניה של כי מ , נציג המבקשי� ביחס� מול המשיבי�, העידהרצל

 23  ).27לפרו' שו'  79(עמ'  המשיבי�

 24לפרו'  120(עמ'  "הרצל היה בבית שלי"ציו� עומת ע� טענה זו של הרצל והשיב כי  

 25  ).26שו' 

 26(עמ'  בית""למיטב זכרוני עשיתי איתו סיור והוא היה אצלי ב בהמש� שב וציי� כי

 27  ). 28לפרו' שו'  120

  28 

 29נשאל בנקודה זו רועי ע"י בית המשפט, מדוע לא צור( למסמ� המפרט הטכני של 

 30  :למסמ�, והשיב 10הבית ברח' נשר המצויי� בסעי( 

  31 

 32"אנחנו את הבית הזה אני יודע שציו* הראה להרצל ציוני, 

 33אותו וג� אחרי� נעשה איתו סיור. את הבית נית* להגדיר 

34� של מפרט, אבל המפרט הוא יחסית פשוט, לא בפרמטרי 
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 1דבר מורכב. לא בית שבוני� בסביו*. לכ*, אנחנו חשבנו שזה 

 2מספיק. א� ביהמ"ש חושב שזה לא  מספיק, והסטנדרט לא 

 3ברור, אי* בעיה שביהמ"ש ישלח מישהו מטעמו לבית ונוסי- 

 4את זה. הסטנדרט קיי�, הרצפות קיימות, אי* שו� בעיה 

 5  ).15*10לפרו' שו'  152(עמ' את זה שוב ושוב" לבוא ולראות 

  6 

 7  בסופו של דבר שוכנעתי מתשובתו זו של רועי.    

  8 

 9סת�) ובי� ביקרו בביתו של ציו� עובר לחתימת המסמ� (כגרלא בי� א� המבקשי� 

 10פיו נבנה ביתו של ציו� *א� ביקרו (כגרסת� של ציו� ורועי), ה� הסכימו למפרט על

 11את המפרט המפורט החסר במסמ� במפרט המפורט  להשלי�נית* ברחוב נשר. היינו 

 12פיו נבנה ביתו של ציו� או כל מפרט דומה אחר שיושג בהסכמה ביניה� בהמש�.  *על

 13המבקשי� לא ציינו כי סוכ� בינ� לבי� המשיבי� על מפרט מיוחד או סטנדרט  –ודוק 

 14ק אות�. מכל בניה גבוה במיוחד. מכא� כי מפרט ביתו של ציו� ברחוב נשר אמור לספ

 15והתכוונו לסטנדרט מקו� ה� הסכימו לכ� מראש ובמפורש במסמ�, וא� טעו בכ�, 

 16אי� זאת אלא טעות בכדאיות העסקה שאינה בגדר "טעות" היכולה  ,בניה גבוה יותר

 17  (ד) לחוק החוזי�.14להביא לביטול העסקה, כהוראת סעי( 

  18 

 19אי� הכוונה כי הפירוט " החוזה, מסויימותעסקינ� בדרישת "כש –דגיש בנדו� א  ז.

 20ללמוד ממנו על מהותה ותחומה של  הכליל השלמות. די בכ� שנית� יהי הבמסמ� יהי

 21את החוזה, א( א� העסקה, ושיכלל בו כל פרט אשר בלעדיו לא נית� יהיה לבצע 

 22  ).עני* תמגרהצדדי� חפצי� בכ� (

  23 

 24 מהותיי� �כשמגיעי� למסקנה כי ישנ� פרטי לעיל, כ�כפי שעמדנו על  לעומת זאת,

 25הסכ� מחייב, יש לומר  "הבשיל"חסרי� לעסקה בלעדיה� לא נית� לומר כי  וחיוניי�

 26  כי לא מתקיימת דרישת המסויימות.

  27 

 28במקרה דנ� הנקודות עליה� עמדתי לעיל (יחידת הדיור של ציפורה; מספר יחידות 

 29) הדיור שיקבלו המבקשי�; הגדלת אחוזי הבניה וחלק� של המבקשי� בהגדלה זו

 30שיש בה� בכדי להשפיע על  וחיוניות נקודות מהותיות מלמדות כי חסרות במסמ�

 31בלעדיה* לא נית* לומר כי הבשילה עסקת  מהותה ותחומה של העסקה.

 32  הקומבינציה.

  33 

  34 
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 1  :גמירות דעת הצדדי� מבחינה אובייקטיבית היעדר  .44

 2ובייקטיבי, יש כפי שציינו לעיל בי� יסוד המסויימות ליסוד גמירות הדעת, שנבח� במדד א

 3ככל שנסיק על אי הסכמה בפרטי� עיקריי�, מהותיי� וחיוניי�  –קשר של גומלי�. היינו 

 4  הדבר עשוי להעיד על פג� בגמירות דעת� של הצדדי�. ,לעסקה שבפנינו

  5 

 � 6במקרה דנ* העדר הסכמה בשלוש הנקודות עליה� עמדנו לעיל מלמד על אי גמירות דעת

 7  ת להשלמה ע"י הדי* ו/או הנוהג. וניתנ *בנקודות אלה, שאינ

  8 

 9שלוש הנקודות דלעיל ה� מהותיות וא( עיקריות בהסכ� הקומבינציה שבלעדיה� נית� לומר 

 10  כי לא השתכלל חוזה מחייב ביניה�, ועליה� עוד להשלי� המשא ומת� בנקודות אלה. 

  11 

 12וח כי נית� מעדויות הצדדי� לעיל עולה כי נקודות אלה חשובות לצדדי�, ולא בט –יותר מזה 

.� 13  יהיה להגיע להבנות בה

 14באשר ליחידת הדיור של ציפורה, ציו� העיד ברורות כי א� זו לא תישאר קניינ�  –לדוגמא 

 15העסקה אינה כדאית למשיבי� כלכלית.  ,של המשיבי� לאחר אריכות ימיה של ציפורה

 16תומ�  לעומת�, המבקשי� סברו כי יחידה זו תהא קניינ�, ולכאורה סעי( מסעיפי המסמ�

 17  לעיל). כ�בכ� (ועמדנו על 

  18 

 19ר לשאלת בניית שלוש יחידות דיור נפרדות ומושלמות למגורי� בעבור המבקשי� כ� ג� באש

 20כ� לעיל), א� דווקא תה קריטית למבקשי� (כפי שעמדנו על או פחות מכ�. נקודה זו דווקא הי

 21  בה לא הושגה הסכמה ברורה והמסמ� הותירה עמומה ומעורפלת.

  22 

 23קת קומבינציה, א� במקרה דנ� א חלק מליבת כל עסבנושא הגדלת זכויות הבניה, שהוג� כ� 

 24תוכנית� של המשיבי� לפעול להגדלת אחוזי הבניה של המקרקעי� ע"י . לחלוטי�נותר סתו� 

 25שינוי התב"ע החלה עליה�, התגלתה רק בחקירת� הנגדית. נסיונו של ציו� לטעו� כי ג� 

 26לה זו של אחוזי הבניה, לא באה לידי ביטוי במסמ�, אלא מהגד אוטומטית המבקשי� ייהנו

 27  .)לעילכ� עמדנו  ה כי המבקשי� לא ייהנו מהגדלה זו (וג� עלממנו עול –ההיפ� 

  28 

 29בית המשפט קבע כי זכרו� הדברי� נעדר מסויימות כיוו� שהותיר עלו� את  עני* דניאלב  .45

 30ינה מלמדת על העדר מסויימות,  סוגיית תשלומי המיסי�, הג� שברגיל סוגיה זו כשלעצמה א

 31לנוכח האפשרות להשלי� החסר ע"י הדי� או הנוהג. זאת כיוו� שנסיבות המקרה ש� לימדו 

 32  כי שני הצדדי� ייחסו לסוגיה זו חשיבות מירבית.

 33זכרו� הדברי�, ללו בכ� נהג בית המשפט ש� הג� שרבי� מפרטיה המהותיי� של העסקה נכ  

 34  הנכס, מחירו ומועדי התשלו�.זיהוי דוגמת זהות הצדדי�, 



  
  בית המשפט המחוזי בחיפה

    

09
69381 ה"פ
  ציוני ואח' נ' שגיא ואח' 16
  

   
  

 36מתו�  35

  1 

   � 2א� ש� כ� נקבע, קל וחומר שזה צרי� להיות המצב במקרה דנ�, כשהמסמ�, המתקרא "זכרו

 3דברי�", חסר הסכמה ו/או עלו� בשלוש נקודות מהותיות והכרחיות לעסקת הקומבינציה, 

 4  שאינ� ניתנות להשלמה ע"י הדי� או הנוהג.

  5 

 6 דנ* מלמדות על העדר מסויימות של המסמ+ נסיבות העני*יש לומר, כי לסיכו� שאלה ד'    .46

 7מכא* ג� העדר  .)נעדר את המסויימות הנדרשת לקבוע את היק- העסקה ותחומה (המסמ+

 8   הצדדי�, מבחינה אובייקטיבית, לשכלל חוזה תק- ומחייב ביניה�.גמירות הדעת של 

  9 

 10מבחינה  אי� די בגמירות דעת לחתו� על מסמ� מחייב ,לעיל 38כפי שציינו בסעי(  –ודוק   

 11 "מסוימות", אלא יש לבחו� א� אותו מסמ� כולל את הסובייקטיבית (כמסקנת שאלה ג' לעיל)

 12 ,ביצוע "קיבול"הנדרשי� להעמדת "הצעה" ו האובייקטיבית "גמירות הדעת"ואת  הנדרשת

 13  לחוק החוזי�. 2כהוראת סעי( 

  14 

 15עני* ב על זכרו� הדברי� את שאמר בית המשפטנית� לומר על אודות המסמ� במצב דברי� זה 

 16  כי: פלונית

  17 

 � 18"המסקנה העולה ממכלול נסיבות העני* היא, שבמועד החתימה על זכרו* הדברי

 19  ...".לא השתכלל בי* הצדדי� חוזה מחייב

  20 

 21  פגמי� בכריתת המסמ+, עושק והפיצויי� המוסכמי� –לה ה' שא

  22 

 23שאלה זו היתה רלוונטית רק א� היינו למסקנה כי המסמ� דנ� הוא בגדר מסמ� חוזי תק(   .47

 24בהיותו נעדר מסויימות  ,תק( ומחייבהסקנו לעיל כי אי� עסקינ� במסמ� משפטי שמ  ומחייב. 

 25 ושאינ� ניתני� להשלמה ע"י הדי� ו/א ,וגמירת דעת הצדדי� בפרטי� מהותיי� וחיוניי�

 26  השוני�. ענפיההנוהג, ממילא מתייתר הצור� בבירור שאלה זו על 

  27 

 28    סו- דבר

  29 

 30לתיק המוצגי�, אשר  1לאור כל האמור אני מקבל התובענה ומצהיר כי המסמ+, נספח ח/  . 48

 � 31אינו בגדר מסמ+ חוזי תק- ומחייב בי*  ,בנוגע למקרקעי* 4.3.16נחת� בי* הצדדי� ביו

 .� 32  ה ע"י מי מהצדדי�.לכ* אינו נית* לאכיפהצדדי

  33 
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 1של  בסכו� כוללהמשיבי�, יחד ולחוד, יישאו בהוצאות המבקשי� ובשכר טרחת באת כוח�   .49

 2  .של המבקשי� ימי� מיו� מת� פסק הדי� לידי באת כוח� 30, שישולמו תו� 4 20,000

 3הדי�  קלא ישול� הסכו� האמור במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדי� החל מיו� מת� פס

 4    ועד ליו� התשלו� המלא בפועל.

  5 

.� 6  המזכירות תעביר פסד די* זה לצדדי

  7 

  8 

  9 

 10  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  06, כ"ה אב תשע"חנית� היו�,  

                   11 

 12 

  13 

  14 

  15 


