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 6מתוך  1עמוד 

 

  
   כתב תביעה

  התובעה בתמצית

תביעה זו, עייה, בהפרה חד צדדית של התבע את הסכמים שכרתו בין הצדדים,  .1

 תוך גרימת זיקין והפסד לתובע.

  הצדדים לתובעה

רכש את זכויות היזמות וארגון קבוצת  ").התובעלהלן: ", (_____________מר  .2

להלן ( 411חלקה  6195ב"ב הידוע כגוש  5רכישה, בכס המצא ברח' חיים לדאו 

 "). "הכס

סילק את התובע מיזמות זו בתמורה לסך  ")."התבע (להלן: _____________מר  .3

 מסוים המפורט להלן.

	רקע עובדתי

") בעל הכסציון קייקוב (להלן " [למיים] התבע פה למר בן 2010במהלך שת  .4

שהיו בעל הכס ומתווך דל"ן במקצועו, והתעיין אצלו ברכישת מגרש לביה 

בבי ברק, וכן התעיין אצלו בכס ה"ל שהיו בית  28עצמית ברח' עמק יזרעאל 

 מגורים בודד עם מגרש, במטרה ליזום ביית מס' יחידות דיור, ושיווקן לציבור. 

הדין בבית 
_____________  

  

    

      
    __________________________ ת.ז. ___  :בעין

    _____________________________מרח'   

   

  ;התובע    

    - ג ד  -  

      

   _________________________ ת.ז. _____  
    _____________________________מרח'   
      
  ;התבע    

   חוזה וגרימת זיקין הפרת  :מהות התביעה
   ₪  225,000  :סכום התביעה
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ברים ועריכת חישובי עלות שוים, התבע ובעל הכס לא הגיעו לעמק לאחר דין וד .5

השווה באשר למחיר הכס, עקב כך לא הגיע המשא ומתן לכדי גמר ולא התבצעה 

 ספח א') –שום עסקה בייהם. (רצ"ב תצהיר עדות מבעל הכס 

לאחר מכן התובע בא בדברים עם בעל הכס, ולאחר דין ודברים, הגיע עמו לעמק  .6

ווה באשר למחיר הכס, וסוכם בין בעל הכס ובין התובע כי התובע יהא בעל הש

זכויות היזמות וגיבוש קבוצת הרכישה בכס. לשם כך רכש התובע מבעל הכס זכות 

  לזמן קצוב., שיווק הדירות האמורות להיבות על הכס

כהוצאות בהתאם לזכות זו, התובע הוציא הוצאות רבות הכרוכות בקידום היזמות,  .7

 תיווך ושיווק, ועוד, והחל בשיווק הכס, ואיתור לקוחות לרכישת דירה בכס.

תחילת הקשר בין הצדדים בתיק זה, החל כשהתובע הציע לתבע להצטרף כחבר  .8

בקבוצת רכישה והתבע גילה רצון לרכישת דירת פטהאוז בכס, קשר זה וצר 

התבע מתעיין ברכישת דל"ן מר דוד אלוש, ובהכרתו כי  -באמצעות גיס התובע 

 בכלל ובכס זה בפרט.

במהלך המשא ומתן לצירוף התבע כחבר בקבוצת הרכישה, פה התבע לתובע  .9

בהצעה שיכס במקומו כמהל ויזם קבוצת הרוכשים, ובבקשה שיוותר ויפסיק את 

כל פעולותיו ויסתלק מכל זכות בכס, דהייו להסתלק לגמרי מיהול קבוצת 

, ומעתה ואילך, לאפשר לו להל את הכס בעצמו, תוך ויתור היזמותשה והרכי

 וסילוק מוחלט של התובע מכל זכות יהול או זכות כל שהיא בכס.

לאחר משא ומתן ממושך הסכים התובע להצעת התבע ובתאריך כח' טבת תשע"א  .10

ס ) בין הצדדים שעל פיו, התובע מפסיק כל פעילות בככספח ב'כרת הסכם (רצ"ב 

לידי ₪  300,000ומוותר על כל זכות בכס לטובת התבע, בתמורה לתשלום סך 

 התובע. 

ההסכם בין הצדדים ערך ביזמת התבע בהבתו המליאה לאחר בירור מעמיק  .11

ומתמשך, ולאחר בירור כל הפרטים והעלויות מול בעל הכס ומול התובע ואצל 

 ובע.גורמים רלווטיים וספים, וללא כל שכוע מצד הת

ההסכם ערך בכתב ידו של התבע, לאחר עריכת מס' טיוטות, ולאחר שהבטיח את  .12

עצמו בהכסת סעיף להסכם בו יתה לו אופציה חד צדדית לחזור בו תוך זמן קצוב 

 מההסכם, לצורך התייעצות עם גורמים מקצועיים.

 התבע אף הצהיר בפי מר אלוש כי בכוותו לצרף שותף וסף לעסקה בשם מר .13

יוגרמן, שלו "קשרים" בעיריית ב"ב, קשרים שיעזרו לו לקדם קבלת היתר הביה. 

 ספח ג') –(רצ"ב בזה תצהיר עדות ממר דוד אלוש 
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וביקש ממו שיסיר מעל התבע את פה התבע אל התובע,  06/01/2011בתאריך  .14

 .האחריות כלפי הלקוחות שכבר הצטרפו לעסקה, אף לבקשה זו התרצה התובע

") המסדיר חלוקה ה"ל הסכם השילכך יסח התבע הסכם וסף (להלן " בהתאם .15

  )כספח ד'. (רצ"ב 06/01/2011והצדדים חתמו עליו בתאריך 

כשבועיים לאחר חתימת ההסכם השי חזר בו התבע באופן פתאומי וחד צדדי,  .16

וביקש לקרוע את ההסכמים שחתמו וערכו ווסחו על ידו וביזמתו, תוך הפרה 

של התחייבויותיו בהסכם, זאת ללא כל עילה או פעולה כל שהיא מצד התובע,  בוטה

 וללא שום שיוי בתוים הקיימים.

בהמשך, התבע החל בגרירת רגלים ובמשיכת זמן ביסיון להתחמק מחלקו  .17

בהסכם, ולגרום לביטולו, עקב כך התובע פה לתבע והבהיר לו מס' פעמים כי עליו 

 ו וכלשוו, ולפרוע לו את ההמחאות שמסרו על ידו.לקיים את ההסכם ככתב

לאחר מס' פגישות משותפות לבעל הכס התובע והתבע, ולאחר התחמקויות רבות  .18

מצד התבע, ומשיכת זמן רב, וכח בעל הכס כי התבע חזר בו מהתחייבויותיו, 

 והחליט על דעת עצמו שלא לבזבז זמן וסף, ולמכור את הכס לגורם אחר, ואכן

לאחר זמן חתם הסכם שיווק ויזמות בין בעל הכס לבין מר אשר איליה להקמת 

  מבה בכס.

מחמת התהגות התבע לא היה בידי התובע לעמוד בהתחייבויותיו כלפי בעל הכס,  .19

 לאחר שעבר הזמן שקצב לו מבעל הכס.

 בעל הכס מסרב להחזיר סכומים שקיבל מאת התובע בטעה כי משיכת הזמן ע"י .20

התבע וסירובו לקיים את ההסכם, גרמה לו זקים והפסד, ופטור הוא 

 מהתחייבויותיו כלפי התובע, ועל כן משוחרר הוא למכור את הכס לכל דכפין.

לתובע גרמו זקים רבים עקב הוצאות שהוציא עבור יזמות זו. וכן מע ממו רווח  .21

 רב בוויתורו והסתלקותו מיהול קבוצת הרכישה. 

התובע על הספח להסכם עם התבע שבו קיבל התובע ע"ע את האחריות חתימת  .22

לגבי הלקוחות הקודמים חשפה את התובע לתביעה עתידית מצד הלקוחות 

הקודמים [הייו מר שלמה ווה] בו בזמן שהאחריות לפיצוץ העסקה מוטלת על 

 כתפי התבע שלא עמד בהתחייבויותיו ולא פעל כדי לקדם את העסקה.

התבע מסה להציג מצג שווא כאילו התובע הציג עצמו כבעל הכס ופה אליו  .23

בהצעה למכירת דירה שבבעלותו, וכאילו מדובר בהואה של מכירת דירה שלא ע"י 

הבעלים תוך לקיחת הכסף במרמה ובוכלות, ולא על הסכם ברור שעייו סילוק 

'. כתב תביעה ספח ה –בע וויתור זכויות יזמות. (רצ"ב תצהיר עדות ראשי של הת

 .ספח ז') –. תצהיר עדות מטעם התובע ספח ו' –בבית המשפט 
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	תוקף ההסכם מדין סיטומתא

יש ליתן תוקף להסכם שכרת בין הצדדים בכתב ובגמירות דעת מליאה של כל  .24

ובפרט מכח המהג שגדול כוחו בדיי ממוות , הצדדים והתקיימה בו דעת המתחייב

 המכשיר "סיטומתא קיין"חוזה חתימה על רי שיש לראות בה, והתחייבויות

  .החוזית התחייבות

אין מי שחולק כי המהג במקומו ובזמו להתחייב באמצעות חתימה על הסכם, תוך 

הבה כי הסכם זה מחייב ויתן לאכיפה, וממילא מתבצעת בו גמירות דעת מליאה 

המספיקה להקות ולהוציא ממון, וכפסק בשו"ע חו"מ סי' רא א, וכמבואר 

חו"מ סימן ש"פ  ד"ם,המהרשוכן עולה מדברי באחרוים במקומות רבים מספור 

  וז"ל:

הרי מוכח בהדיא, דכל דבר שבממון יש לו שי פים במה שיתקיים: או ...
באחד מהדרכים הברורים כדין תורתו הקדושה או בדברי חכמים ז"ל שתקו 

ומטעם זה יועילו דרכי  1בתלמוד, או בכל תאי שיתה האדם עם חברו.
כתובים בתורה ואים מן הדין,  ההקאות הוהגים אצל הסוחרים אעפ"י שאים

אלא שכיון שהגו כך הרי זה שכל אחד מתה עם חברו שכשיהיה כך יתקיים 
האי סיטומתא  ...ומטעם זה אמרין בגמ' ,הדבר, ואדעתא דהכי חתי וסלקי

קיא... א"כ תברר לו ממה שכתבו שאם הדבר אמת שדרך התגרים כמהג 
אעפ"י שכפי דין תורתו אין ] ...חבריהם פשוט בעיר אקוה היה לקות חובות

הקין  –כיון שהגו התגרים לקות באופן כזה מ במשא ומתן כזה ממש, מ"
  .קיים... וכל תאי שבממון קיים

  וז"ל: 2,דמהי המהג אף לדבר שלא בא לעולם בעל החתם סופרוכ"פ 

 ה"ד א"ע ו"ס מ"ב' תוס ש"כמ סיטומתא מטעם דליקי מעלתו ש"...ומ
 כסיטומתא ל"ה העולם' שוהגי כיון מהי' בשידוכי' שעושי דקס' וכו ומיומא

 שלא מדבר הוא' וקו העולם מהג מהי דבאסמכתא הוא כן בודאי' דכוותי "וה
 העולם מהג דאם מעלתו' לי דמייתי' כ' סי ג"י כלל' בתיוב ש"הרא' שכ ל"ב

 ש"ומ סיטומתא מטעם מהי לעולם באו שלא דברים חכירות בשטרי להקות
 מטעם מהי למול בו לתת שדר במי יחיאל רביו בשם דמילה א"ר' פ במרדכי

 מועיל סיטומתא דאין מהי לא הער ולד לא עדיין אם אבל הגו שכן סיטומתא
 וזה לעולם הער שבא טרם למוהל לדור הגו שלא מפי הייו ע"שלבל לדבר
 ש"הרא אבל סיטומתא מהי לא לעולם בואו טרם למוהל לדור מהמהג ששיה
 ש"וכ ה"וה מהי ה"משו ל"ב שלא דברים לחכור שהגו מיירי בתשובה

 דכל ש"יע ד"מ י"סס ה"דו שגח שור' פ במרדכי מ"מהר' כ כזה' וקו באסמכתא
  דעתי'. ע"ש. סמכא שפיר שהגו ומכיון' דעתי סמכא דלא משום קי דלא טעמא

                                                            

שעייים כגון אלו יש לדום באחד מ"שי פים (או: צדדין)", "א' עפ"י דין תורה וב'  ,על קביעה זו   1
: שו"ת . ראובתשובות וספותחוזר המהרשד"ם, ביסוח כמעט זהה, גם  –עפ"י מהג הסוחרים" 

 ).םפד (בתחילת מןלג וסי מן, סישן משפטמהרשד"ם, חו

המשיב מקבל את הטעה כי  ."ומ"ש מעלתו דליקי" :סו, ד"ה מן, סישפטמשן שו"ת חתם סופר חו   2
 באופן עקרוי יש תוקף ל"קאטראקט [=חוזה]" מדין סיטומתא.
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פוסקים רבים ומחמת קוצר היריעה לא אצטט את כולם במסגרת זו אך יעויין  וכ"פ

 7,שו"ת ברית יעקב 6,כסף הקדשים 5שו"ת צמח צדק, 4,שו"ת בית יהודה 3מהרש"ך,ב

פסקים  11,שו"ת אחיעזר 10המהרש"ם,שו"ת  9המהרש"ג,שו"ת  8,שו"ת פי מבין

פוסקים רוב ככל הוכך דעת  13ועוד, 12וכתבים לרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

כי חתימה על שטר מחייבת את הצדדים מדין קין סיטומתא, הואיל  14בימיו.

  והייתה גמירות דעת להתחייב ודעת מקה.

 כמעט ללא יוצא מן הכלל, ישראל קבע גם בפסקי דין רבים של בתי הדין הרביים במדית

  .15חתום יש תוקף מדין סיטומתא. חוזהכי ל

                                                            
 בין ושים תקף מדין סיטומתא.ח. הסכם פשרה  מןג, סילק שו"ת מהרש"ך, ח   3

קובע על סמך דין  (התש"ן) כג, מ מןא, דיי מהגי ארגי"ל (אלג'יר), סילק שו"ת בית יהודה השלם, ח   4
  .סיטומתא: "ומטעם זה הליטר'[ה] שוהגין בין הסוחרים הוי קין גמור"

באופן עקרוי  רלג. חוזה למכירת פרות. המשיב גורס כי מן, סיעהדרה יו ,שו"ת צמח צדק   5
"הקאטראקט חשוב סיטומתא במכירת יי"ש וכה"ג", אך מסתפק אם הגו כן גם במכירת פרות. 

 רב, טה לפסוק כצמח צדק ה"ל. מן, סיעהדרה בשו"ת הר צבי, יו

רא, ס"ק א: "מכתב ההוג לקות בו מגויים, מה שקורין קאטראקט, גם  שן משפטכסף הקדשים חו   6
 .הו"ל סטומתא היטב" גבי מטלטלין

 .כ: "כיון דאיכא קוטראקט הוי כסיטומתא" מן, סישפטמשן שו"ת ברית יעקב, חו   7

 רסא. "בעשטעללוג [=הזמה] בכתב ידו" שעושה קוה יי"ש. מןשו"ת פי מבין סי   8

חיוב ] [=ראה לי"שלוסס [=חוזה] בכתב כהוג זה "ל  ."אבל" :קיג, ד"ה מןג, סילק ח ,שו"ת מהרש"ג   9
 .סטומתא גמור"

 מה. שטר פשרה חתום. מןה, סילק ח ,שו"ת מהרש"ם  10

 עט, אות ז. חוזה שכירות. מןג, סילק ח, שו"ת אחיעזר   11

 קיב (התש"א).- עו ושם, סימן קיא-פסקים וכתבים, שו"ת, כרך ט, חושן משפט, עה   12

לגבי חתימה על שטר  ,)תשמ"ח(ה 28הערה  213שוחטמן סדר הדין  ליאבראו במקורות שצויו אצל א   13
 .398-397, הערות 188, ואצל ורהפטיג, בעמ' בוררות

הלכות שכים  :מחת צבי שפיץ בי; הרב צ(התש"ן) ה, פד, בצרי דיי ממוות ב זראראו למשל: הרב ע   14
); וכך אמרו לי תש"ז(ה 190, 132 תורת המשפט א אריאל ועזר; הרב י(התשמ"ד) טז, אות ה מןסי

עובדיה יוסף מעלה בתשובה את  בעל פה הרב אשר וייס והרב שלמה דיכובסקי. מרן הרב בשיחה
האפשרות שחוזה חתום חשב קיין סיטומתא, אך איו זקק להכריע בדבר. ראו: שו"ת יביע אומר, 

 ו, אות ו.  מן, סישפטמשן ו, חולק ח

התחייבות למזוות בותיו;  –ש"ך) (הת 836-936, 363, פד"ר ג 162תשי"ט/(גדול) ראו למשל: ערעור    15
, 116הסכם שותפות באגודה; ערעור שכא/ – (התשכ"א) 317, 310יפו), פד"ר ה -(ת"א 4057/תיק תש"ך

התחייבות  – (התשכ"ב) 302, 289, פד"ר ד 68, ובאותו עיין, ערעור שכ"ב/(התשכ"ב) 198, 193פד"ר ד 
 3134הסכם גירושין; תיק תשכ"ב/ –(התשכ"ב)  279, 275 , פד"ר ד139למזוות בת אשתו; ערעור שכא/

יפו), -כ"ו (ת"א/5596שטר בוררות; תיק  –) 13הערה  לעיל ידי שוחטמן, יפו) (לא פורסם. צוין על-(ת"א
(התשל"ב)  40, 16יפו), פד"ר ט -ש"ל (ת"א/5069חוזה למכר מגרש; תיק  –(התשכ"ב)  216 ,202ו  פד"ר

- שיח דין- פסקי –ישראלי משפטי שאול  אול, פורסם בתוך: הרב ש273דברים; ערעור תשלט/ זיכרון –
 עמ' ,שםשוחטמן,  אצל(אשדוד) (לא פורסם. צוין  999הסכם גירושין; תיק תשמ"ב/ – )תש"ז(ה שכג

הרב יעקב אליעזרוב  מ"ב (אשדוד), פורסם בתוך:/1643חוזר; תיק -כוח בלתי-יפויי –) 189, הערה 72
הסכם עם קבלן לביצוע שיפוץ;  –(התשמ"ג)  373, 363, 361תחומין ד "הפרת חוזה בין קבלן לדייר" 

"ב (ירושלים), תש/778התחייבות לזון בן בעלה; תיק  – 70, 43מ"ד (ירושלים), פד"ר יד /7776תיק 
כ"ל; [חסר  – (התש"ב) 360, 354 אביב), פד"ר יח-א (תל/36כתב ערבות; תיק  – 138, 133פד"ר טז 



 בס"ד

 6מתוך  6עמוד 

 

  הסעדים המבוקשים

הדין הכבד מתבקש לחייב את התבע לשלם לתובע, את התשלומים המגיעים  בית .25

 לו בהתאם להסכם שכרת בייהם עפ"י דין:

 לדחות על הסף כל תביעה גדית מצד התבע.  .א

בגין תשלום וויתור יזמות והסתלקות מיהול קבוצת הרכישה עפ"י התחייבות   .ב
  ₪. 200,000התבע בהסכם סך 

בגין הוצאות תשלום שכר עו"ד לגביית המחאות שלא כובדו והוצאות עבור ייעוץ   .ג
 ₪. 25,000וייצוג משפטי לאכיפת ההסכם סך 

לבית הדין הכבד תוה הסמכות לדון בתובעה, הן סמכות הלכתית מתוקף היותו  .26

  בית דין קבוע, ולהבדיל סמכות חוקית עפ"י החלטת הערכאות. 

 225,000אשר על כן, מתבקש בית הדין הכבד להורות לתבע לשלם לתובע, סך של  .27

ולדחות כל תביעה להחזר כספי. כמו"כ מתבקש בית הדין הכבד לחייב את  ₪,

 התבעים בהוצאות התובע, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ בגיו. 

  

  

  בכבוד רב,

 טו"ר _____________

  התובעבא כוח 

 

                                                                                                                                                              
 –דין -ה, פסקי-209חוזה למכר דירה; תיק  –ה בעמ' ירושלים, ב, ג,  –דין -מס' תיק], פסקי

 הסכם גירושין. –ג מןטז, סילק כ"ל; שו"ת ציץ אליעזר, ח –קכא  קיז, בעמ'ירושלים, ד, 


