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הנתבע

א .הרקע העובדתי ותמצית טענות הצדדי:
באמצע שנת  2013התובע ודודו הנתבע חתמו זיכרו דברי על קניית מגרש ממר א' בקריית אתא
במחיר של  2.9מיליו שקלי .היות ומדובר במגרש משפחתי בו יורשי ומורישי שוני ,סוכ
בי הצדדי לעסקת הרכישה שאחרי שיסודר נושא הירושה ייחת חוזה .כמו כ סוכ כי
התשלו הראשו יעמוד על  1.9מיליו שקלי ואחרי העברת הבעלות תשלו של עוד מיליו
שקלי.
החוזה נחת בסו .2013 %הקוני של המגרש היו :התובע ,הנתבע ,ועוד שלושה בני משפחה .לדברי
הצדדי רישו החמישה כקוני נעשה רק לש תכנו תשלו המס בצורה שתקל את נטל המס
שיוטל על הנכס .בי הקוני הנ"ל הוסכ בהסכ פנימי )נספח  (1כי מערכת היחסי תהיה שונה
בתכלית .לפי הסכ זה התובע והדוד ב' )אחד מקוני המגרש( הינ יזמי המקימי חברה אשר
תבנה במקו בני דירות והנתבע אמור להלוות לחברה כס %בריבית שנתית קבועה בגובה של .7%
פרעו ההלוואה נקבע למועד סיו בניית הבני .לש הבטחת כספי ההלוואה תירש על שמו של
הנתבע * המלווה דירה אחת מהדירות בבני באמצעותה יוכל לגבות את חובו .יוער כי הסכ דומה
נער +בי הצדדי בעבר ובסיו בניית הבני קיבל הנתבע את החזר ההלוואה בתוספת הריבית
עליה סוכ.
את התשלו הראשו בס 1.9 +מיליו שקלי שילמו התובע ודודו ב' מכיס .לקראת סו2014 %
נסתיי תהלי +הסדרת הירושה והקוני נדרשו לשל את יתרת הסכו בס +מיליו  .-תארי+
התשלו עליו סוכ נקבע ל  .1/1/15לתובע הייתה בעיה של תזרי מזומני לפיכ +פנה התובע
לנתבע ,וביקש ממנו לממש את חלקו בהסכ ולהלוות לו מיליו  .-הנתבע ביקש להקדי את
מועד ההלוואה בחודשיי )לתארי (1/11/14 +והתובע הסכי לכ.+
התובע העביר את הכס %לבעלי המגרש בתארי .1.1.15 +ארבעה ימי לאחר מכ ,בתארי4/1/15 *+
התקיימה ישיבה של ועדת הבנייה בעיריית קריית אתא ,וש נתברר כי ישנה במגרש בעיה
תכנונית המונעת את תחילת הבניה .משרד האדריכלי שהכי את התב"ע לפני שני רבות שכח
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לשרטט את השביל שקיי למבנה ,ולכ כעת לא נית לבנות על המגרש .כאשר התברר לתובע כי
עדכו התב"ע ותיקונה עשוי להתמש +זמ רב ,והבניה עומדת להדחות לתקופה שסיומה אינו ידוע
פנה התובע אל הנתבע ורצה להחזיר לו את מיליו השקלי שקיבל ממנו .הצדדי אינ זוכרי
בדיוק את המועד בו נעשתה פניה זו א +מוסכ כי הדבר לא היה אחרי חודש מר .2015 0הנתבע
סירב לבקשה זו א +אחרי חג הפסח תשע"ה הסכי להפחית את גובה הריבית על מקצת הסכו
עד לתחילת הבניה.
לדברי התובע העסקה בינו לבי הנתבע היא הלוואה ,אותה הוא ביקש להחזיר .לעומתו טוע
הנתבע כי הכס %נית בתמורה לנכס והוא לא מעוני לקבל את הכס %אלא את הנכס המושבח,
לכשיושבח ,ובגובה סכו הריבית שנקבע ,יהיה מש +הבניה אשר יהיה .כראיה לכ +הציג הנתבע
קבלה על תשלו מס רכישה על חלקו בנכס .לדברי התובע ג א נעשה תשלו זה היה דבר
בניגוד להסכ ביניה ,לפיו תשלו מסי הרכישה יושת על היזמי ,קרי על התובע.
בית הדי הציע לצדדי להתפשר ביניה א +הצדדי סרבו להצעה זו.
הדיו ההלכתי
ב .היתר עסקה – דברי הסבר כלליי
לש הבנת יסודות פסק הדי חשוב להסביר את מהותו של 'התר עיסקא'' :עיסקא' בלשו חז"ל
היא עיסקה בי אד המממ מיז מסוי )שיקרא להל "הנות"( ובי המקבל )שיקרא להל:
"המקבל"( .חז"ל תקנו ,שכל עוד הצדדי לא התנו ביניה אחרת ,הרי שכס %המימו מוגדר
'מחצה הלואה ומחצה פקדו' .משמעות הדברי היא ,שחצי מסכו ההשקעה נחשב כ'הלואה'
והמקבל מחויב להחזיר סכו זה כמות שהוא ללא קשר לרוחי או להפסדי אותו נשא המיז,
וזאת משו איסור 'ריבית' .חצי מסכו ההשקעה נחשב כפקדו והרוחי או ההפסדי על
השקעה זו נזקפי לטובתו או לחובתו של הנות .באופ מעשי ,הנות והמקבל נחלקי ברוחי
וההפסדי באופ כלשהו המוסכ ביניה .מבחינת המקבל ,הוא נחשב כלווה על חצי ההשקעה
ואילו ביחס לחציה השני הוא נחשב כ'פועל' העוסק בכספו של הנות.
]חז"ל הבחינו שג במצב זה יש איסור ריבית ,משו שהמקבל עוסק בכספו של הנות )מחצה
פקדו( רק 'בזכות' ההלואה אותה קיבל )מחצה מלוה( ועל כ ,מעבר לשותפות ברווחי
ובהפסדי ,הנות צרי +לשל ליז את שכר טרחתו בצורה זו או אחרת ,כגו חלוקת הרווחי
באופ הנוטה לטובת המקבל(.
לאור התפתחות הכלכלה ,אשר הצריכה מת אשראי עסקי ,תיק המהר" )פולי ,המאה ה*(16
הסכ סטנדרטי הנקרא 'התר עיסקא' .משמעות 'התר עיסקא' היא ,שהנות והמקבל מסכימי
ביניה ,שאי המקבל נאמ לומר שהיו הפסדי או שלא היו רווחי בשיעור שהוסכ מראש אלא
רק א יביא הוכחות מוצקות לטענותיו או לחילופי לשל דמי התפשרות מוסכמי )להל 'דמי
התפשרות'( ,אשר אלמלי היתר העסקא היו נקראי בש "ריבית" .כיו שהר %הראייתי הנדרש
מהמקבל קרוב להיות בלתי אפשרי ,למעשה המקבל מתחייב מראש לשל את סכו ההשקעה
ואת הריבית אשר נקבעה מראש בי הצדדי.
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בהסכ עליו חתמו הצדדי לא נכתב במפורש היתר העסקה א +נכתב בו כי לדעת עור +הדי
המלווה את העיסקה ,להלוואה יש היתר עסקה על פי החיי אד .קשה להבי מנוסח זה מה
תנאי ההיתר אות סיכמו הצדדי ,ומסתבר שהתכוונו להיתר עיסקה אותו ניסח החיי אד )רבי
אברה דנציג ,פולי סו %המאה ה* .(18ייחודו של היתר זה על פני ההיתר המקובל )המכונה היתר
מהר"( היא בשתי נקודות :האחת ,הרווחי מה גובה המלוה אינ אלא הרווחי אות היה
עשוי הלווה להפיק מכספי ההלוואה .השניה ,חובת דיווח תקופתית )כל חודש( על התקדמות
העסקה .המנעות מדיווח מתפרשת באופ אחד ויחיד ,והוא ,הודאה בקיומ של רווחי המונעת
מאפשרות טענה להעדר רווחי שעשויה לפטור את הלווה מתשלו הריבית על ההלוואה.
ג .זכות השבת ההלוואה
 .1זכות החזרה של לווה ,פועל ,וקבל
השאלה המרכזית בה נתבקש בית הדי להכריע היא הא רשאי התובע להפסיק את ההתקשרות
בינו ובי הנתבע ,ולהשיב את ההלוואה למרות התנגדות הנתבע .בשאלה זו מכריע בית הדי כי
זכות זו שמורה לתובע אשר היה רשאי להשיב את כספי ההלוואה כאשר התברר לו כי הבניה
מתעכבת באופ ניכר .ונבאר את דברינו:
לו היה מדובר בהלואה רגילה אזי זכותו של הלווה להחזיר את ההלוואה ג טר זמ הפרעו וא%
שלא ברצו המלוה ,כפי שפוסק השולח ערו) +הלכות הלואה סימ עד סעי %ב(:
שקביעות הזמ לתקנת הלווה היא.
כלומר ,מכיוו שמסתמא אי למלוה כל עני בהלוואה ,שכ הלוואה בריבית אינה באה בחשבו
בשל האיסור שבדבר ,וזו נעשית מפני צרכיו של הלווה בלבד ,הרי שרשאי הלווה להשיב את
ההלוואה בכל עת שיחפו 0ואי למנוע זאת ממנו.
אול כאמור לו היתה זו הלוואה רגילה היתה הריבית אסורה באיסור חמור .כל ההיתר לקחת
ריבית על ההלוואה היא היות שההלוואה מוגדרת כעסקה ,ולכ שומה עלינו לברר הא ג
למתעסק בעסקה יש זכות להשיב את כספי העסקה לפני שסיי את ההתעסקות בה.
באופ עקרוני התשובה לשאלה זו חיובית:
כל פועל זכאי להגנה אותה מעניקה התורה לעובדי והיא הזכות להתפטר .וכפי שאמרו חכמי
)בבא מציעא י ע"א(:
אמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היו ...דכתיב כי לי בני ישראל עבדי עבדי ה
ולא עבדי לעבדי.
זכות עקרונית זו עומדת לכל עובד ,מלבד לעובד הגור בהתפטרותו נזק למעבידו ,אלא א כ
התפטרות העובד נעשתה באונס שאז רשאי הפועל לחזור בו ג במקרה זה.
כמו שבארנו בהקדמה ,הרווחי הנובעי מהעיסקה ,מתבססי על כ +שהמקבל מתעסק בכספו
של הנות וכס %זה נושא רווחי .עיסוק זה מחשיב את המקבל כפועל של הנות ,ומערכת היחסי
שבי המקבל )היז המתעסק בכס ,(%ובי הנות הינה כשל עובד ומעביד ,ולפיכ +רשאי המתעסק
לחזור בו ככל פועל אחר וכפי שפסק בעל השולח ערו) +הלכות שותפי סימ קעו סעי %כג(:
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המקבל עסק מחבירו לזמ קצוב ,המקבל יכול לחזור בו כדי פועל שחוזר בו אפילו בחצי
היו ,אבל הנות אינו יכול לחזור בו.
אמנ היה מקו לומר כי במקרה שלנו ההתעסקות לא הוגבלה בזמ אלא עד שיבנה הבית ,וא
כ מעמדו של התובע אינו כשל פועל אלא כקבל שאינו רשאי לחזור בו ,וכפי שכותב הסמ"ע בס"ק
נ"ז:
דקדק וכתב לזמ קצוב ,דכל שעליו העיסקא לזמ הוא משועבד לחבירו בכל אותו הזמ
למכור זה ולקנות אחר ולהחליפו ולעסוק בו ,משו"ה יש לו די פועל שנשכר ג"כ לזמ,
משא"כ מקבל דלקמ סימ של"ג בטור ]סעי %ב'[ ובדברי המחבר סעי %ד' ,דש איירי
דקיבל מחבירו לחרוש לו שדה אחת או לבנות לו בית בלא זמ ,וג אותה מלאכה עוסק
בה אימת שירצה ,משו"ה מחלק ש בי פועל לקבל ,וכתב דקבל אינו יכול לחזור בו
וא חוזר ידו על התחתונה
אול ג לו יהי התובע קבל ,אי ההלכה מונעת מהקבל לחזור בו כאשר מדובר באונס שמונע
מהקבל לבצע את עבודתו ,וכפי שאומרת הגמרא )בבא מצעיא עז ע"א(:
השוכר את הפועל ולחצי היו שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה א שכיר הוא נות לו
שכרו א קבל הוא נות לו קבלנותו.
אי חולק על כ +כי בנקודת הזמ הנוכחית ,בה תחילת הבניה אינה נראית לעי ,ובוודאי בתארי+
בו ביקש התובע להשיב את הכס %היה התובע אנוס באונס גמור ,ולפיכ +ג א נאמר כי היה הוא
קבל רשאי היה לחזור בו.
לסיכו ,הסתכלות על ההלוואה כעיסקא מחייבת אותנו להגיע למסקנה כי המקבל רשאי לחזור
בו בתו +הזמ ,וזאת למרות שהנות חפ 0בהשארת הכס %בידי המקבל עד מועד הפרעו שהוסכ
מראש.
 .2זכות החזרה של מקבל עסקה
עדיי יש מקו להסתפק בזכות החזרה של מקבל העסקה ,לאור העובדה שג א העיסקה
במהותה הינה מערכת יחסי שבי עובד ומעביד ,בפועל היא מתפקדת כמו הלוואה ממנה נהנה
המלווה .כאמור לעיל זכותו של הלווה להשיב את ההלוואה לפני סיומה אינה זכות משפטית
מוקנית ,אלא נובעת היא מההנחה כי בעת מת ההלוואה למלוה לא היה כל עני להארי +את מש+
זמ ההלוואה ,וממילא משמעות קביעת הזמ היא שמוטלת על הלווה חובה להשיב את הסכו עד
לזמ שנקבע .אול לו יצוייר כי המלווה מרויח באופ כלשהו מהיות הכס %מצוי בידיו של הלווה
)כגו שכ +הכס %שמור באופ טוב יותר( אי הלווה רשאי לחייב את המלווה לקבל את הכס.%
הסתכלות שכזו על העיסקא כעיסקא בכח וכהלוואה בפועל אמורה להוביל אותנו למסקנה כי
המקבל אינו רשאי להשיב את הכס %שקיבל לפני מועד הפרעו.
למסקנה זו מגיע השלטי גבורי )בבא קמא מד ע"א באלפס אות א( אחרי שהביא את העקרו כי
נית להחזיר הלוואה ג לפני מועד הפרעו ,הואיל ומועד הפרעו הינו תקנת הלווה:
מיהו נראה בעיני דההלוואות שעושי עתה לבעלי חנויות המלוי לעכו" בריבית ועושי
תנאי ביניה ...שיתחיל הלווה לתת למלוה ריוח מה ...וקובעי זמ להלוואה זו דהשתא
קביעת זמ להלוואה זו הויא ג לתקנת המלוה שא יחזיר לו בתו +הזמ יעמדו
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שביתי אצלו ולא ירויחו המעות כלו ...נראה דודאי א בא הלוה להחזיר בתו +הזמ
מצי מלוה לעכב עליו
כלומר ,למרות שעקרונית אי זו הלוואה אלא עסקה )שבה הלווה מוגדר כפועל ויכול לחזור בו(,
א הכס %מתפקד כמו הלוואה ,אי לראות במקבל לא פועל ולא קבל ,ולעני זה דינו כלווה שאינו
רשאי להחזיר בתו +הזמ א הרווחת הזמ היתה ג אינטרס של המלווה.
לפי זה היה לכאורה צרי +להגיע למסקנה כי הצדק ע הנתבע שאינו מעוני לקבל את הכס%
בחזרה ,שכ מעוני הוא בהתארכות מש +ההלוואה על מנת לזכות ברווח גדול יותר.
אלא שאי הדברי כ וזאת משני טעמי:
ראשית ,דברי השלט"ג אינ מוסכמי היות והתומי בסימ עד סק"ו חלק על דבריו מכל וכל
ונימוקו עמו :העיסקא מחולקת להלוואה ולפקדו ,על ההלוואה אי מקו לדבר על רווח כלשהו
שכ זוהי ריבית ,ואילו ביחס לפקדו הרי הוא כפועל וכפי שכתב השו"ע הנזכר לעיל.
הנתיבות )סימ עד משפט האורי ס"ק ד( מתר 0את קושית התומי ואומר כי אכ המתעסק
רשאי לחזור בו אלא שאי הוא נפטר מתשלו הריבית כפי שנקבע ולמש +הזמ שנקבע ,שכ דמי
ההתפשרות אינ ריבית הנצברת למש +זמ ההלוואה בפועל ,אלא סכו מוסכ מראש עבור
הלוואה לתקופה שכזו .לכ א הלווה מבקש לשל באמצע הזמ את סכו ההלוואה ,הוא רשאי
לעשות כ ,א +אי הדבר פוטר אותו מדמי התפשרות אות עליו לשל במלוא.
אול על כל פני הואיל והאחרוני נחלקו בדבר הרי שלכל הפחות מחמת הספק אי ביד הנתבע
להוציא את הריבית מהתובע אחרי שזה מבקש לחזור בו.
זאת ועוד ,אי זה ברור כי השלטי גיבורי )והנתיבות( חולק על אפשרות החזרה ג בנידו דיד.
שכ במענה לקושיות התומי על דברי השלטי גיבורי עונה ה"שבות יעקב" )הובא בפתחי תשובה
קעו בס"ק כ"ז( שיש להבדיל בי עסקא שעיקרה התעסקות יצרנית ,בה המקבל יוצר ופועל ולפיכ+
דינו כפועל שיכול לחזור בו ,ובי הלוואה שעיקרה מת סכו ההלוואה בתמורה לריבית מוסכמת,
המותרת רק בשל האפשרות הקיימת למקבל להישבע שלא הרוויח ולהיפטר ,שבמקרה זה אינו
יכול לחזור בו ,ולמקרה שכזה התכוו השלט"ג.
במקרה שלנו אופי העסקה ברור והוא בניית בית ,מרווחי הבנייה יקבל המשקיע את אחוזי הרווח
עליה סוכ .חזרת מקבל העסקה ברורה לגמרי ,העסקה איננה מתממשת בגלל העדר רישיו
הבניה ,וכיו שכ +זכותו להפסיק באופ חד*צדדי את העיסקה ג לדעת השלטי גיבורי.
לסיכו :התובע רשאי לחזור בו מהעסקה ולהחזיר את ההלוואה ,למרות שהפרוייקט לא הגיע
לסיומו.
ד .תשלו הריבית עד למועד ביטול העיסקה
הרווחי בהתר העיסקה משקפי את הרווחי השוטפי הנובעי מסכו ההשקעה .כ +יש
לראות ג את המקרה שלנו ,שכ העיסקה מניבה רווחי עוד לפני הכניסה לתהלי +הבניה ה
בעצ רכישת הקרקע ,וה באפשרות לעליית ער +הקרקע בעתיד .על כ ,מוצדק כי התובע ישל
לנתבע את סכו ההתפשרות עליו סוכ העומד על ס 7% +שנתיי .עבור מיליו ש"ח למש+
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חמשה חודשי )הזמ שחל %מיו מסירת הכס %לתובע  1.11.14ועד היו המאוחר ביותר אותו
העריכו הצדדי כיו בו דרש התובע להשיב את כס %לנתבע דהיינו  (31.3.15סכו זה עומד על
ס +של  29,166ש"ח.
ה .מעמד הדירה
בהסכ נקבע כי אחת הדירות תירש על ש הנתבע .קביעה זו מטרתה כפולה :האחת להעניק
לנתבע בטחונות לכספו; והשניה ,הטבה אותה מקבל הנתבע והיא הזכות לרכוש דירה בבני .לאחר
שהכספי יועברו לרשותו של הנתבע המטרה הראשונה חסרת משמעות ,אול המטרה השניה
עדיי רלוונטית ,ולפיכ +זכות הראשוני לקנות דירה בפרויקט בשוויה המלא שמורה לנתבע.
ו .התשלו מעת ביטול העסקה
הואיל והעסקה נתבטלה והתובע רשאי להשיב את הכס %לנתבע בצירו %דמי ההתפשרות על
הרווחי עד לתארי ,1.4.15 +אי עוד מקו לדבר על רווחי מעת ביטולה.
אכ א הצדדי מעונייני כעת בהמש +ההלוואה בתנאי כאלו או אחרי ה רשאי להסכי
על כ +ביניה ,אול אי זה נוגע לפסק די זה הואיל ויהיה מדובר בעיסקה חדשה לה תנאי
חדשי.
לכאורה היה מקו לומר כי על התובע לשל בנוס %לדמי ההתפשרות הנ"ל את מניעת הרווח של
הנתבע שהיה עשוי להשיג אלמלי נתבטלה העסקה .כ +סבור ה'אמרי ברו ,'+כי זהו הדי במתעסק
החוזר בו שחייב לשל את ההפסדי שנגרמו למלוה כדי 'פועלי בדבר האבד' .אמנ במקרה
שלנו העסקא נתקעה בגלל גור חיצוני ולכ יש להגדיר את הדבר כ'אונס' ,ובמקרה זה ג פועל
פטור מלשל נזק מסוג זה .ולפיכ +אי מקו לחייב את התובע כל סכו נוס %מעבר לדמי
ההתפשרות על חמשת החודשי כנזכר לעיל.
ז .פשרות שנעשו בעבר בי הצדדי
כפי שהובא לעיל ,לאחר חג הפסח התפשרו התובע והנתבע על הפחתה מסויימת בגובה הריבית על
מקצת מ ההלוואה .לדעתנו פשרה זו אינה מחייבת עוד את התובע ,שכ כפי הנראה התובע שלא
היה בקי בדיני ריבית ורצה לצמצ את הפסדיו הכספיי הסכי לפשרה זו ,והלכה היא שפשרה
בטעות בטלה )רמב" סנהדרי ו ,ה(.
בזמ הדיו בבית הדי הסכי התובע להתפשר פשרה נוספת ע הנתבע וזה סירב .הסכמה זו
עלתה ג בתכתובת ע מזכירות בית הדי .כאמור ,דבריו אלו נובעי ממחשבתו שעל פי ההלכה
אי ביכולתו לבטל את העסקה ,אבל נראה שא היה יודע שנית לבטל את העסקה לא היה מציע
פשרה זו ,לפיכ +פשרה זו בטעות יסודה ויש לבטלה ולפטור את התובע מהסכו אליו נתחייב
בהסכ הפשרה.
ח .החזקת סכו הכס בידי הלווה! המתעסק עד היו
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לכאורה היה מקו לטעו כי למרות שהתובע ביקש להשיב את הכס %הואיל ולא עשה זאת אלא
המשי +להתעסק איתו ,מ הדי שישל ג עבור תקופה זו .יתכ ונית לדמות זאת למה שכתב
הט"ז בנוגע להחזקת סכו העסקה ביד המתעסק * הלווה אחרי תו העסקה )ט"ז יורה דעה סימ
קעז ס"ק י"ד(:
ומזה נ"ל ללמוד במי שעושה ע חבירו עיסקא בהיתר עד זמ פלוני ואחר אותו הזמ
נשאר המעות בידו כבראשונה בלי עשיית היתר מחדש ,שאי המקבל יכול לומר איני נות
ל +ריוח אחר הזמ הנ"ל ,כיו דמתחילה בא לידו המעות בהיתר ודאי נמש +ג אחר
הזמ.
אלא שהפתחי תשובה )יורה דעה סימ קעז ס"ק ב'( מביא את דעת ה"לבושי שרד" החולק על
הט"ז וזה לשונו:
ועיי בס' לבושי שרד שכתב די"א שאי המקבל חייב לית לו אלא א רוצה לית אי בו
איסור רבית ,וא"כ הוי ספיקא דדינא ואי מוציאי מהלוה ,וא תפס המלוה לא מפקינ
מיניה .ויש להודיע להסופרי שיפרשו בשט"ח בידיעת הלוה שג א יעבור זמ פרעו
יהיה מחוייב לית לו.
אול ג ביחס לדיו זה נראה לומר כי כל מחלוקת הוא במקרה שהיו רווחי ברורי אבל
בנידו דיד שלא ברור שהיו כלל רווחי ,וג א היו רווחי לדעת ה"לבושי שרד" לא נית
להוציא מהלווה ,ולכ נראה שהתובע אינו צרי +לשל את הריבית על החזקת הכס %מעבר
לתארי.31.3.15 +
ט .המש" העיסקה מכא ולהבא
כאמור לעיל ,התובע רשאי להחזיר את ההלואה ואת סכו ההתפשרות לנתבע .א הוא יחפו0
להשאיר את הכס %אצלו ,הוא יהיה חייב לשל במועד הפרעו את מלוא אחוזי הריבית על כל
תקופת ההלואה ואי הוא יכול לכו %את הנתבע להוריד את אחוזי הריבית.

י .חיוב הוצאות משפט
הגישה הבסיסית בהלכה היא שלא לחייב בהוצאות משפט את המפסיד בדי .כ +דייקו תוספות
)סנהדרי ל"א ע"ב ,ד"ה ויוציא( מסוגיית הגמרא הקובעת שכופי את המתדייני לדו בעיר,
וזאת על מנת שלא לגרו להוצאות דר.+
לפיכ ,+כאשר מדובר בהוצאות שבעל די הוציא )כגו ,על עור +די( ,בדר +כלל הוא איננו זכאי
להחזר ,כפי שנפסק בשולח ערו) +חו"מ סימ י"ד סעי %ה'(:
המתחייב בדי אינו חייב לשל לשכנגדו יציאותיו ,א %על פי שהזקיקו לדו בעיר אחרת.

לעומת זאת ,הוצאות בית די מתחלקות שווה בשווה על שני הצדדי ,כדברי המשנה במסכת בבא
בתרא )ד %קס"ח ע"א(:
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אי כותבי שטרי בירורי אלא מדעת שניה ,ושניה נותני שכר.
על פי הסבר הגמרא ש מדובר בשטרי טענות שכותבי סופרי הדייני ,אות משלמי שני
הצדדי בשווה .כ +נפסק בשו"ע חו"מ סימ יג סעי %ג' )ראו עוד במדיניות הלכתית של אר 0חמדה
גזית 1שו"ת ריב"ש שכתב כ +במפורש(.
גישה בסיסית זו מניחה ששני הצדדי רוצי להגיע לאמת על מנת שא %אחד לא יחזיק ממו
חברו שלא כדי ,כל אחד סבור באמת ובתמי שהצדק עמו .כיוו שמדובר באינטרס משות ,%ה
הוציאו הוצאות למע עצמ ולכ שניה צריכי לשל .לא נית להחשיב אחד מהצדדי כמזיק
לחברו ולחייבו לשאת לבד את הוצאות בית הדי.
אול ,במקרה שאחד הצדדי פעל בחוסר תו לב וסירב להופיע לדי וגר לצד השני להוצאות
מיותרות – עליו לשאת בהוצאות המשפט של הצד שכנגד.
במקרה שלפנינו לא השתכנענו שצד אחד פעל בסרבנות או ברשלנות ושני הצדדי פעלו תו+
חתירה להגיע לבירור האמת.
אי לכ ,+את הוצאות בית הדי על שני הצדדי לשל בשווה .הואיל ואגרת בית הדי אותה שיל
התובע היתה  -1000על הנתבע לשל לתובע  -500עבור השתתפות בהוצאות משפט.
יא .אופ ביצוע פסק הדי וסיו ההתקשרות
בית הדי קבע בפסק דינו כי התובע רשאי לשל לנתבע את סכו ההלוואה בתוספת הריבית
שנצברה עד לסו %חודש מר 0ובכ +לסיי את ההתקשרות בינו ובי הנתבע )למעט זכות לרכישת
דירה שתשאר לנתבע כנזכר לעיל( ,או להשאיר את ההסכ על כנו ואת את הכס %אצלו ,בתמורה
לריבית מלאה על כל תקופת ההלוואה לכשתסתיי ע סיו הבניה.
בית הדי מודע לעובדה כי החלטה זו הינה בעלת משמעויות כספיות ואחרות על הצדדי ,שיתכ
והצדדי לא ערוכי לממשה בטווח הזמ המיידי ,ולא דרשו דרישות נוספות הנוגעות לסיו
ההתקשרות .על מנת שפסק הדי יהיה נית למימוש ויסיי את הסכסו +הכספי שבי הצדדי,
החליט בית הדי לתת לצדדי  14יו נוספי בה יעבירו את טענותיה בנוגע לשני נושאי אלו,
דהיינו מהו המועד הראלי הקרוב ביותר לדעת להעברת הסכו הכספי ,ואלו פעולות יהיו
הצדדי נדרשי לעשות על מנת לסיי את ההתקשרות ביניה ע העברת הכס.%
יב .החלטת ביניי
א .התובע רשאי לשל לנתבע סכו של  - 1,029,166ובכ +לסיי את ההתקשרות בינו ובי
הנתבע .פרק הזמ המדויק אשר ינת לתובע על מנת לבצע תשלו זה ,והפעולות אות
ידרשו הצדדי לבצע לש סיו ההתקשרות יקבעו על ידי בית הדי בפסק הדי הסופי.

 1בכתובת.http://eretzhemdah.org/Data/UploadedFiles/SitePages/814-sFileRedir.pdf :
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ב .יבחר התובע לפעול לפי הסעי %הקוד ,עדיי תעמוד לנתבע זכות ראשוני לרכוש דירה
בבני שיבנה על ידי התובע במחירה המלא.
ג .במידה ויבקש התובע להמשי +ולהחזיק בכס %מעבר לתארי +זה אזי יחולו עליו תנאי
העיסקה המקוריי למפרע מיו קבלת הכס ,1.11.14 %אלא א הנתבע יסכי לתנאי
אחרי.
ד .הנתבע ישל לתובע מחצית מאגרת בית הדי ,ובס +הכל  - 500תו 30 +יו מיו מת
פסק די זה )ביניי(.
ה .הצדדי יגישו למזכירות בית הדי עד לתארי +י' בשבט תשע"ו 14) ,20.1.16 ,יו ממועד
מת פסק הדי( את עמדת המנומקת ביחס למועד התשלו הקרוב ביותר ואופ סיו
ההתקשרות ,לרבות ביצוע או ביטול ערבויות ,בטחונות או רישו של זכויות כלשה
בלבד .לא יתקבלו טענות ביחס לנושאי שהוכרעו בפסק הדי.
פסק הדי נית ביו רביעי ,כ"ה בטבת תשע"ו 6 ,בינואר 2016
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