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 ע"י ב"כ עו"ד אילן סופר ועו"ד ד"ר קייס נאסר
 

 
 פסק דין

 1 
 2 

 3למכירת דירה  27.2.2020מכר מיום עיסקת שעניינן  –תביעה ותביעה שכנגד  –י תובענות הדדיות ילפנ

 4  (."הדירה")להלן:  10812גוש , 232, חלקה 14, הידועה כתת חלקה , חיפה12בשדרות הנשיא 

 5 

 6 רקע

 7 

 8, וביחד: גב' גיטמן( וגב' אסתר גיטמן )להלן: מר גיטמןהתובעים, מר ישראל גיטמן )להלן:  .1

 9 ( הם בעליה של הדירה מושא המחלוקת. "בני הזוג גיטמן"

 10 

 11וגב'  מר כראם(נחתם בין התובעים לבין הנתבעים, מר סוהיל כארם )להלן:  18.2.2020ביום  .2

 12"זיכרון ( זיכרון דברים )להלן: "בני הזוג כראם": , וביחדגב' כראםאמאל סליבה כראם )להלן: 

 13(. בזיכרון הדברים הראשון הוסכם כי תמורת הדירה ישלמו הנתבעים 4, ת/הדברים הראשון"

 14במזומן(. בהמשך אותו יום חתמו ₪ העברה לבנק ומיליון ₪ מיליון  ₪4.4 )מיליון  5.4לתובעים סך של 

 15שהתמורה הנקובה בו עמדה על  (5, ת/רון הדברים השני""זיכהצדדים על זיכרון דברים נוסף )להלן: 

 16-ו 4הצדדים חלוקים בין השאר בנוגע לנסיבות שהובילו לחתימת שני המסמכים ת/. ₪. מיליון 4.4

 17 . תת להםולתוקף שיש ל, ליחס ביניהם 5ת/

 18 
 19 4.4חתמו הצדדים על הסכם מכר לפיו סכום התמורה הועמד על סך של  27.2.2020ביום  .3

 20העבירו הנתבעים לתובעים המכר הסכם ת במעמד חתימ (."הסכם המכר", להלן: 1נ/ ₪ )ן מיליו

 21מסכום התמורה. על פי הסכם המכר, יתרת התמורה עבור הדירה,  20%, ₪ 880,000מקדמה בסך של 

 22, במעמד מסירת החזקה בדירה 23.3.2020תשולם בהעברה בנקאית מסוג זהב ביום ₪,  3,520,000בסך 

 23 לידי הקונים. 

 24 
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 1הצדדים על יפוי כוח בלתי חוזר לב"כ התובעים דאז, חתמו בהמשך לחתימת הסכם המכר,  .4

 2(, לצורך ביצוע תהליך העברת הזכויות בדירה מהתובעים עו"ד גולדנברגעו"ד אילן גולדנברג )להלן: 

 3 בו על הדירה לטובת הנתבעים. נרשמה הערת אזהרה בטא 1.3.2020לנתבעים. ביום 

 4 
 5התובעים לא מסרו את החזקה בדירה לנתבעים. לטענת  23.3.2020אין חולק, כי ביום  .5

 6התובעים, הם לא יכלו לפנות את דירתם בתאריך שנקבע בהסכם המכר בשל מגיפת הקורונה ולאור 

 7 האיסור שחל עליהם לצאת מהבית ולהיפגש עם אנשים. 

 8 
 9( לב"כ עו"ד גבעוןששלח עו"ד יהושע גבעון מטעם הנתבעים )להלן:  מאותו היוםבמכתב  .6

 10 23.3.2020התובעים באותה העת, עו"ד גולדנברג, ציין עו"ד גבעון, כי אי מסירת החזקה בדירה ביום 

 11ו"ד גולדנברג הודיע ע 24.3.2020-יום למחרת, ה(.  2, עמ' 7מהווה הפרת יסודית של הסכם המכר )נ/

 12כי התובעים הודיעו לו שחברת האריזה וההובלה תבצע את פינוי התכולה ביום , לעו"ד גבעון במייל

31.3.2020 . 13 

 14 
 15הודיע עו"ד גולדנברג לב"כ הנתבעים כי התובעים לא יפנו את הדירה עד  26.3.2020ביום  .7

 16להודעה חדשה, וצירף למייל ששלח לעו"ד גבעון העתק הודעה שהתקבלה אצלו מטעם התובעים. ביום 

 17השיב עו"ד גבעון להודעת עו"ד גולדנברג וחזר על כך שהודעת התובעים מהווה הפרה  27.3.2020

 18 יסודית של הסכם המכר. 

 19 
 20 30.4.2020הודיע התובעים לנתבעים כי בכוונתם לעזוב את הדירה ביום  2020במהלך אפריל  .8

 21במכתב ו"ד גבעון פנה ע 22.4.2020. ביום 1.5.2020וכי הדירה תהיה מוכנה למסירת החזקה בה ביום 

 22( מהווה 23.3.2020( בו ציין, כי אי מסירת החזקה בדירה כאמור בהסכם המכר )11לעו"ד גולדנברג )ת/

 23להסכם המכר, בשל אי מסירת  10.2-ו 10.1הפרה יסודית של הסכם המכר, ובהתאם לקבוע בסעיפים 

 24צוין במכתב זה, כי  עוד ₪. 440,000סך של בהחזקה בדירה במועד הנתבעים זכאים לפיצוי מוסכם 

 25 10.4-ו 10.2הנתבעים נכונים לשלם את יתרה התמורה בהפחתת הפיצוי המוסכם, כאמור בסעיפים 

 26להסכם המכר. הנתבעים הודיעו באותו המכתב על הפחתה בתשלום יתרת התמורה בשיעור הפיצוי 

 27 ליום החל מהיום השביעי לאיחור במסירת הדירה ואילך.  300$היומי בסך של 

 28 
 29התקשר  1.5.2020(, ציין עו"ד גולדנברג כי בבוקר יום 4)נ/ 3.5.2020במכתבו לעו"ד גבעון מיום  .9

 30(, ואמר שהוא רוצה לבוא לבדוק את הדירה. בדיעאל מר גיטמן בנו של הקונה, מר בדיע כראם )להלן: 

 31שלח מר גיטמן הודעה למר כראם שהדירה  2.5.2020מר גיטמן השיב לו בחיוב אך בדיע לא הגיע.  ביום 

 32מוכנה ושהוא מקווה לגמור את מסירת החזקה בתחילת השבוע. עוד צוין במכתב כי התובעים 

 33ולם להם מלוא התמורה החוזית המוסכמת מעוניינים להעביר את הדירה מהר ככל האפשר אחרי שתש

 34וכי הם דוחים מכל וכל התיימרות לייחס להם הפרה של הסכם המכר ומצפים מהנתבעים לקיים את 

 35 חלקם כדין, בתום לב ובדרך מקובלת. 

 36 
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 1( ודחה את טענת התובעים 3)נ/ 7.5.2020עו"ד גבעון השיב למכתבו של עו"ד גולדנברג ביום  .10

 2ת פינוי הדירה במועד שנקבע בהסכם המכר. הוא הודיע, כי נוכח ההפרה באשר לאילוץ שמנע א

 3היסודית של הסכם המכר על ידי התובעים, הנתבעים מוכנים לשלם לאלתר לתובעים את הסך של 

 4 30.4.2020בגין כל יום פיגור נוסף במסירת החזקה לאחר  300$בהפחתת הסך של ₪  2,997,600

 5 בידיו עו"ד גולדנברג. ₪  50,000ובמקביל הפקדת שיק של 

 6 
 7התקיימה פגישה בין הצדדים במשרדו של עו"ד גבעון, כאשר את עו"ד  13.5.2020ביום  .11

 8הודיע (. עו"ד שנהר עו"ד שנהרגולדנברג החליף ב"כ הנוכחי של התובעים, עו"ד שמואל שנהר )להלן: 

 9ם את הסכם המכר לנוכח כי התובעים מבטלי, , נספח ב'(1)ת/ 19.5.2020לעו"ד גבעון במכתב מיום 

 10אי תשלום יתרת התמורה עבור הדירה ואי נכונות לקבל  -ההפרה היסודית של ההסכם מצד הנתבעים

 11, בכפוף לתשלום יתרת חובם על הדירה. באותו מכתב הודע לנתבעים 1.5.2020את החזקה בדירה ביום 

 12להסכם המכר  10.2י סעיף כי בשל ההפרה היסודית של ההסכם על ידי הנתבעים, זכאים המוכרים על פ

 13להסכם המכר לפיצוי  10.3וכן לפי סעיף ₪  440,000ל"פיצויים קבועים מוסכמים מראש" בסך של 

 14ליום, עבור כל יום איחור בתשלום יתר התמורה עבור הדירה, החל מהיום השביעי  300$בסך של 

 15ך להודעה על ביטול הסכם הודיע עו"ד שנהר לעו"ד גבעון, כי בהמש 24.5.2020ביום . לאיחור בתשלום

 16 . 1.3.2020המכר, בכוונת התובעים למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובת הנתבעים ביום 

 17 
 18דחו את טענות התובעים לזכות לביטול הסכם  ושלחו הנתבעים מכתב מענה ב 27.5.2020ביום  .12

 19י הכוח של הנתבעים המכר. בנוסף, הנתבעים הבהירו לתובעים כי חל איסור מוחלט על שימוש בייפוי

 20חובת הנאמנות והפרה בוטה נוספת של הסכם ת לשם מחיקת הערת האזהרה, שכן הדבר יהווה הפר

 21שלחו הנתבעים מכתב לרשם המקרקעין אודות התנגדות לביטול הערת אזהרה  31.5.2020ביום המכר. 

 22 על הנכס. 

 23 
 24לאחר קיזוז ₪  280,000"ס כ הנתבעים ומסר שיק עהגיע מר גיטמן למשרד ב" 22.6.2020ביום  .13

 25השיק לא נפרע והוא מוחזק ₪.  880,000מתוך המקדמה ששולמה לתובעים בסך ₪  600,000סך 

 26 בנאמנות אצל ב"כ הנתבעים. 

 27 
 28הגישו התובעים תביעה לביטול הסכם המכר ולקבלת פיצוי על הנזקים  18.10.2020ביום  .14

 29הגישו הנתבעים כתב הגנה  30.12.2020ביום  ;שנגרמו להם בשל הפרת ההסכם היסודית מצד הנתבעים

 30 וכתב תביעה שכנגד להורות על אכיפת הסכם המכר ומתן פיצוי כספי בגין האיחור במסירת הדירה. 

 31 
 32 הטענות בתביעה העיקרית 

 33 
 34התובעים עתרו בתביעתם לבטל את ההסכם למכירת דירתם ולקבל מהתובעים "פיצוי  .15

 35ך שהנתבעים הפרו את ההסכם הפרה יסודית וכן לקבל פיצוי מוסכם", כאמור בהסכם המכר, בשל כ

 36נוסף כאמור בהסכם, בשל האיחור בתשלום יתרת התמורה עבורה הדירה, שלא שולמה עד ליום הגשת 

 37 התביעה, ואת ההוצאות שנגרמו לתובעים בשל אי ביצוע הסכם המכר.  
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 1נערך על ₪,  4,400,000בסך בו נקבעה תמורה  27.2.2020לטענת התובעים, הסכם המכר מיום  .16

 2מדובר בהסכם , ו18.2.2020ידי עו"ד גולדנברג, שלא היה מודע לקיומו של זיכרון הדברים מיום 

 3הנתבעים מתעלמים נטען, כי נועד להטעות את רשויות המס. שלמראית עין באשר למחיר הדירה, 

 4כי הדירה תימכר  בו נקבעמקיומו של זיכרון הדברים, שנערך בכתב על ידי בדיע, בנם של הנתבעים, 

 5. (במזומןישולמו ש"ח  1,000,000-העברה לבנק וישולמו בש"ח  4,400,000)₪  5,400,000במחיר של 

 6בי של הדירה. הם מכר שנקב במחיר פיקטיזיכרון הדברים שריר וקיים והוא משלים את הסכם ה

 7ההצעה לשלם חלק מהתמורה במזומן, חלקה בחו"ל, הוצעה בעת המו"מ על ידי מר כראם הוסיפו, כי 

 8והתובעים נענו להצעה ואמרו לו כי יבקשו לקבל את התשלום במזומן תוך חמישה ימים מיום החתימה 

 9 על הסכם המכר.

 10 
 11להסכם, בכך  5המכר, לפי סעיף  התובעים טענו, כי הנתבעים הפרו הפרה יסודית את הסכם .17

 12לטענתם, . 1.5.2020 -שלא שילמו את יתרת התשלום עבור הדירה בתאריך שבו התפנתה הדירה

 13ממחיר הדירה( בתאריך פינוי הדירה, שהודע  84%היו אמורים לשלם את יתרת התשלום )נתבעים ה

 14ילמו ולא באו לקבל להם כשבועיים מראש, ולקבל במקביל את החזרה בדירה. אלא שהנתבעים לא ש

 15 את החזקה בדירה. 

 16 
 17לאחר שנתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים הוצע לנתבעים, בפגישה שנערכה במשרדו של עו"ד  .18

 18, לקיים את ההסכם ללא תנאים כלשהם, אך הנתבעים דחו את ההצעה והודיעו 13.5.2020גבעון ביום 

 19בטענה שהתובעים הפרו את הסכם  כי הם מעוניינים לבטל את ההסכם, אף שדרשו פיצוי מסוים

 20המכר, בכך שלא פינו את הדירה בתאריך המוסכם בחוזה. נטען, שהלכה היא שראוי לקיים הסכם 

 21במידת האפשר, אך במקרה שלפנינו הודיעו הקונים כי הם מעוניינים לבטלו וגם המוכרים הודיעו כי 

 22 הם מוכנים לאופציה של ביטול ההסכם. 

 23 
 24-לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 15כם המכר בטל הן מתוקף סעיף לטענת התובעים, הס .19

 25לחוק החוזים, שכן קיום החוזה היה מותנה  29(, והן בהתאם לסעיף "חוק החוזים")להלן:  1973

 26בתשלום מלוא התמורה עבור הדירה במועד מוגדר )מסירת החזקה בדירה( ותשלום זה לא בוצע. נטען, 

 27 39והתנהגו בדרך לא מקובלת במהלך קיום ההסכם, בניגוד לסעיף  שהנתבעים פעלו שלא בתום לב

 28לחוק החוזים. הם התעלמו ממצב החירום שהוכרז בישראל בשל מגיפת הקורונה, שמנע מהתובעים, 

 29בני השמונים, לעזוב את דירתם במועד שנקבע בהסכם, והתעלמו לחלוטין מהמאמצים שעשו 

 30הר ככל האפשר כדי לעמוד בהתחייבותם. בנוסף, הם המוכרים לארוז את חפציהם ולצאת מהדירה מ

 31יום בלבד בפינוי הדירה, כדי לדרוש דרישה לא מקובלת לקבלת הפיצוי  24ניצלו את האיחור של 

 32 המוסכם ולקבלת פיצוי על ימי האיחור במסירת הדירה. על כן זכאים התובעים לביטול הסכם המכר. 

 33 
 34המקרה שבו היה מקום להתאמת הסכם המכר התובעים טענו, כי המקרה שלפנינו הוא  .20

 35לשינוי הנסיבות הקיצוני בעקבות משבר הקורונה. הנתבעים ניסו לנצל את המצב כדי לזכות בפיצויים 

 36מוגזמים ביותר ואף הפרו באופן יסודי את הסכם המכר, בכך שלא שילמו את יתרה התשלום עבור 

 37 הדירה במועד שהדירה עמדה לרשותם. 
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 1 ;התבקשו הסעדים הבאים: א. צו המצהיר על ביטול הסכם המכר בין הצדדים בכתב התביעה .21

 2כאמור בסעיף ₪,  440,000ב. צו עשה המורה לנתבעים לשלם לתובעים את "הפיצוי המוסכם" בסך של 

 3להסכם  10.1להסכם המכר, בשל אי תשלום יתרת התמורה עבורה הדירה, המהווה על פי סעיף  10.2

 4ימי איחור  30ג. צו עשה המורה לנתבעים לשלם פיצוי לתובעים עבור  ;ההסכםהמכר הפרה יסודית של 

 5 31,500, )9,000$להסכם המכר, ובסה"כ  10.3ליום איחור לפי סעיף  300$בביצוע יתרת התשלום, לפי 

 6ד. צו עשה המורה לנתבעים לשלם לתובעים עבור הוצאותיהם הישירות  ;לדולר(₪  3.5לפי שער של ₪ 

 ₪7  51,480כר של דירתם והוצאות אחרות שנגרמו להם בשל הצורך להגיש תביעה זו )בגין עסקת המ

 8שכ"ט התייעצות עם  -ש"ח 1,000שכ"ט עו"ד שערך את הסכם המכר,  -₪ 21,050דמי תיווך למתווך, 

 9המורה  -ו. צו עשה ;אגרת בית משפט ושכ"ט עו"ד( -הוצאות הכרוכות בהגשת התביעה₪  55,000עו"ד, 

 10 רת האזהרה שרשמו הנתבעים לטובתם על הדירה בשלכת רישום המקרקעין. על מחיקת הע

 11 

 12  תביעה שכנגדהגנה ובהטענות ב

 13 

 14לטענת הנתבעים, הסכם המכר שנכרת בין הצדדים נוסח על בסיס ההסכמות אליהם הגיעו  .22

 15הצדדים במסגרת זיכרון הדברים. על מנת למנוע כל טענה עתידית להסכמות אחרות, זולת אלו שעוגנו 

 16 כי ההסכם מבטל כל הסכמה אחרת בין הצדדים.  11.2בהסכם המכר, נרשם בסעיף 

 17 

 18זים יש לקיים" ובהתאם לכך הם זכאים לאכוף את קיום ההסכם וכן הנתבעים טענו כי "חו .23

 19לקבל את הפיצוי המגיע להם בהתאם להסכמות הצדדים. טענת התובעים למחיר אחר מזה הקבוע 

 20בהסכם המכר היא גרסה מופרכת וכבושה, שלא הועלתה קודם לתביעה במכתבים שהוחלפו בין 

 21בדבר מחיר אחר למכר הועלתה רק אחרי שהנתבעים  הצדדים ולכן יש לדחותה. טענת התובעים כיום

 22עמדו על זכותם לקבל מהתובעים פיצויים בגין הפרת ההסכם. התובעים אינם יכולים לטעון לכל 

 23 הסכמה אחרת שאינה מפורטת בהסכם או נוגדת את הסכם המכר עליו הם חתומים. 

 24 
 25הם יקבלו את הדירה לטענת הנתבעים, הם זכאים לכך שההסכם יקוים, העסקה תושלם,  .24

 26והבעלות בה תירשם על שמם, כפי שקבוע בהסכם המכר. לא היה כל טעם מוצדק לכך שהנתבעים לא 

 27יקיימו את ההסכם כלשונו ותכליתו, לרבות לא בעניין מועד מסירת החזקה בדירה כמוסכם בהסכם. 

 28התנהגות התחמקות התובעים מלמסור את הדירה במועד הקבוע בהסכם דינה להידחות אף לפי 

 29התובעים עצמם, שהרי הם נקטו כמה פעולות לפינוי הדירה בתקופת הקורונה, ולא הייתה כל מניעה 

 30 כפי שסוכם בין הצדדים.  23.3.2020למסור את החזקה בתאריך 

 31 
 32הנתבעים הוסיפו, כי לא דבק בהתנהגותם כל רבב וברי כי התנהגותם לפני ההסכם, במהלך  .25

 33לתובעים כל עילה להתנער מההסכם או לבטל אותו בצורה חד צדדית ההסכם ועד היום לא הקימה 

 34כפי שעשו בפועל. הנתבעים הסתמכו על הסכם המכר ושינו את מצבם לרעה בעקבות כריתת ההסכם 

 35 וההפרות מצד התובעים, ולכן התובעים אינם יכולים להתנער מההסכם כאילו לא היה. 
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 1להורות על אכיפת הסכם המכר ומסירת החזקה  עתרו בתביעתם שכנגד כמפורט: א. הנתבעים .26

 2נתבעים ש"ח בהפחתת סכומי הפיצויים שה 3,520,000על סך של  נתבעים שכנגדבדירה כנגד תשלום ה

 3ב. לכוף את ההסכם על הנתבעים שכנגד ולהורות להם לשלם  ;תובעים שכנגדחייבים לשלם ל שכנגד

 4בגין כל יום  300$במסירת הדירה, בסך של  לנתבעים בהתאם להסכם המכר פיצוי כספי בגין האיחור

 5 263,862) 82,200$ועד למועד הגשת התביעה, קרי סך של  1.4.2020איחור במסירת הדירה החל מיום 

 6( בתוספת ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל, וסך 30.12.2020לפי שער הדולר הנכון ליום ₪ 

 7ים שכנגד מיום הגשת התביעה ועד למסירת החזקה בגין כל יום איחור במסירת הדירה לתובע 300$של 

 8בגין הפרת ההסכם בצורה ₪  440,000ג. להורות לנתבעים שכנגד לשלם לתובעים שכנגד סך של  ;בפועל

 9יסודית על ידי כך שלא מסור את הדירה לתובעים במועד המוסכם והקבוע בהסכם בצורה המהווה 

 10שכנגד להשלים את רישום הדירה בלשכת רישום  המורה לנתבעים -ד. צו עשה ;הפרה יסודית להסכם

 11המורה לנתבעים שכנגד למלא ולקיים אחר הוראות  -ה. צו עשה ;המקרקעין על שם התובעים שכנגד

 12ו. לאסור על הנתבעים שכנגד לשנות או למחוק את הערת האזהרה  ;להסכם המכר 8-ו 6סעיפים 

 13 הרשומה על שם התובעים שכנגד.   

 14 

 15ולאחריו התקיימו שני דיוני הוכחות בימים  3.5.2021קדם משפט ביום  בתיק זה התקיים .27

 16מטעם התובעים והנתבעים במסגרת דיוני ההוכחות נחקרו ארבעה עדים: . 21.6.2021-ו 14.6.2021

 17מר כראם ועו"ד  -1מטעם הנתבעים והתובעים שכנגד: נתבע  ;ועו"ד גבעוןמר גיטמן  -1שכנגד: התובע 

 18 . ם בכתבההגישו הצדדים סיכומי י ההוכחותבסיום דיונגולדנברג. 

 19 

 20 עיקר טענות הצדדים בסיכומיהם

 21 

 22בסיכומיהם, כי העסקה למכירת דירת התובעים נעשתה באמצעות שני טענו התובעים  .28

 23, שהיה הסכם 27.2.2020ו"הסכם המכר" מיום  18.2.2020"זיכרון הדברים הראשון" מיום  :הסכמים

 24זיכרון הדברים הראשון הוא הסכם תקף ולא היה ספק ברצונם של למראית עין באשר למחיר הדירה. 

 25הצדדים להתקשר בחוזה ביניהם.  נטען, שהסכם המכר וזיכרון הדברים השני לא ביטלו את זיכרון 

 26לחוק החוזים בהודעה לצד השני  20ראשון, שכן ביטול חוזה צריך להיעשות בהתאם לסעיף הדברים ה

 27וביטול כזה לא נעשה במקרה דנן. גם הסכם המכר לא ביטל במפורש את ההסכם שבין הצדדים 

 28הוא סעיף סטנדרטי בהסכמים מסוג זה ומבטא  1להסכם נ/ 11.2שבזיכרון הדברים הראשון. סעיף 

 29בין הצדדים, בשעה שהם חתמו על ההסכם, אך אף שסעיף זה קובע שלא יהיה את ההסכמות שהיו 

 30תוקף לכל הצהרה, הסכמה או מצג שניתנו לפני החתימה עליו, אין הוא מציין שהוא מבטל "הסכם" 

 31קודם, ובוודאי שאינו מבטל במפורש את זיכרון הדברים הראשון. מכל מקום אין בו הודעה מטעם 

 32 המתקשר על ביטול ההסכם.

 33 
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 1נטען, שהנתבעים פעלו שלא בתום לב ובדרך לא מקובלת במהלך קיום ההסכם, בניגוד לסעיף  .29

 2לחוק החוזים. הם התעלמו ממצב החירום שהוכרז בישראל בשל מגיפת הקורונה, שמנע מהמוכרים  39

 3לעזוב את דירתם במועד שנקבע בהסכם, התעלמו לחלוטין מהמאמצים שעשו המוכרים כדי לעמוד 

 4 24יבותם )אריזת חפציהם והזמנת כרטיסי טיסה לניו יורק( ויותר מכך, ניצלו את האיחור של בהתחי

 ₪5(  440,000יום בלבד בפינוי הדירה כדי לדרוש דרישה לא מקובלת לקבלת הפיצוי המוסכם הגבוה )

 6 ולקבלת פיצוי על ימי האיחור במסירת הדירה. כאשר נוצרת מניעות זמנית המונעת ביצוע דווקני של

 7 ההסכם תחול הדוקטרינה של התאמת ההסכם לנסיבות המשתנות, מכוח עיקרון תום הלב. 

 8 
 9לטענת התובעים, הנתבעים הגישו תביעה שכנגד שבה ביקשו לאכוף את הסכם המכר מתאריך  .30

 10, אבל בפועל הם הסכימו לביטול הסכם המכר, כפי שמתבטא בטיוטה מוסכמת של הסכם 27.2.2020

 11שהועברה לב"כ התובעים על ידי ב"כ התובעים, עו"ד קייס נאסר, בחודש אוגוסט  לביטול עסקת המכר

2020 . 12 

 13 
 14המצהיר על ביטול הסכם המכר בין הצדדים וביטול לצו  ,לטענתם ,על כן זכאים התובעים .31

 15צו עשה המורה לנתבעים לשלם לתובעים את הפיצוי המוסכם בסך של  ;זיכרון הדברים הראשון והשני

 16צו עשה המורה לנתבעים לשלם פיצוי לתובעים עבור  ;להסכם המכר 10.2כאמור בסעיף  ₪, 440,000

 17צו עשה   ;להסכם המכר 10.3ליום איחור, לפי סעיף  300$ימי איחור בביצוע יתרת התשלום, לפי  30

 18 הערת האזהרה שרשמו הנתבעים לטובתם על הדירה בלשכת רישום המקרקעין. המורה על מחיקת 

 19 
 20הנתבעים והתובעים שכנגד טענו בסיכומיהם, כי יש לדחות את התביעה שהגישו בני מנגד,  .32

 21הזוג גיטמן, לקבל את התביעה שכנגד ולהורות על אכיפת הסכם המכר. הסכם המכר הוא המסמך 

 22לצד מחיר הדירה המשפטי הקובע בין הצדדים והיחיד שנמצא בתוקף. זיכרון הדברים הראשון, אשר 

 23ח עבור רהיטים, חפצי נוי ואומנות שהיו בדירה, ביטא בסך הכל הסכמה "יליון שכלל גם תמורה בסך מ

 24המסמך המקורי של זיכרון הדברים הראשון ראשונית בין הצדדים, שבוטלה זמן קצר לאחר חתימתו. 

 25מסמך זה נקרע בהסכמת הצדדים ובנוכחותם זמן  -לא נמצא בידי מי מהצדדים והסיבה לכך ברורה

 26 קצר לאחר עריכתו. 

 27 
 28עוד טענו הנתבעים, כי מיד לאחר שהצדדים קרעו בהסכמה את זיכרון הדברים הראשון, הם  .33

 29חתמו על זיכרון דברים שני, שכלל את ההסכמות המרכזיות והעקרוניות שהתקבלו בין הצדדים. 

 30מסמך זה משקף כמעט באופן מלא את ההסכמות המפורטות בהסכם המכר. בכתב התביעה השמיטו 

 31טמן במכוון את קיומו של זיכרון הדברים השני, במטרה להציג תמונה מעוותת וחלקית, בני הזוג גי

 32שכן גם לתובעים היה ברור כי זיכרון הדברים השני עומד בסתירה לטענת הסכם למראית עין/הסכם 

 33 בלתי חוקי. 

 34 
 35הנתבעים הוכיחו לטענתם שהוראות הסכם המכר הן המחייבות את הצדדים, בעוד  .34

 36א העלו כל נימוק משפטי שיש בו כדי להצדיק את ההפרה היסודית של ההסכם והאיחור שהתובעים ל
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 1במסירת החזקה, ומכוח זאת הנתבעים והתובעים שכנגד זכאים לסעדים הקבועים בהסכם המכר. 

 2לא יכול לחייב את הצדדים ואין ללמוד ממנו דבר משא ומתן לפשרה שלא הושלם בהסכם כמו כן, 

 3 ות שלהם.לגבי הזכויות המשפטי

 4 
 5לטענת הנתבעים, הסעדים שתובעים התובעים נעדרים כל בסיס משפטי. הוכח שגרסת  .35

 6התובעים ביחס לקיומו של הסכם למראית עין/הסכם בלתי חוקי היא גרסה שקרית, בני הזוג גיטמן 

 7הם אלו שהפרו את ההסכם שעה שעשו דין לעצמם ולא מסרו את החזקה בדירה כפי שנקבע בהסכם. 

 8שנדרשו לשלם פיצוי מוסכם חוזי, "נזכרו" בדיעבד להעלות טענות בדבר אי חוקיות ההסכם. כמו רק מ

 9כן, השעטנז שנעשה בין טענת הסכם למראית עין/בלתי חוקי לבין הטענה כי בני הזוג גיטמן זכאים 

 10 לסעדים מכוח הוראות ההסכם מבקש ליצור יצור כלאיים שלא בא זכרו בדין הישראלי. 

 11 
 12ים ביקשו לדחות את התביעה נגדם, לקבל את התביעה שכנגד ולהורות על הסעדים הנתבע .36

 13 שהתבקשו בכתב התביעה שכנגד.  

 14 

 15  דיון והכרעה

 16 

 17חלק נרחב מהעדויות ומסיכומי הצדדים הוקדש לדיון בשאלת תוקפם של זיכרון הדברים  .37

 18. מאחר שהגעתי 1את הסכם המכר נ/לכאורה הפר מי מהצדדים ובשאלה  5ת/-ו 4הראשון והשני ת/

 19 לא אדוןביטול חוזה המכר, להסכמה לאחר מכן למסקנה, כפי שאפרט להלן, כי בין הצדדים הושגה 

 20את הצדדים מעבר לתיאור הנסיבות שהובילו בכלל השאלות העובדתיות השנויות במחלוקת,  בהרחבה

 21   לביטול העסקה. להסכם 

 22 
 23  והשני הראשוןזיכרון הדברים 

 24 

 25הגיע מר כראם  2019העיד על ראשית היכרותו עם הקונה, מר כראם, שבסוף דצמבר  מר גיטמן .38

 26הוא נפגש עם מר כראם  2020לראות את דירתו שהוצעה למכירה בליווי מתווך מטעמו. בתחילת ינואר 

 27בנצרת שאמר לו שהוא מעוניין לקנות את הדירה שלו, אך לא מוכן לשלם את כל הכסף בארץ. מר 

 28מר גיטמן שיש לו כספים בחו"ל והוא מעוניין ורוצה לקנות את הדירה ולשלם חלק  כראם ציין בפני

 29 (. 15-19, שורות 14.6.21לתמליל מיום  16מהכסף על ידי העברה ישירות לבנק שלו בניו יורק )עמ' 

 30 

 31( שנחתם בין בני הזוג גיטמן לבין מר 4זכרון הדברים הראשון )ת/צילום של ג ימר גיטמן הצ .39

 32 : 18.2.2020כראם ביום 

 33 
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 4היה מוחזק על ידי מר כראם או  4מר גיטמן, המקור של זיכרון הדברים הראשון ת/עדות לפי  .40

 5"הם כתבו את המסמך והם החזיקו את המסמך ולא נתנו לי את המסמך, הם רק אפשרו לי בנו, 

 6לתמליל מיום  18נכתב על ידי מר כראם ובנו, בדיע )עמ'  4". תחילה טען כי ת/צילום של המסמךלקחת 

 7כיצד שני אנשים כתבו את המסמך, השיב מר גיטמן שבדיע הוא שכתב ה (. לשאל32-41, שורות 14.6.21

 8ליל לתמ 19הוא עצמו ישב ודיבר עם מר כראם ובדיע ישב בצד וכתב )עמ'  - 4את זיכרון הדברים ת/

 9"אני ראיתי את בדיע כראם יושב וכותב את (. מר גיטמן חזר על כך ש11-14, שורות 14.6.21מיום 

 10 וכי הוא, אשתו ומר כראם חתמו עליו.  (5, שורה 14.6.21לתמליל מיום  20)עמ' המסמך" 

 11 

 12, 4בהתחלה חשב שבדיע כתב את המסמך ת/עיד מר גיטמן שבחקירתו הנגדית הלעומת זאת  .41

 13אך לאחר שעו"ד סופר, ב"כ הנתבעים, אמר בקדם המשפט כי את זיכרון הדברים הראשון רשם מר 

 14(. כשנשאל 22-25, שורות 14.6.21לתמליל מיום  59)עמ'  "אני לוקח את דעתך"כראם, הוא הסכים עמו, 

 15, בדיע כלל לא 4ון הדברים הראשון ת/אם הוא מסכים גם עם הטענה שבשלב בו נכתב ונחתם זיכר

 16הגיע עדיין לפגישה, השיב מר גיטמן כי הוא לא זוכר, ועד כמה שזכור לו בעת החתימה בדיע כן היה 

 17דברים אלה, שיש בהם חזרה מבטחונו של מר (. 29-32, שורות 14.6.21לתמליל מיום  59בדירה )עמ' 

 18 גיטמן בחקירה הראשית  פוגעים במהימנותו. 

 19 
 20"אפשרו לי לקחת תמונה , 4ר גיטמן העיד עוד, כי הצד השני הוא שהחזיק את המסמך ת/מ .42

 21ואמרו לי בשום אופן המסמך הזה לא מגיע לאף מקום אחר כולל לא לשים אותו על האינטרנט, 

 22הנייד שלו. כשהתבקש להראות הטלפון . את התמונה הוא צילם בעזרת מכשיר ספציפית הם אמרו לי"
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 1 20)עמ'   בטלפון הוא לא רואה אותובל ד שלו העיד שהוא לא מחק את המסמך אאת התמונה בניי

 2(. גם בחקירתו הנגדית חזר על כך שהנתבעים נתנו לו רשות לצלם 12-31, שורות 14.6.21לתמליל מיום 

 3את זיכרון הדברים הראשון ואמרו לו שאסור שמישהו יראה את ההסכם הזה. לשאלת ב"כ הנתבעים, 

 4"אם אני נתנו לו לצלם אם הם חשבו שאסור שאף אחד יראה אותו, השיב מר גיטמן: כיצד הגיוני ש

 5תראה, יש דבר שהוא הגיוני או לא הגיוני, ויש עובדה באמת. אני אומר לך מה מסכים שזה הגיוני? 

 6שקרה. אם זה הגיוני או לא הגיוני זו שאלה אחרת. זה לא הגיוני אני אחתום חוזה כזה מלכתחילה, 

 7הגירסה לפיה לא נתנו את (. 30-34, שורות 14.6.21לתמליל מיום  60עמ' " )דה היא שחתמתיאבל העוב

 8  העדר המקור תמוה.  המקור כדי שלא יפרסם אבל איפשרו לו לצלם בטלפון הנייד אינה הגיונית.

 9 
 10הקונים יעבירו  4שצוין במסמך ת/₪ שאת הסכום של מיליון בעל פה לדברי מר גיטמן, הוסכם  .43

 11"בפגישה הראשונה שמר סוהיל כראם בא עם בתו יארה שהיא  שירות לחשבון בדולרים לניו יורק,לו י

 12לומדת בלונדון אני מבין, לפני שהיו הסכמים היא שאלה אותי האם אפשר לעשות הסכם מכירה כך 

 13שחלק מהכסף הם יעבירו לי ישירות לחשבון שלי בניו יורק. אז אמרתי לה 'תראי, אני לא יודע אם 

 14ימי עבודה מאז שנחתום  5י אסכים לזה, אבל אם אני אסכים לאיזה הסכם כזה אני ארצה שתוך אנ

 15את החוזה הרשמי אצל עורכי הדין, הם יעבירו לי את הכסף לניו יורק. וכמובן אחרי שחתמנו את 

 16 עהחוזה שבידיך אדוני ואת החוזה שנדבר עליו בעוד דקה, מר סוהיל כראם צלצל והיה הוא ומר בדי

 17דקות, אני לא הבנתי מה שהם דיברו אבל הם אמרו לי שהם דיברו עם יארה בלונדון,  10בטלפון בערך 

 18. הם אמרו לה שחתמו על ההסכם ואמרו לה שהיא תצטרך להעביר את הכסף לחשבון שלי בניו יורק"

 19 (. 16-32, שורות 14.6.21לתמליל מיום  21)עמ' 

 20 
 21פה שונות ממה שנכתב בזיכרון הדברים הראשון: -כך שההסכמות בעלעל מר גיטמן נשאל  .44

 22הם יעבירו לי בדולרים ישירות לחשבון ₪ "ההסכמות למעשה שונות מהבחינה הזאת שאת המיליון 

 23מיליון יהיו בחוזה הרשמי עם עורכי  4.4-שלי בניו יורק. מה שאני הבנתי וחתמתי על ההסכם, ש

 24הם יתנו ₪ ין את ההסכם הפרטי הזה, במיליון הדין ואני לא צריך לציין שאסור להראות לעורכי הד

 25לתמליל מיום  22)עמ'  לי במזומן וצורת התשלום תהיה בהעברה בדולרים לחשבון שלי בניו יורק"

 26 (.21-25, שורות 14.6.21

 27 

 28התכוון למכור  בולפחות, וזה המחיר ש₪ מיליון  6ביקש מהקונה, מר כראם,  לדברי מר גיטמן .45

 29אשתו אמרה לו בסוף ₪. מיליון  5.4תן ביניהם ומר כראם התעקש שישלם רק את הדירה. היה משא ומ

 30כלל את ₪ מיליון  5.4-לוותר ולמכור את הדירה בסכום זה. לפי זיכרון הדברים הראשון הסכום של ה

 31(. לטענתו, כשהסכים למכור את הדירה 14.6.21לתמליל מיום  23הדירה, שתי החניות והמחסן )עמ' 

 32רש ממר כראם שהוא רוצה את כל הכסף בחוזה הרשמי והוסיף ואמר לו שאין לו ד₪ מיליון  5.4-ב

 33מיליון. מר כראם לא הסכים  5.4-בעיה של מסים משום שמחיר הדירה וההוצאות שלו יותר גבוהות מ

 34"והוא אמר לי שזו הדרך היחידה שהוא מוכן לעשות את העסקה. וכמובן הסכמתי, לזה בשום אופן 
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 1לתמליל מיום  24ההערכה שלו הוא לא היה צריך לשלם מס שבח על הדירה )עמ' . לפי חתמתי על זה"

 2 (.3-12, שורות 14.6.21

  3 

 4"עד כמה שאני במזומן" ציין מר גיטמן כי ₪  1,000,000לגבי המילה שמופיעה לפני המילים " .46

 5כי אין למילה  (. בחקירתו הנגדית הוסיף40, שורה 14.6.21לתמליל מיום  22)עמ'  רואה כתוב 'בחלקו'"

 6(. הוא שלל את טענת ב"כ הנתבעים לפיה 8, שורה 14.6.21לתמליל מיום  65זו שום משמעות )עמ' 

 7, 14.6.21לתמליל מיום  67ות תשלום עבור תכולת הבית )עמ' יהיה אמור לה₪ הסכום של מיליון 

 8להשאיר מה  (. לדבריו, מר כראם היה מעוניין בדברים מסוימים בדירה וביקש ממנו35-37שורות 

 9(. מר גיטמן נשאל אודות יצירות האומנות 13-16, שורות 14.6.21לתמליל מיום  68שהוא יכול )עמ' 

 10(. על השאלה אם היצירות היו מספיק יקרות כדי להעבירן מניו יורק 5שנראות בתמונות מביתו )נ/

 61-11)עמ'  השוק לישראל ובחזרה השיב כי הערך שלהן אכן גבוה עבורו, אך לא בהכרח מבחינת מחיר

 12 (. 14.6.21לתמליל מיום  64

 13 
 14מר גיטמן אישר, כי בזיכרון הדברים הראשון לא צוין תוך כמה זמן הקונים צריכים לשלם  .47

 15 קוניםמספר ימים לאחר חתימת החוזה אצל עו"ד הלדבריו במזומן, אך ₪ מיליון  1את הסכום של 

 16(. הוא 11-12, שורות, 14.6.21לתמליל מיום  70הבטיחו להעביר את הכסף לחשבון שלו בניו יורק )עמ' 

 17ההסכם היה שהוא ישלם לי באופן מיוחד בשיחה עם יארה, שאמרתי לה אם אני אסכים "הבהיר, כי 

 18בודה ימי ע 5למכור את הדירה בצורה כזאת אני ארצה שההעברה לחשבון שלי בניו יורק תהיה תוך 

 19(. גם בהמשך טען כי 23-25, שורות 14.6.21לתמליל מיום  71)עמ'  מאז שנחתום את החוזה אצל עו"ד"

 20)עמ'  ימי עבודה מחתימת החוזה אצל העו"ד" 5"אני רוצה שהכסף יועבר לחשבוני תוך אמר ליארה 

 21פגש אותה (. לגבי היכרותו את יארה, מר גיטמן ציין כי 37-41, שורות 14.6.21לתמליל מיום  76

 22כשהתובעים ביקרו במשרדו של מר כראם, ופעם נוספת פגש אותה למחרת,  3.1.2020לראשונה ביום 

 23 (. 9-12, שורות 14.6.21לתמליל מיום  76, כשיארה הגיעה עם אביה לדירה )עמ' 4.1.2020-ה

 24 
 25 (: 5בהמשך חקירתו הראשית הוצג למר גיטמן זיכרון הדברים השני )ת/ .48

 26 
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 3לפי מר גיטמן, זיכרון הדברים השני נחתם מיד לאחר החתימה על זיכרון הדברים הראשון  .49

 4(. גם בחקירתו הנגדית מסר, כי בין החתימות על 39-40, שורות 14.6.21לתמליל מיום  24בדירתו )עמ' 

 5(. לטענתו, את 19, שורה 14.6.21לתמליל מיום  68חלפו מספר דקות )עמ'  5ת/-ו 4שני המסמכים ת/

 6"כשאנחנו הסכמנו על מה שהסכמנו אז חלק זיכרון הדברים השני כתב בדיע, בנם של הקונים. 

 7מההסכם היה מיד שיהיו שני זיכרונות דברים בו בזמן, אחד בין שני הצדדים והשני שיוכן כדי 

 8. הוא הוסיף, כי זיכרון הדברים השני לא ביטל את זיכרון הדברים להגיש לעו"ד להכין את החוזה"

 9לעו"ד גולדנברג שהיה אז עורך הדין  זכרון הדברים השני ון, אלא הוא חלק ממנו, והוא שנתן אתהראש

 10 (.6-15, שורות 14.6.21לתמליל מיום  25שלו והכין את הטיוטה הראשונית לחוזה )עמ' 

 11 

 12עו"ד גולדנברג, שייצג באותה תקופה את בני הזוג גיטמן, גירסה זו של מר גיטמן נסתרה על ידי  .50

 13, 21.6.21לתמליל מיום  44הוא לא מכיר את המסמך )עמ' שנשאל לגבי זיכרון הדברים השני, העיד שוכ

 14לדברי עו"ד גולדנברג, בשום שלב לא נאמר לו על ידי בני הזוג גיטמן כי יש בין הצדדים הסכם (. 5שורה 

 15 . (29-37לתמליל, שורות  44)עמ' ₪ נסתר שמחייב את בני הזוג כראם לשלם להם מיליון 

 16 
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 1ב"כ הנתבעים הציג בפני מר גיטמן את גרסת הנתבעים לפיה בדיע הגיע לאחר שזיכרון  .51

 2הדברים הראשון נכתב ונחתם והוא שרשם את זיכרון הדברים השני. מר גיטמן השיב על כך כי לא 

 3 מה שכן אני רואה שהחלק התחתון באופן מיוחד המספרים"אבל זכור לו שבדיע הגיע מאוחר יותר, 

 4 עוהשמות גם של ההסכם הפרטי הראשון הוא זהה עם השני. זאת אומרת שאם אתה טוען שבדי

 5הגיע יותר מאוחר וכתב את השני, אז אני אומר באופן תיאורטי זה לא יכול להיות משום שהכתב 

 6, 14.6.21לתמליל מיום  68)עמ' התחתון של החוזה הפרטי, ההסכם הפרטי השני, הוא זהה לזה" 

 7על השאלה מדוע זיכרון הדברים השני לא צורף לפניה לרשות המסים וגם לא לכתב  (.25-31שורות 

 8לא הייתה לו שום סיבה לכלול אותו במסמכים שהגיש לרשות המסים ש התביעה השיב מר גיטמן

 31-9, שורות 14.6.21לתמליל מיום  71מאחר שהוא דומה מאוד מבחינה עקרונית להסכם הרשמי )עמ' 

35 .) 10 

 11 
 12, 15.3.2020נקבע כי מועד מסירת החזקה הוא לא יאוחר מיום  5ון הדברים השני ת/בזיכר .52

 13דיברנו : "הסביר מר גיטמן. 23.3.2020בעוד שבהסכם המכר שנחתם לאחר מכן התאריך כזכור הוא 

 14על העובדה שאנחנו רוצים לגמור את ההסכם מהר, ומה שקרה שאחרי שחתמנו על ההסכמים 

 15לעו"ד, נעשה את הזה ונחתום את החוזה הרשמי. וכנראה שהסכמנו  הפרטיים אני ציפיתי שנלך

 16. אבל מה שקרה, שאחרי שחתמנו את ההסכמים 15.3-שנעשה את זה מהר כאשר נוכל לצאת ב

 17הפרטיים האלה מר סוהיל כראם, הם לקחו את הזמן, הם לא, הם איחרו, הם לא, אני אסביר. הם 

 18י כתבתי לעו"ד שלי, כתבתי לאילן גולדנברג 'תן להם לא מיהרו לחתום את החוזה אצל עו"ד, אז אנ

 19'אז העסקה  לחודש' יש לי את זה בכתבים, 1-אולטימטום, אם לא נחתום את החוזה בינינו עד ל

 20 מבוטלת'. אז כנראה שבגלל שהיה איחור בחתימת החוזה אצל העו"ד, העניין של הסגירה התאחר"

 21  (.14-24, שורות 14.6.21לתמליל מיום  79)עמ' 

 22 
 23זיכרון הדברים , וגירסתו שונה. לדבריו, 5ת/-ו 4מר כראם העיד גם הוא על מסמכים ת/ .53

 24לתמליל  4הוא בכתב ידו של בנו, בדיע )עמ'  5נכתב בכתב ידו וזיכרון הדברים השני ת/ 4הראשון ת/

 25מליל לת 4-5העיד בהרחבה )עמ'  5ת/-ו 4(. על היום בו חתמו על מסמכים ת/18, שורה 21.6.21מיום 

 26 (: 21.6.21מיום 

 27"ת. הוזמנתי על ידי מר גיטמן אליהם לדירה, נסעתי לשם, הוא אמר לי שם להתפשר והוא רצה 

 28למכור לי את הבית, אני הצעתי לו מחיר מסוים, היה משא ומתן ארוך ביני לבינו אישית, וכשהגעתי 

 29ערב, כל מיני דברים, אכלנו ביחד אצלם בבית ודיברנו, דיברנו, זה  לשם ישבנו, אסתר הכינה ארוחת

 30, דיברנו איזה שעה על כל דבר בעולם, הם אנשים מבינים, אנשים שיודעים דבר 6היה בערך בשעה 

 31ואהבתי לדבר איתם אז ישבנו ודיברנו, ובשיחה עלו ענייני הריהוט שלהם, מה שיש בבית. ראיתי 

 32שיש תמונות מיוחדות, אני לא מבין באומנות. ואז אמרו לי זה אספו  שיש פסלים מיוחדים, ראיתי

 33מכל העולם וזה חשוב להם וזה כזה וזה, עלה בשיחה, אני התלהבתי מהבית, התלהבתי מהדברים 

 34שהיו שם, ובשיחה עלה אם הם רוצים למכור את הדברים האלה. ואז מר גיטמן אמר 'כן, אם תשלם 
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 30מתוך  14

 1ההתלהבות שלי קיבלתי את ההצעה במיידי ולא חשבתי פעמיים. זה אנחנו נמכור לך'. ומ₪ מיליון 

 2  וזהו, זה מה שהיה.₪. לאחר שסגרנו את מחיר הדירה, זאת אומרת הייתה תוספת של מיליון 

 3 ואז חתמתם על איזה מסמך?ש. 

 4, 5-, ואת ה4-ואז מר גיטמן ישב לידי, כתבנו את המסמך הזה בכתב ידי וחתמנו עליו, שמנו את הת. 

 5כאילו כל דבר לחוד, והוא זה שאמר לי 'על זה ריהוט אני לא משלם מס שבח, אז לא צריך להכניס  ,4

 6את המחיר, את הסכום בתוך הסכום הרגיל'. וזה מה שהיה, שנינו לא עורכי דין אנחנו סתם ישבנו 

 7וקשקשנו שנינו ביחד. ואמרתי לו 'בשביל לכתוב את המסמך הראסמי  אני מציע להזמין את הבן 

 8גר בחיפה, אני התקשרתי אליו, אמר לי 'לוקח לי זמן עד שאני אגיע'. ובאמת הוא  עשלי. ואז בדי

 9לאחר שישבנו ודיברנו וזה. המסמך שכתבתי במו ידיי היה התלבטות סביב הריהוט,  8הגיע בסביבות 

 10יינו גם אצלם אני מההתלהבות שלי אמרתי 'כן', ואצל אסתי הייתה התלבטות מאוד גדולה, 'אנחנו ה

 11בעולם, אספנו את זה, זה חשוב לנו, זה יקר, זה לא יקר לנו, בין היתר יקר לנו אבל זה סנטימנטלי' 

 12זה המשפט שכל הזמן אמרה, שזה סנטימנטלי. ואז אני התחלתי קצת להסתכל ולהתעורר וקמתי 

 13ה ועשיתי סיבוב בבית, המסמך הזה נשאר על השולחן. וכשחזרתי היא חזרה עוד פעם על זה שקש

 14לה, ואז אמרתי גם אני חושב אני חוזר בי, וביחד בהסכמה קרענו את המסמך וזרקתי אותו לפח במו 

 15ידיי. לא מישהו קרע אותו, לא חשבתי, לא דיברתי, לא אמרתי, המסמך נקרע באותו מעמד. ואחרי 

 16כוס דקות, לא זוכר בדיוק, הגיע בדיא והתיישב איתנו, שתה  20, חצי שעה, עחצי ששעה הגיע בדי

 17 קפה, הם מארחים טובים אז נתנו קפה ונתנו עוגה, וישב וכתב את המסמך הזה.

 18 .5ש. מסמך, אתה עכשיו מצביע על ת/

 19, זה המסמך שעל סמך המסמך הזה כתבנו את ההסכם, והאמת שאני לא 5ת. אני מצביע על ת/

 20וצה לקחת את התערבתי, אז אני סמכתי על גיטמן, אני האמנתי לגיטמן. ואז הוא אמר לי שהוא ר

 21 .המסמך לעו"ד שלו והוא יכין את ההסכם, הסכמתי..."

 22 

 23, מועד החתימה על זיכרון הדברים, 18.2.2020בחקירתו הנגדית ציין מר כראם כי רק ביום  .54

 24הוא ומר גיטמן החליטו סופית שמר כראם יקנה ממנו את הדירה, לאחר משא ומתן ארוך בו הוא עמד 

 25(. מר 15-22, שורות 21.6.21לתמליל מיום  10שלם עבור הדירה )עמ' על שלו ועל הסכום שהסכים ל

 26, 21.6.21לתמליל מיום  11הוא כתב כולו לבדו )עמ'  4כראם חזר על כך שאת זיכרון הדברים הראשון ת/

 27לא הייתי מרשה לעצמי  "ואני, 5שרשם את ת/ בנו בדיעמאוחר יותר הגיע (. לטענתו, רק 20-27שורות 

 28אמירה זו אינה . לעשות זיכרון דברים מסודר אלא על ידי בן אדם שיודע לכתוב זיכרון דברים מסודר"

 29מתיישבת עם העובדה שלפי גירסתו עשה זכרון דברים הכולל את מה שמקובל לכתוב בזכרון דברים 

 30ונו, בדיע לא נכח כשנכתב זיכרון למיטב זכרובראשו הכותרת "זכרון דברים". זה זכרון דברים מסודר.  

 31בהמשך (. 21.6.21לתמליל מיום  12, והוא עצמו קרע אותו וזרק אותו לפח )עמ' 4הדברים הראשון ת/

 32לתמליל  33אין פסקה המבטלת את זיכרון הדברים הראשון שנחתם קודם לכן )עמ'  5ת/-אישר כי ב

 33 (.  10, שורה 21.6.21מיום 

 34 
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 30מתוך  15

 1שונה מהכתב המופיע  4התחתונה במסמך ת/השמות ע בשורה אם כתב היד המופי הלשאל .55

 2(. הוא ניסה לספק הסבר לשוני 21.6.21לתמליל מיום  13)עמ'  "אני לא בטוח"למעלה השיב מר כראם 

 3אולי אחרי שאני כתבתי למעלה מהר ולמטה התחלתי לכתוב לאט לאט ואז זה נראה אחרת, " -זה 

 4 14)עמ' י כותב מהר אז אני כותב אולי אחד נכנס בשניה" אבל אני לא בטוח שזה כתב אחר... אם אנ

 5רשם מי  4ת/-מר כראם שלל את האפשרות שאת השמות ותעודות הזהות ב (.21.6.21לתמליל מיום 

 6איני מאמין למר כראם (. 21.6.21לתמליל מיום  17וטען שזה "לא יכול להיות" )עמ'  5שכתב את ת/

 7, כפי שניתן לראות בצילומים 5הה לכל מה שכתוב בת/כתובים בצורה ז 4בענין זה. השמות בת/

 8ולא בכתב המוארך  5כתובים בכתב אחר, עגול וניצב, כמו בת/ 4הכלולים בפסק דין זה. השמות בת/

 9 . 5כתב את ת/ 4. המסקנה היא שמי שכתב את השמות בת/4והאלכסוני שבו נכתב תוכן ת/

 10 
 11זה סכום "₪,  5,400,000מופיע הסכום של  4מר כראם אישר כי בזיכרון הדברים הראשון ת/ .56

 12עבור הריהוט, של המסמך ₪ מיליון שסוכם עבור הדירה ומיליון  4.4של חיבור של שני סכומים, של 

 13 22עמ'  ;39-41, שורות 21.6.21לתמליל מיום  21)עמ'  הזה שנקרע באותו מעמד בהסכמת שנינו"

 14לא מצוין ריהוט וחפצי נוי, אלא רק הדירה שכוללת  4ת/-(. עוד אישר כי ב22-24לתמליל, שורות 

 37-15לתמליל, שורות  25)עמ'  5(. כך גם לגבי ת/31-39לתמליל, שורות  23חניות ומחסן )עמ'  2מרפסות, 

 16א היה טעם שלא לכתוב איני מאמין לגירסה זו. אם ממילא נועד זכרון דברים זה להיות מוסתר, ל(. 38

 17 בו שהתמורה הנוספת משולמת עבור ריהוט וחפצי נוי, אילו כגירסתו זו היתה הכוונה. 

 18 
 19"להעביר במיידי, המזומן זה הכוונה היא  4ת/-מר כראם טען כי במילה "מזומן" שמופיעה ב .57

 20כסף הדבר המיידי, לא בכסף מזומן. אם המסמך הזה היה מתקיים הייתי צריך להעביר את ה

 21ואני לא העברתי כלום, לא העברתי ₪. בהעברה בנקאית במיידי. את המחיר של הריהוט, המיליון 

 22גירסה זו (. 22-32, שורות 21.6.21לתמליל מיום  27)עמ'  אגורה לא במזומן ולא בצ'קים ולא העברה"

 23בנק חולקה התמורה ל"העברה בבנק" ו"מזומן". כפי שהעברה ב 4אינה מתיישבת עם העובדה שבת/

 24 מיידי, אלא בשטרות כסף.  אינה קובעת את מועד ההעברה, כך "מזומן" אינו

 25 
 26  1הסכם המכר נ/

 27 

 28, חתמו הצדדים על 27.2.2020, ביום 5ת/-ו 4כשבוע וחצי לאחר החתימה על המסמכים ת/ .58

 29עו"ד גבעון העיד, כי הטיוטה הראשונה של הסכם המכר התקבלה מעו"ד הסכם למכירת הדירה. 

 30לתמליל  9גולדנברג ומשרדו העיר לגביו הערות, היו חילופי טיוטות עד שהגיעו לנוסח מוסכם )עמ' 

 31 (. 34-35, שורות 14.6.21מיום 

 32 

 33אותו בסוף , מסר בעדותו כי בני הזוג גיטמן פגשו 1עו"ד גולדנברג, שערך את הסכם המכר נ/ .59

 34, למשל חוזה רכישת הדירה, והוא כשרק חשבו למכור את הנכס. הם מסרו לו מסמכים שונים 2019

 35הכין את הקרקע למקרה שיימצאו קונים. ברגע שנמצאו הקונים הם קראו לו להכין את החוזה ומסרו 
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 1היה צריך  "היה עניין של מיטלטלין, העסקה הייתה מהירה, זאת אומרת כל הענייןלי את הנתונים. 

 2, הוא לגבי שכרו של עו"ד גולדנברג (.9-21, שורות 21.6.21לתמליל מיום  43)עמ'  להסתיים תוך חודש"

 3 43)עמ'  "פיקס"הסביר כי הוא לא לקח אחוז מהעסקה אלא סוכם מראש עוד לפני ההסכם סכום 

 4לדנברג כי כשנשאל לפי מה ידע כיצד לערוך את ההסכם, השיב עו"ד גו(. 27-28לתמליל, שורות 

 5הפרטים לגבי המחיר ולוחות הזמנים נמסרו לו על ידי בני הזוג גיטמן בטלפון ובפגישות, והייתה גם 

 6 45" )עמ' , "זאת אומרת הוא מסר לי את הפרטים וערכתי אותםרשימת מטלטלין שצורפה להסכם

 7 (.  10-12, שורות 21.6.21לתמליל מיום 

 8 
 9"חוזה זה מגבש את כל מה סכם המכר הקובע: לה 11.2עו"ד גולדנברג הופנה לסעיף  .60

 10שהוסכם, הוצע בין הצדדים, לא יהיה תוקף לכל הצהרה, הבטחה, הסכמה או מצג שנעשו או ניתנו 

 11עו"ד גולדנברג  .לפני חתימת החוזה ולא נכללו בו. כל שינוי של הוראות חוזה זה ייעשה אך ורק בכתב"

 12הם יותר התעניינו באופן כללי בתנאים "יף הזה, לא זכר אם היה איזשהו דיון ספציפי לגבי הסע

 13המסחריים, והחוזה עצמו הם ראו אותו אבל לא שאלו אותי על כל מיני סעיפים מהסוג הזה, לא 

 14מר (. 2לתמליל, שורה  44עד עמ'  40, שורה 21.6.21לתמליל מיום  43)עמ' נכנסנו לרזולוציה כזאת" 

 15רא את החוזה מילה במילה לפני שחתם אבל מדובר לא קש, טען שנשאל אף הוא על הסעיף ,גיטמן

 16בסעיף סטנדרטי בכל חוזה, ואם עו"ד גולדנברג היה שואל אותו אם יש הסכמים אחרים ביניהם, הוא 

 17(. 19-25, שורות 14.6.21לתמליל מיום  80)עמ'  "הייתי משקר לו ואומר לו 'לא'"היה אומר לו 'לא', 

 18 ף במעשה בלתי חוקי, והיה נכון להגן עליו על ידי שקר. כלומר, מר גיטמן ידע והבין שהוא משתת

 19 

 20שהוצאה בגין תשלום דמי תיווך למתווך שעסק במכירת  6מר גיטמן הופנה לחשבונית מס נ/ .61

 21כפי ₪, מיליון  4.4הדירה ואישר כי דמי התיווך ששולמו למתווך חושבו על בסיס אחוז מהמחיר של 

 22(. על כך שהתשלום למתווך חושב מהסך של 1-4, שורות 14.6.21לתמליל מיום  82שצוין בהסכם )עמ' 

 23אני כבר התנצלתי על השגיאה , טען מר גיטמן: "4שצוין במסמך ת/₪ מיליון  5.4ולא ₪, מיליון  4.4

 24שעשיתי וחתמתי על ההסכם הפרטי. אבל ההסכם הפרטי כפי שציינתי מספר פעמים, הוא בין מר 

 25ואני מבין גם שמר סוהיל כראם, שההסכם הזה לא מגלים לאף סוהיל כראם ואנחנו. וההבנה שלי, 

 26אם לפי מה שאמרת מגיעים למסקנה שאני רימיתי  ...אחד, לא למתווך, לא לעו"ד ולא לאף אחד אחר.

 27עוד (. 9, שורה 14.6.21לתמליל מיום  84עד עמ'  33שורה  83)עמ'  אותו, אז אני מודה שרימיתי אותו"

 28ביי פרודקט מזה, זאת אומרת יש דברים שנובעים ממנו שעומדים  כשחותמים הסכם יש"הוסיף: 

 29גם על הדברים האלה. אחד הדברים שנובעים מההסכם הראשון הפרטי שחתמנו, שידוע לכל העולם 

 30וזה הבסיס לתשלום הזה. אבל אם אתה מגיע למסקנה  4.4שההסכם שחתמנו אצל העו"ד הוא 

 31לתמליל  84)עמ'  העובדות שאתה ציינת הן נכונות"שרימיתי, אני לא אכחיש את זה ואני מצטער. 

 32 מר גיטמן מאשר שרימה. מי לידינו יתקע שהפסיק, ועדותו אמת? .(13-17, שורות 14.6.21מיום 

 33 
 34לאחר החתימה על הסכם המכר, כך לפי מר גיטמן, הוא, אשתו ובני הזוג כראם יצאו ממשרדי  .62

 35ביר את הכסף, את המיליון שבחוזה ההוא איך להעהמתווך, שם נחתם הסכם המכר, ודיברו "
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 1(. לאחר מכן שלח לבדיע 11-17, שורות 14.6.21לתמליל מיום  26)עמ'  בדולרים לחשבון שלי בניו יורק"

 2"הוראות מדויקות איך להעביר את הכסף לחשבון שלי בניו יורק שכולל ( ובה 6הודעת ווטסאפ )ת/

 3שאליו הם היו אמורים להעביר את הסכום גם את שמי ואת שמה של אסתר ואת החשבון שלנו, 

 4(. לדבריו, מדובר היה אך ורק על הסכום 39-41, שורות 14.6.21לתמליל מיום  26)עמ'  שדיברנו עליו"

 5 (. 8-11, שורות 14.6.21לתמליל מיום  27)עמ' ₪ של מיליון 

 6 
 7ציע לתת לו המר גיטמן, מר כראם אמר לו כי יארה בתו לא יכולה להעביר את הכסף ו דבריל .63

 8(, אך את הכסף הוא טרם קיבל )עמ' 33-39, שורות 14.6.21לתמליל מיום  28את הכסף בדולרים )עמ' 

 9(. באשר לתגובתו להפרה, מר גיטמן הודה כי למרות שלטענתו הייתה 1, שורה 14.6.21לתמליל מיום  29

 10, ימת הסכם המכרחמישה ימים לאחר חת ₪מיליון  1הפרה של ההסכם היות שלא שולם לו הסך של 

 11לתמליל מיום  77ולכן לא ניתן להמשיך בביצוע החוזה, הוא לא דרש זאת בכתב ממר כראם )עמ' 

 12הנוספים כתנאי לחתימת ₪ לא דרש לקבל את המיליון גם לפני כן (. עוד אישר ש22-29, שורות 14.6.21

 13 (. 23-25, שורות 14.6.21לתמליל מיום  84הסכם המכר )עמ' 

 14 
 15לי "מעולם לא אמרתי שאני מעביר לו מזומן. כשנשאל מר כראם לגבי תשלום במזומן טען  .64

 16יש חשבון בניו יורק, והוא אז אמר לי 'אולי תעביר לי חלק מהמחיר של הדירה לניו יורק?' אמרתי 

 17לו 'זה אפשרי'. ואז אני אולי אוסיף משהו, אז עירבתי את יארה והיא הסבירה לו שכן, זה פשוט הוא 

 18אל את יארה הבת שלי ואז אמרה לו 'כן, אפשר'... הסבירה לו 'שכן אפשר להעביר לך משם ישר ש

 19, שורות 21.6.21לתמליל מיום  10" )עמ' לחשבון שלך את הכסף' ולא מזומן, העברה מחשבון לחשבון

 20עלתה האפשרות שהוא ובתו יארה יעבירו חלק מהכסף עבור הדירה במטבע שמר כראם אישר (. 26-33

 21שאל הבן אדם אם זה אפשרי, אמרנו לו כן אפשרי, כן? ואחרי זה הוא החליט שהוא רוצה "בחו"ל.  זר

 22מיליון, כשהוא ביקש, אמרתי  4.4-מהאת הכסף אצלו פה בארץ והעברנו לו את כל הכסף לארץ. חלק 

 23י אעביר לו 'אני מוכן להעביר לך בחו"ל'. יש לי חשבון גם בחו"ל ולו יש חשבון בחו"ל. אמרתי לו 'אנ

 24 . לך מחשבון שלי בחו"ל לחשבון שלך בחו"ל' בניו יורק, הוא גר בניו יורק. זה כן אמרתי"

 25 
 26 אפשר( ובה מספר הזהב שלו כדי ל10)ת/ מר גיטמן שלח למר כראם הודעה 23.3.2020ביום  .65

 27זהב מספרי הוא  10ת/ש(. מר כראם אישר 2-5, שורות 14.6.21לתמליל מיום  31העברה בנקאית )עמ' 

 28וחשב להעביר את הכסף דרך עוה"ד שלו כך שהועברו לו על ידי מר גיטמן, אבל לטענתו לא התייחס ל

 29בסופו של דבר, מר גיטמן העדיף שכל הכסף לדבריו,  (.1-14, שורות 21.6.21לתמליל מיום  36)עמ' 

 30-טמן את ההעבירו למר גי(. לטענתו, 3-15, שורות 21.6.21לתמליל מיום  11יועבר לו בארץ )עמ' 

 31תבקש לקרוא ה(. כשמר כראם 22-23, שורות 21.6.21לתמליל מיום  30בארץ )עמ'  נולחשבו₪  880,000

 32(, 5.2.1, סעיף 1ישולם בשיק בנקאי לפקודת המוכר )נ/₪  880,000לפיו סך של  1את הסעיף בהסכם נ/

 33 (. 6-8רות , שו21.6.21לתמליל מיום  31שינה את תשובתו וטען שזה היה בצ'ק בנקאי )עמ' 

 34 
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 30מתוך  18

 1, מועד מסירת החזקה בדירה על פי ההסכם, הוא 23.3.20מר כראם,  לאחר תאריך  דבריל .66

 2וזו הסיבה שאמרתי לעו"ד שלי מר גבעון 'אני נותן לך את "התחיל להרגיש ש"משהו לא מסתדר" לו, 

 3, אני יצאתי החוזה, נותן לך את הדברים, אז אתה ממשיך לטפל מול העו"ד, אני בחוץ'. וזה מה שהיה

 4החוצה מכל התמונה, חוץ מדברי נימוסים ביני לבין מר גיטמן לא היו דברים, זה היה הכול עם העו"ד 

 5 (. 3-7, שורות 21.6.21לתמליל מיום  6" )עמ' שלי

 6 
 7המחלוקת בין הצדדים שנתגלעה לאחר החתימה על הסכם המכר על עו"ד גולדנברג נשאל  .67

 8. הוא ציין כי באותה תקופה התחיל עניין הקורונה ובני הזוג גיטמן אמרו לו שתכננו לעזוב את 1נ/

 9למיטב זיכרונו, הארץ אך פתאום לא יכלו לטוס וחששו לפנות את הדירה, ולכן נוצר איזשהו עיכוב. 

 10"ואני השבתי להם  בעיכוב הפינוי ען שהמוכרים מפרים את החוזההצד השני שלח מכתבי התראה וט

 11וטענתי שכרגע יש איזה שהוא כוח עליון, יש סיטואציה שבגלל המשבר הבריאותי הקורונה ולאור 

 12, לכן יש דחייה. וכל העניין הפך לחלופת 80גילם המתקדם גם של הזוג גיטמן שאני יודע שהם מעל 

 13 44)עמ'  הם גם פנו לעו"ד שנהר שהוא התחיל לייצג אותם"מכתבים כזאת, באיזה שהוא שלב 

 14 (. 10-22, שורות 21.6.21לתמליל מיום 

 15 
 16שעקב הקורונה מסירת החזקה לא תימסר במועד  וברג הודיע לנעו"ד גולדש עו"ד גבעון אישר .68

 17ואז החלה חליפת מכתבים. אנחנו טענו שהם חייבים למסור את החזקה, הם טענו "שנקבע בהסכם, 

 18, 14.6.21לתמליל מיום  9)עמ'  "שבגלל הקורונה הם לא חייבים למסור את החזקה, התחיל ויכוח

 19 (. 2, שורה 14.6.21לתמליל מיום  10עד עמ'  38שורה 

 20 
 21הוא הזמין והם תכננו לעזוב את הדירה לפי המועד שהיה כתוב בהסכם, העיד שמר גיטמן  .69

 22הזמין כרטיסי טיסה לו ולאשתו לארה"ב ליום  חברת העברה שיעזרו ויוציאו את המטלטלין ואף

 23(. 7)ת/ 1.3.2020על על הזמנת כרטיסי טיסה מיום -, כפי שניתן לראות בקבלה מחברת אל29.3.2020

 24הייתה  29.3.2020ולטוס ביום  23.3.2020לדבריו, הסיבה היחידה שמנעה מהם לצאת מהדירה ביום 

 25( למר כראם שהוא מתכוון 8הודעת טקסט )ת/כתב ב 12.3.2020מגפת הקורונה, כאשר עוד ביום 

 26, (. לטענתו14.6.21לתמליל מיום  29להתקשר לעורך דינו ולבקש לדחות את העברת הדירה )עמ' 

 27"הייתה לי הבנה גמורה עם מר סוהיל כראם בהרבה שיחות טלפוניות שבהן הוא חזר ואמר לי 

 28, 14.6.21לתמליל מיום  30מ' " )ע'ישראל אל תדאג, אתה יכול להישאר בדירה כמה שאתה צריך

 29ישראל, אל תשים לב מה עורכי הדין אומרים מר כראם "אמר לו נוסף לפי עדותו, ב(. 6-9שורות 

 30 (. 33-35, שורות 14.6.21לתמליל מיום  37)עמ' וכותבים, אתה ואני נקבע מה שיהיה"" 

 31 
 32. מר גיטמן הודיע למר 30.4.2020למר גיטמן הוצגו מספר הודעות בינו לבין מר כראם מיום  .70

 33מר כראם הם עזבו את הדירה והיא תהיה פנויה מיום למחרת אחה"צ. ש( 12כראם בהודעת סמס )ת/

 34מצד הנתבעים הם ערוכים להשלמת החזקה בדירה, הן ש(  בה הודיע 13שלח למר גיטמן הודעה )ת/

 35סך של  -סמכים והאישורים והן מבחינת תשלום יתרת התמורה שנקבעה בהסכםמבחינת המ
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 30מתוך  19

 1שיועברו לידי ₪  50,000)יתרת התמורה בניכוי הפיצוי המוסכם בגין האיחור וכן בניכוי ₪  2,997,600

 ₪2  ₪3,470,000 ) 3,520,000לפי החוזה הוא צריך לקבל עוד ב"כ התובעים(. מר גיטמן השיב לו, כי 

 3"מה שחייבים לי עבור לחשבון של עוה"ד שלו(. מר גיטמן ציין בהקשר זה, כי ₪  50,000-לחשבון שלו ו

 4הדירה זה החוב הזה ועוד חוב נוסף שבהסכם הפרטי שלנו, ההתייחסות פה זה רק לאחד החובות 

 39-5, שורות 14.6.21לתמליל מיום  40)עמ'  שזה מה שכתוב בחוזה הרשמי שחתמנו אצל עורכי דין"

 6. שלגירסתו היה צריך לשלם לו מזמן נוספים₪ א הזכיר את מיליון לטמן נשאל כיצד ר גימ(. 41

 7שמר כראם  סכוםתייחס להלטענתו, התייחס רק להסכם הרשמי שנחתם אצל עו"ד גולדנברג ולא 

 8(. לגבי השיחות והמפגשים שניהל עם 23-30, שורות 14.6.21לתמליל מיום  87יעביר לו בדולרים )עמ' 

 ₪9, לשלם לו את המיליון  תואם הזכיר למר כראם את חובבשאלה , 2020ש אפריל מר כראם בחוד

 10כבר הגיע למסקנה שהוא שבוי ומישהו סוחט אותו, ולא ידע מה לעשות. הוא לא שמר גיטמן  השיב

 11 89כביכול לחובתו )עמ'  עלםמר כראם מתכי שיתף את עו"ד גולדנברג בכך שחתם על הסכם לא חוקי ו

 12 (.1-9, שורות 14.6.21לתמליל מיום 

 13 

 14דיבר עם מר  30.4.2020-הסביר שבאותו יום ה 13התכתבות ת/המר כראם לגבי נשאל כש .71

 15"אמרתי 'הכסף שלי מוכן'. והתנאי שלי היה שיוריד את הפרת ההסכם, הייתה גיטמן בטלפון,  

 16ממש קריטי. ואז אני כתבתי לו מה  הפרת הסכם ולטעמי הייתה בוטה, אבל העו"ד שלי ראה בזה

 17אני הולך לשלם לו ופירטתי את המהלך הדברים איך שאני רואה אותו, ואז הוא חזר אליי ואמר לי 

 18מיליון'. מיד הודעתי  3.520מיליון אלא אתה צריך לשלם  2.976או  2.975'לא, אתה לא צריך לשלם 

 19)עמ'  עון, אני יצאתי מהתמונה עוד פעם"לגבעון שהוא מסרב להוריד את ההפרה, ואז הכול חזר לגב

 20 (. 12-20, שורות 21.6.21לתמליל מיום  6

 21 

 22, בענין ההסכם וביצועו י הצדדים, מר גיטמן ומא כראםנאסכם את הדברים עד עתה. עדויות ש .72

 23אינן אמינות בעיני. ציינתי חלק מהדברים בגוף הדברים, ואציין כי התרשמותי הכללית משני העדים 

 24. דברים שאינם אמת ידוא שהאמת לא היתה נר לרגליהם, ושניהם היו נכונים ובפועל אכן העהאלה הי

 25אין ביד להעדיף את עדותו של זה על עדותו של זה. על כן, אין בידי לקבוע אם זכרון הדברים הראשון 

 26שאין ספק שנחתם, בוטל או המשיך להיות בתוקף, והיחס בינו לבין הסכם המכר ושאר המחלוקות 

 27 ובדתיות בין הצדדים בנושא זה. הע

 28 

 29   התנהלות הצדדים לאחר פינוי הדירה

 30 

 31לאחר שבני הזוג גיטמן עזבו את הדירה, בדיע הסתמס עם מר גיטמן וכתב לו שיבוא בשעה  .73

 32לתמליל  41שעות אך בדיע לא הגיע )עמ'  3מר גיטמן ואשתו הגיעו לדירה וחיכו לו במשך מסוימת. 

 33 -)הקלטת הפגישה 6.5.2020(. הפגישה הבאה ביניהם התקיימה רק ביום 18-23, שורות 14.6.21מיום 

 34וטען כי ביקש מבנו  30.4.20מר גיטמן הודיע לו שהם פינו את הדירה ביום שמר כראם אישר  (.14ת/

 35ללכת למר גיטמן לבדוק שהדירה מוכנה. לדבריו, באותו יום בדיע בנו לא הגיע לדירה מאחר שהלך 
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 30מתוך  20

 1מר תשובה זו תמוהה בעיני. מה פתאום (. 24-28, שורות 21.6.21לתמליל מיום  54מ' לרופא שיניים )ע

 2קיבל את כראם שולח במקומו את בנו הנזקק לרופא שיניים ולא יכול להגיע? מכל מקום אישר שלא 

 3יש לעובדה זו השלכה גם על (. 9-10, שורות 21.6.21לתמליל מיום  55)עמ'  שהוצעה לוהחזקה בדירה 

 4שראה מר כראם לגירסתו במסירת ההחזקה במועד מסויים, בניגוד לגירסת מר גיטמן  החשיבות

 5 שהסכים לדחייה. 

 6 
 7ושאל אותו מדוע הוא בדיע פנה ל 6.5.2020בדירה ביום שהתקיימה שבפגישה  העידמר גיטמן  .74

 8יון "אמרתי לו שאני לא אמסור להם את הדירה אלא אם ישלמו את המיל₪. את המיליון לא שילם לו 

 24-9, שורות 14.6.21לתמליל מיום  92)עמ'  בחוזה הפרטי לפני שהם ישלמו את היתרה עבור הדירה"

 10, 10%( בו בדיע דיבר על 16-18לתמלול, שורות  14עמ' ) 14ת/הופנה לקטע בקלטת  מר גיטמן (.25

 11בתחילת השבוע  "זמן מה לפני כן, זמן מה לפני כן מר סוהיל כראם הבטיח לי להביא ליהסביר: ו

 12הבא את כל הסכום בדולרים. ואני נבהלתי ושאלתי את עצמי 'גוד דמיט, מה אני יכול לעשות עם 

 13הכסף הזה? אני לא אוכל לצאת מהבית'. אז למחרת בבוקר צלצלתי אליו ואמרתי לו 'סוהיל תביא לי 

 14, 14.6.21מיום  לתמליל 93)עמ'  אחוז שהוא מתייחס אליהם" 10-אחוז'. אז אלה ה 10בינתיים רק 

 15אחוז אינם קשורים למיליון הש"ח הנוספים  10אותם טען, כי  מר כראםלעומת זאת, (. 25-30שורות 

 16לתמליל מיום  34-35)עמ' ₪  440,000, כלומר אחוז הפרה של ההסכם" 10"נטענים, אלא מדובר בה

 17  ד, ואין לה ערך רב. כמובן, גירסתו של מר כראם היא פרשנות של מה שאמר בדיע, שלא העי(. 21.6.21

 18 
 19עם לפי מר גוטמן, עו"ד שנהר, שבאותה תקופה עוד לא היה בא כוחו, ייעץ לו לארגן פגישה  .75

 20כראם לארגן את הפגישה של  ע"ואז אני ניסיתי במסרים עם מר סוהיל כראם ומר בדיהצד השני, 

 21שה במשרדים של שני הצדדים ועורכי הדין. ואמנם אחרי מספר התכתבויות הסכמנו שתהיה פגי

 22עו"ד הפגישה טרם (.  1-3, שורות 14.6.21לתמליל מיום  45)עמ'  עו"ד יהושע גבעון של כל הצדדים"

 23"ולהודיע לו על קיום בלי נוכחות הצדדים, עם עו"ד גבעון אופן פרטי בשנהר אמר שהוא רוצה להיפגש 

 24במזומן. אז אנחנו אמרנו ₪ של הסכם בין הצדדים. ואני מתכוון להסכם הראשון שמדבר על מיליון 

 25שלום אחד לשני ואחר כך מר גבעון ומר שנהר יצאו לכמה דקות והם חזרו. אחרי שהם חזרו מר שנהר 

 26 (. 8-14, שורות 14.6.21לתמליל מיום  45" )עמ' הציג את העובדה שקיים חוזה פרטי בין הצדדים

 27 
 28שקדמה לפגישה בין הצדדים, כי מטרת הפגישה הפרטית, מר גיטמן דברים אלה העיד לאחר  .76

 29, 14.6.21לתמליל מיום  45הייתה לשאול את עו"ד גבעון אם הוא רוצה להקליט את הפגישה )עמ' 

 30מדוע אי אפשר היה להגיד זאת בתחילת הפגישה הכללית, ומדוע היה צורך  ה(. לשאל26-27שורות 

 31כיוון שהוא לא יודע אם "מר שנהר אמר לי שהוא רוצה מבפגישה פרטית נפרדת, הסביר מר גיטמן: 

 32מר, אם יהושע גבעון יודע את העובדה שיש חוזה פרטי, הוא רוצה לתת לו הזדמנות להגיב ולהחליט 

 33(. 9-12, שורות 14.6.21לתמליל מיום  46)עמ' אם הוא רוצה להמשיך עם הפגישה ולהקליט אותה" 

 34עו"ד יהושע בתוך הפגישה, "ההבנה שלי היא שהוא לא רוצה להפתיע את בחקירתו הנגדית ציין, כי 

 35הוא כנראה, אני מתאר לעצמי אבל זו לא עובדה, כנראה שמר שנהר הניח שמר גבעון לא ידוע לו על 
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 1 95)עמ' ההסכם הזה אז הוא רצה להגיד לו את זה באופן פרטי לפני שהוא מדבר על זה בישיבה" 

 2 (. 31-35, שורות 14.6.21לתמליל מיום 

 3 
 4"דבר ראשון הוצגה העובדה והתוכן של  13.5.2020בין הצדדים ביום  לפי מר גיטמן, בפגישה .77

 5. ההסכם הפרטי הראשון. ולא הייתה שום תגובה מהצד השני כי אם ידעו שאמנם זה קיים, זו עובדה

 6ואז אנחנו הצגנו דרך מר שנהר, הוא הציג את זה, הוא אמר 'חבר'ה תראו, זה המצב ואתם יכולים 

 7ם רוצים לקנות את הדירה בסכום המלא ואז נצטרך לעשות את זה באופן לעשות שני דברים. או שאת

 8. לדבריו, הנתבעים הסכימו לבטל את החוזים אבל רצו "רשמי, או שאנחנו יכולים לבטל את החוזים'

 9לתמליל מיום  46פיצויים כתנאי לביטול. הפגישה הסתיימה כשהצדדים לא הגיעו להסכמה )עמ' 

 10"הייתה לזה מטרה אחת, ואומרים 'תשמעו  13.5.2020לאותה פגישה מיום (. 16-33, שורות 14.6.21

 11חבר'ה יש פה עניין מסחרי, ובמקום לרוץ מיד לתביעה של בית, סליחה, של בית המשפט, בוא נשב 

 12לתמליל  95)עמ'  איתם, נציג להם את כל העובדות עם העו"ד שלהם ונראה, אולי אנחנו נגיע לפשרה'"

 13 (.23-26 , שורות14.6.21מיום 

 14 
 15. הוא סיכם "פגישת האמבוש"ב כי מדובר 13.5.2020מר כראם ציין בהתייחסו לפגישה מיום  .78

 16יפשר בינינו על עניין ההפרה ועל סכומי ההפרה בהסכם, ולזה "חברו עו"ד שנהר שעם מר גיטמן 

 17הפגישה ך לגבי המש. (36-37, 31, שורות 21.6.21לתמליל מיום  6)עמ'  ייחלנו ועל סמך זה הגענו"

 18"הגענו לשם וישבנו, אמרנו שלום למשפחת  ד גבעון העיד מר כראם:עו" ו שלהתקיימה במשרדש

 19גיטמן, עו"ד שנהר שלף את עו"ד גבעון החוצה וסיפר לו מה שסיפר לו, וחזרו שניהם. ואז הוא הביא 

 20מסמכים וזה יסכן' לא זוכר  משהו... אני מצביע על עו"ד שנהר. שהוא נכנס, אמר משפט 'יש לי

 21התחיל להגיד  עבדיוק את המשפטים שהוא אמר, כן? ואני לא הבנתי, אישית לא הבנתי. ואז בדי

 22, כן. התחיל להגיד לו 'אתה בא לפשר בינינו או באת לסכסך בינינו? מה? מה עלו... הבן שלי בדי

 23לא ברור( אני רציתי בטוב, או לקנות קורה פה?'... הכוונות שלנו לסגור את העניין בינינו ולא היינו )

 24בטוב או לא לקנות בטוב, אבל רק בטוב... ואז מר שנהר התחיל להגיד כל מיני דברים שמשש, כאילו 

 25איומים, אבל הוא לא הציג שום מסמך, לא שום דבר, לא לי ולא לעו"ד גבעון, רק אמר דברים כאלה 

 26ואני הרגעתי אותו התרגז  עניות, אחרי שבדיבאוויר. זה קלקל את האווירה בוא נגיד, אבל אחרי ש

 27. ואז התחלנו לדבר ואמרתי לו 'טוב בסדר, בוא נראה איך להתקדם, בוא נראה מה אפשר לעשות'

 28ודיברנו, מר גיטמן אמר שהוא, תשמע, בן אדם מבוגר, ניצול שואה שאני מעריך, אני מכיר, אני 

 29אחוז  50תשמע, אם אתם רוצים אז תן לי מוקיר, היו לי הרבה שיחות איתו, אז אני אמרתי לו '

 30 מהסכום,

 31 ש. מאיזה סכום?

 32 ₪.אלף  440-ת. מה

 33 ד שנהר:ממה?"עו

 34אחוז מסכום של מחיר הדירה. והיה, לא קיבלו עד הסוף  10שהם ₪ אלף  440-העד מר כראם: מה

 35חשוב. ואז עזבנו את הישיבה הזאת והלכנו הביתה, הם לקחו על עצמם לאבל היה כי נותן לנו לחשוב. 

 36ושאנחנו מוכנים אם ייתנו לנו את  ואז מר גבעון שלח את המכתב הזה לסכם את מה שהיה בישיבה
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 1 אלף דולר, הימים שהם ישבו בבית שם" 9-אחוז, כן? את ההוצאות שלנו ואת ה 10-אחוז מה 50-ה

 2 מ' ר'(.  -. ההדגשות שלי1-28, שורות 21.6.21לתמליל מיום  7)עמ' 

 3 
 4מר כראם אישר בחקירתו הנגדית את דברי מר גיטמן לפיהם הנתבעים הסכימו בפגישה מיום  .79

 5 "מוכן להתפשר"לבטל את ההסכם, אך בכפוף לתנאים. הוא העיד כי בפגישה אמר שהוא  13.5.2020

 6כשנשאל אם התובעים הסכימו ₪.  220,000הוא מוכן לקבל פיצוי של ₪  440,000-ובמקום לקבל את ה

 7 (. 21.6.21לתמליל מיום  58-59הציע ענה מר כראם שהם לא הסכימו )עמ'  למה שהוא

 8 

 9, שהסתיימה כאמור ללא הסכמה, המשיכו הצדדים 13.5.2020גם לאחר אותה פגישה מיום  .80

 10 לנסות וליישב את הסכסוך ביניהם. 

 11 

 12 המכר עסקתההסכמה בדבר ביטול 

 13 

 14ניתן ללמוד כבר ממכתבו  2020רואר על נכונות הנתבעים לבטל את הסכם המכר מחודש פב .81

 15 , נספח א'(: 1)ת/ 19.5.2020של עו"ד גבעון לעו"ד שנהר מיום 

 16, נתבקשתי ע"י 17.5.2020ושיחתנו הטלפונית מיום  13.5.2020. בהמשך לפגישה במשרדנו ביום 1"

 17לפנים משורת הדין לקוחותינו, משפחת כראם, להודיע באמצעותך ללקוחותיך משפחת גיטמן, כי 

 18, בכפוף לכך ולצרכי פשרה בלבד, משפחת כראם תהא מוכנה לשקול ביטולו של חוזה המכר הנדון

 19אשר שולם ללקוחותיך ע"ח ₪  880,000שמרשיך ישיבו למשפחת כראם במעמד הביטול את הסך של 

 20 220,000התמורה, ובנוסף לכך ישלמו להם מחצית מהפיצוי המוסכם כאמור בחוזה המכר, דהיינו 

 21 300$בגין הפיצוי המוסכים היומי כנקבע בחוזה המכר ) 9,000$-ל סך בשקלים השווה לתשלום ש₪, 

 22 לכל יום פיגור(. 

 23לעיל הינו לצרכי פשרה בלבד ואין בו משום ויתר על כך טענה  1למען הסר כל ספק, האמור בסעיף . 2

 24 מ' ר'(.  -ההדגשה שלי)העומדת למשפחת כראם נוכח הפרת חוזה המכר 

 25 

 26ביטול הסכם המכר ששלח עו"ד שנהר לעו"ד בנוגע להוא מכיר את המכתב שמר כראם אישר  .82

 27המשא ומתן בין ב'( וכי למרות הודעת ביטול ההסכם מצד המוכרים, , נספח 1)ת/ 19.5.20גבעון ביום 

 28ציין עו"ד שנהר במכתבו  21.6.2020ביום  (.8-21, שורות 21.6.21לתמליל מיום  60הצדדים נמשך )עמ' 

 29הודע לו כי התובעים מבטלים את הסכם המכר וכי  19.5.2020, נספח ג'(, כי ביום 1לעו"ד גבעון )ת/

 30 עוד הודיע עו"דהמו"מ בין הצדדים לסיום בהסכמה של הסכסוך ביניהם בעניין עסקת המכר לא צלח. 

 31על שנהר, כי בכוונת מרשיו, המוכרים של הדירה, להגיש תביעה שבה יתבקש בית המשפט להורות 

 32, מר 22.6.2020-יום למחרת, הביטול ההסכם, מחיקת הערת האזהרה ותשלומי פיצויים למוכרים. 

 33( בו מסר את גרסתו לגבי קיומו של זיכרון דברים קודם 15גיטמן שלח מכתב למיסוי מקרקעין )ת/

 34להסכם המכר, בו ננקב מחיר שונה. בהמשך לכך נשלח למר גיטמן מכתב מסגנית מנהלת מיסוי 

 35 5,400,000(, בו צוין כי הממצאים שבידיה מעידים כי שווי הדירה הוא 16)ת/ 10.8.2020ין מיום מקרקע
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 1, אך לדברי מר גיטמן 25.6.2020ולא כפי שהוצהר. התובעים עזבו את הארץ וטסו לניו יורק ביום ₪ 

 2 (.24-25, שורות 14.6.21לתמליל מיום  50)עמ'  "המשא ומתן המשיך כדי להגיע להסדר"

 3 
 4בחודשים  ,עו"ד גבעון אישר כי לאחר המכתבים שהוחלפו בינו לבין ב"כ התובעים, עו"ד שנהר .83

 5 7)עמ'  "משא ומתן לפשרה"ג'(, הצדדים המשיכו לנהל ביניהם -, נספחים א'1)ת/ 2020יוני -מאי

 6, שכותרתו 28.6.2020לעו"ד שנהר מייל מיום  עו"ד גבעון שלח ואכן, (.10, שורה 14.6.21לתמליל מיום 

 7תצהיר ביטול "לעו"ד שנהר שלום, רצ"ב לבדיקתך נוסח מוצע לבו צוין: "תצהיר על ביטול מכירה", 

 8בתצהיר שצורף למייל מולאו פרטים רבים, למעט מ' ר'(.  -, נספח ד'. ההדגשה שלי1)ת/ "העסקה

 9אריך __ __ __ בוטל, בהסכמה, הסכם "בתלתצהיר נרשם כך:  4חתימות הצדדים, כשבסעיף 

 10המכר/פעולה באיגוד שבין שני הצדדים. הסכם הביטול נעשה בכתב והעתק ממנו צורף. ההסכם 

 11 . "חילוקי דעות בין הצדדים בעקבות משבר הקורונהבוטל מהסיבות הבאות: 

 12 

 13כותרתו שלב"כ התובעים  2)ת/(נאסר, ב"כ הנתבעים, מייל קייס שלח עו"ד  4.8.2020ביום  .84

 14 מ' ר'(: -"הסכם ביטול" ובו צוין כך )ההדגשה שלי

 15 "עו"ד שנהר שלום רב,

 16 . מצורף הסכם ביטול העסקהבהמשך לשיחתנו הטלפונית, 

 17 אנא אשר בחזרה כי מרשיך מסכימים ומאשרים את ההסכם המצורף. 

 18 בכבוד רב ובב"ח

 19 . ד"ר קייס נאסר, עו"ד"

 20לפקודת מר סוהיל כראם, נושאת ₪  635,000צורפה המחאה בנקאית בסך  2למייל של עו"ד נאסר ת/

 21"בשם מרשי, מאשר את בתגובה שלח עו"ד שנהר את המייל הבא לעו"ד נאסר: . 24.8.2020תאריך 

 22 . ההסכם. אנא דאג, יחד עם עו"ד גבעון לקביעת מועד לפגישה בטאבו בחיפה"

 23 

 24, להלן 3)ת/ "הסכם ביטול עיסקת מכר"שכותרתו  אלו הוא המסמך ההסכם מושא מיילים .85

 25 במלואו:  3ת/ הסכם הביטול(. מפאת חשיבותו אביא את נוסח "הסכם הביטול"גם: 

 26 

 27 הסכם ביטול עיסקת מכר"

 28 2020באוגוסט  27שנערך ונחתם בחיפה בתאריך 

 29 בין:  אסתר גיטמן 

 30 ]להלן: "המוכרים"[ צד א'   ישראל גיטמן          

 31 לבין: סוהייל כראם 

 32 צד ב' –]להלן: "הקונים"[  אמאל סליבא כראם                       

 33נחתם בין הצדדים הסכם )להלן: "הסכם המכר"( למכירת דירתם  2020בפברואר  27הואיל: בתאריך 

 34)להלן:  10812ה גוש שומ 232,  חלקה 14, הידוע כתת חלקה 112של המוכרים, בשד' הנשיא 

 35 לקונים.  -"הדירה"(
 36 
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 1 והואיל: ונתגלו חילוקי דעות בין הצדדים באשר לביצוע עסקת המכר. 

 2 והואיל: והצדדים מסכימים לבטל את עסקת המכר הנ"ל. 
 3 

 4 מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 5 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .1

 6מבוטלים  -הסכם המכר וכל הסכמה אחרת, בין הצדדים בע"פ או בכתב, ככל שהייתה .2

 7 בזאת. 

 8 עבור החזר הוצאותיהם. ₪  35,000המוכרים ישלמו לקונים סך של  .3

 9ששילמו הקונים כתשלום ראשון עבור הדירה ₪  600,000המוכרים ישיבו לקונים סך של  .4

 10 לקונים על ידי המוכרים.  שכבר הושבו₪  280,000הנ"ל, בנוסף לסך של 

 11הקונים, באמצעות בא כוחם, עו"ד יהושע גבעון, יבטלו את הערת האזהרה שנרשמה  .5

 12 לטובתם על הדירה הנ"ל בלשכת רישום המקרקעין בחיפה, בגין עסקת המכר. 

 13המוכרים והקונים יחתמו על טופס תצהיר על ביטול מכירת הדירה הנ"ל ויגישו אותו,  .6

 14 הושע גבעון, לרשות המסים, בתוך חמישה ימים ממועד החתימה על הסכם זה. באמצעות ב"כ י

 15עו"ד גבעון יגיש את הבקשה המקוונת למחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובת הקונים  .7

 16בלשכה לרישום מקרקעין. מיד לאחר שתימחק הערת האזהרה ימסור עו"ד שנהר שיק בנקאי, על 

 17לידי סוהיל כראם. אם תתעכב מחיקת הערת האזהרה, לפקודת סוהיל כראם ₪  635,000סך של 

 18ימסור עו"ד שנהר את השיק האמור לידי עו"ד גבעון, שיחזיק בו בנאמנות וימסור אותו לסוהיל 

 19כראם רק לאחר שהערת האזהרה תימחק ולאחר שעו"ד גבעון יודיע אישית לעו"ד שנהר, כי ההערה 

 20 הנ"ל נמחקה. 

 21זכות הקונים כאמור לעיל יפעלו המוכרים למסירת ייפויי מיד לאחר ביטול הערת האזהרה ל .8

 22 הכוח של הקונים, אשר הופקד בידיו הנאמנות של עו"ד אילן גולדנברג, לב"כ הקונים. 

 23הצדדים מצהירים בזאת כי אין באמור בהסכם זה משום הודאה של מי מהם בטענות הצד  .9

 24או טענות כלשהן, זה כלפי זה, באשר לכל השני וכי אין להם ולא יהיו להם תביעות ו/או דרישות ו/

 25הקשור לעסקת המכר של הדירה. חתימת הצדדים על הסכם ביטול זה, מהווה ויתור סופי ומוחלט 

 26 של כל טענה ו/או כל דרישה ו/או כל תביעה ככל שיש למי מהצדדים כנגד מי מהצדדים האחרים. 

 27ק הבנקאי הנ"ל, כאמור בסעיף הסכם זה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים רק לאחר שהשי .10

 28 -לעיל, יימסר לידיו של מר סוהיל כראם או בא כוחו וללא העברת השיק לידי מר כראם או בא כוחו 7

 29 הסכם זה בטל ומבוטל. 

 30 

 31 ולראיה באו על החתום

 32 

___________________________                      _______________________ 33 

 34 גיטמן                        סוהייל כראם    אמאל סליבא כראם"אסתר גיטמן        ישראל 

 35 
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 1כי בהקשר זה טענו הנתבעים  לא נחתם על ידי מי מהצדדים. 3הסכם הביטול ת/שאין חולק  .86

 2לא יכול לחייב את הצדדים ואין ללמוד ממנו דבר לגבי הזכויות משא ומתן לפשרה שמדובר רק ב

 3המשא ומתן אני דוחה טענה זו. לסיכומי הנתבעים והתובעים שכנגד(.  106המשפטיות שלהם )סעיף 

 4 את הצדדים לו.  המחייב  – המכרעסקת לביטול  3כם ת/הס –בין הצדדים הבשיל לכדי הסכם 

 5 

 6כי הצדדים גמרו בדעתם לכרות ביניהם  ואלו של חוזה התנאי יסודי בדיני החוזים לשכלו .87

 7, 1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 5-ו 2המופיע בסעיפים  ,חוזה מסוים. מונח גמירת הדעת

 8מוגדר כרצון המגובש של הצדדים להתקשר בחוזה, כוונה רצינית להתקשר בחוזה והחלטיות. גמירת 

 9אליהו חברה לביטוח בע"מ נ'  702/89ע"א )צד מסוים  הדעת צריכה להיות מכוונת להתקשרות עם

 10הוא מבחן אובייקטיבי, קרי הביטוי  והמבחן להתקיימותה( (1991) 819, 811( 2, פ"ד מה)אורים

 11, ( בע"מ נ' חמדן1988דור אנרגיה ) 1049/09רע"א )החיצוני אשר נותן בעל דין לרצונו להתקשר בחוזה 

 12ג.ז.  342/89(; ע"א 1996) 743, 739(  5פ"ד מט) כהן נ' כהן, 3102/95(; ע"א 1997) 831, 820(  5פ"ד נ)

 13לקראת  ,החלק הכללי - דיני חוזיםשלו (; ג' 1992) 736, 724( 2, פ"ד מו)רכסים בע"מ נ' פרופר

 14 (1991) 156א'  כרךחוזים פרידמן ונ' כהן ד'  ;(שלו)להלן:  (2005) 173 קודיפיקציה של המשפט האזרחי

 15 (. (פרידמן וכהן)להלן: 

 16 
 17בנסיבות ו ובנסיבות מסוימות להיחשב הסכם מחייב בפני עצמיכול נוסח הסכם שלא נחתם  .88

 18"חומר גולמי" בלבד, שלב ביניים במשא ומתן לקראת כריתת חוזה מחייב אשר אינו נחשב אחרות 

 19"ד פ, )בפירוק( רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ 158/77כובל את הצדדים בהסכמות שנכללו בו )ע"א 

 20( 1, פ"ד נט)רמות ארזים, חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' שירן 5332/03ע"א  ;(1979) 286, 281 (2לג)

 21 עדני נ' דוד 7193/08ע"א  ;(24.7.2013]פורסם בנבו[ ) רוזנברג נ' סבן 9247/10ע"א  ;(2004) 937, 931

 22על מנת שמסמך כזה ייחשב לחוזה מחייב, עליו לעמוד בשני תנאים ((. 18.7.2010]פורסם בנבו[ )

 23על המסמך להעיד על גמירת דעתם של הצדדים להתקשר בחוזה מחייב; השני  -מצטברים: הראשון 

 24על המסמך להיות מסוים די צורכו. בעסקאות מקרקעין על המסמך הנ"ל לעמוד גם בדרישת הכתב  -

 25 (.166-165עמ' , בשלולחוק )ראו:  8הקבועה בסעיף 

 26 
 27"משמעותו המעשית של . המבחן להערכת גמירת דעתם של הצדדים הוא מבחן אובייקטיבי .89

 28המבחן האובייקטיבי היא, כי גמירת דעתם של הצדדים לחוזה נלמדת על פי אמות המידה של האדם 

 29ה ותוכן הסביר. בדיקת נסיבות העניין, התנהגות הצדדים, דברים שאמרו לפני כריתת החוזה ולאחרי

 30 החוזה עצמו, הם הנתונים שעל פיהם יקבע האדם הסביר את קיומה או היעדרה של גמירת דעת"

 31 (. (1993) 365, 357( 1, פ"ד מ"ז )בע"מ נ' בוחבוטאחים פרץ  –פרץ בוני הנגב  1932/90"א )ע

 32 
 33המקיימות ביניהן קשרי  ת מצטברות,דרישת המסוימות ודרישת גמירת הדעת הן דרישו .90

 34גומלין המאפשרים לבית המשפט ללמוד על השתכללותו של אחד על פי בחינת קיומו של האחר )ע"א 

 35בתוך כך, קיומה של מסוימות יש בה כדי להעיד,  ((. 3.11.2008]פורסם בנבו[ ) שבתאי נ' ספני 8430/06

 36על פי רוב, על גמירת הדעת של הצדדים להתקשר בהסכם, ואילו קיומה של גמירת דעת עשוי לאפשר, 
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 1תמגר  3380/97במקרים המתאימים, את הפעלתם של מנגנוני ההשלמה ליצירתה של המסוימות )ע"א 

 2 ((. 1998) 673(, 4, פ"ד נב)בע"מ נ' גושןחברה לבניה ופיתוח 

 3 
 4החוזה ביניהם ייערך שמקום שבין צדדים למשא ומתן קיימת הסכמה ש היאעובדתית חזקה  .91

 5השופט א' מצא בע"א לא נכרת חוזה. עמד על כך כב'  –בכתב, הרי שכל עוד החוזה לא נערך ונחתם 

 6 :( באומרו1989) 66, 57( 1, פ"ד מד)חברה לייבוא ושיווק בע"מ נ' גת -בוטקובסקי ושות'  692/86

 7הסכמת הצדדים להיפגש לצורך חתימה על חוזה מעמידה אותם בחזקתם, כי לא התכוונו להתקשר "

 8)דברים דומים אמרה גם כב' השופטת מ'  התקשרות חוזית מחייבת, אלא לאחר החתימה על החוזה"

 9את, מדובר בחזקה עם ז(. (1988) 278( 2, פ"ד מב)זוננשטיין נ' אחים גבסו בע"מ 579/83פורת בע"א -בן

 10( 1983) 604-605 , 589(, 1פ"ד לז ) דירות מקסים בע"מ  נ' ג'רבי, 571/79ע"א הניתנת לסתירה. עוד ב

 11 : נפסק

 12ומהותי לתקפותו  הכרחי שבה בשעה שעצם קיום המסמך בכתב הוא תנאי"עולה מכל האמור לעיל, 

 13והן מצד המוכר, מהווה גורם הקונה  של הסכם לעיסקת מקרקעין, הרי החתימה על ההסכם, הן מצד

 14להוכיח את גמירות הדעת בין הצדדים ולאשר, שאמנם  ראייתי בלבד, אם כי כבד משקל, אשר בא

 15בהעדר ראיה זו יצטרך בית המשפט לבדוק בדיקה קפדנית,  שהוסכם עליהם. אלה הם תנאי החוזה

 16אני בחשיבותה של  אין להסיק מכאן, שמזלזל .ידי ראיות אחרות-מוכחות העובדות הנ"ל על שמא

 17אין ספק, שצדדים לחוזה, המהווה עיסקת מקרקעין, ולמעשה  חוזים מהסוג הנדון. החתימה על גבי

 18או פחות חגיגי, ורוב האנשים  הנערך בכתב, נוהגים לחתום על החוזה בטקס יותר  הצדדים לכל חוזה

 19בכתב, כל זמן שלא לא יראו את עצמם קשורים בהתחייבויות ההדדיות, שהתכוונו לקבל על עצמם 

 20כן, אם נתקלים אנו בחוזה בלתי חתום, ואחד הצדדים לחוזה הכתוב -חתמו שני הצדדים על החוזה.על

 21החתימה  כן אין תוקף לנוסח החוזה, הרי תהיה בהעדר-הגיעו הצדדים לגמירות דעת ועל יטען, כי לא

 22ייתכנו יוצאים אך  רסתו.גי בדרך כלל משום הוכחה מרחיקת לכת, ואולי כמעט קונקלוסיבית, לטובת

 23מן הכלל, אם כי נדירים, בהם ישתכנע בית המשפט, על סמך חומר הראיות המובא לפניו, שאמנם 

 24העובדה, שחתימתם או חתימת אחד מהם חסרות על גבי  הייתה גמירות דעת בין הצדדים, למרות

 25 מ' ר'(.  -שלי ות)ההדגש "ההסכם הכתוב

 26 

 27ם רוככה ההלכה לעיל לעניין משמעות העדר חתימה על חוזה ועד היו 1980מאז במהלך השנים  .92

 28מדובר בדרישה ראייתית ולא מהותית )להבדיל מדרישת שמקרקעין, בין היתר על בסיס הקביעה 

 29 40/80העדרה של חתימה אינו מעיד בהכרח על כוונת הצדדים שלא להתחייב בחוזה )ד"נ הכתב עצמו(. 

 30על הֶחֶסר הראייתי שנגרם עקב העדרה של חתימה ניתן ((. 1982) 724-725, 701( 3, פ"ד לו)קניג נ' כהן

 31רובינשטיין ושות' חברה  565/79)ע"א  להתגבר בדרכים שונות, תוך בחינה של כלל נסיבות המקרה

 32שיכון השקעות בע"מ נ' יון חנית נכסים  /041514ע"א  ;(1980) 591( 4, פ"ד לד)קבלנית בע"מ נ' לויס

 33 דיני חוזיםגבריאלה שלו ואפי צמח בספרם כך סברו גם המלומדים ((. 14.1.2006]פורסם בנבו[ ) בע"מ

 34הקביעה בדבר קיומה של גמירת דעת טעונה התבוננות רחבה ומקיפה על כל הנסיבות; : "(2019) 165

 35זהו מבחן מהותי של הכוונה, המעדיף את מכלול נסיבות העניין על פני ביטויים טכניים דוגמת 
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 1ולא  –חתימה, כותרת או הצהרה. רק התמונה הכוללת המצטיירת ממכלול הנתונים הגלויים 

 2 ".היא שתכריע –אינדיקציה זו או אחרת כשהיא לעצמה 

 3 

 4אינו מעיד על  3על הסכם הביטול ת/ ותשל חתימ ןבמקרה שלפנינו, העדר. מן הכלל אל הפרט .93

 5העדר גמירת דעת, כאשר שאר נסיבות העניין תומכות במסקנה הפוכה. מהתנהגות הצדדים ועורכי 

 6סופי ומוסכם, בו גובשו כל ההסכמות הרלוונטיות הדרושות  מסמךדינם עולה כי בין הצדדים גובש 

 7, שכותרתו הייתה 4.8.2020מיום לא בכדי למייל של עו"ד נאסר להשתכללותו של הסכם הביטול. 

 8כפי שנתבקש בסעיף ₪,  635,000, צורף מלבד ההסכם האמור גם שיק בנקאי על סך "הסכם ביטול"

 9 . 3להסכם הביטול ת/ 7

 10 

 11(, כפי 10נוסח של מכתב )נ/ , ב"כ הנתבעים,נאסרקייס שלח עו"ד  10.8.2020ביום כמו כן,  .94

 12נוסח מכתב זה ד לרשות המסים בשמו של מר גיטמן. שהציע בשיחה טלפונית מאותו היום, המיוע

 13 מ' ר'(:  -שהוצע על ידי עו"ד נאסר )ההדגשה שלי

 14 
 15  חיפה –רשות מיסוי מקרקעין "לכבוד: 

 16 בחיפה 112עניין הדירה בשד' הנשיא הנדון: 

 17הריני להבהיר כי אני לא קיבלתי כל סכום כסף ממר סוהיל כראם בגין מכר הדירה הנ"ל, וכי הוא 

 18 לא מסר לי כל סכום כסף במזומן. 

 19התשלומים שקיבלתי ממר סוהיל כראם עבור רכישת הדירה היו אך ורק בשיק בנקאי על סך 

 20ותנאי התשלום המפורטים ולפי מועד  27.2.20וזאת אחרי חתימת ההסכם בינינו ביום ₪  880,000

 21 בהסכם. 

 22, ובהתאם לכך אחזיר בימים הקרובים בשיק בנקאי בוטל 27.2.20אבקש להודיע גם כי ההסכם מיום 

 23לטובת סוהיל כראם את הסכום ששילם לעיל ותבוטל הערת האזהרה לטובתו בטאבו, ובכך תבוא 

 24 הפרשה על סיומה. 

 25 קום שרשות המסים תוסיף ותעסוק בעניין. לאור האמור ומכלול הנסיבות, איני סבור כי יש מ

 26 בכבוד רב, 

 27 ישראל גיטמן" 

 28 

 29קת המכר נעשו על ידי עו"ד נאסר, סניתן לראות, כי הפעולות לקידום ההסכמה בדבר ביטול ע .95

 30העיד ו, 10מסמך נ/לגבי נשאל  מר כראםב"כ התובעים, ולא מדובר בפניות מצד ב"כ התובעים בלבד. 

 31.. המסמך הזה היה מין מכתב לעו"ד מאוחר בחודש אוגוסט בין הצדדים.היה גם משא ומתן " כי

 32שאנחנו מוכנים לבטל שנהר שאומר לו את האמת שקרתה אז בפגישה שלנו, לא, את האמת על זה 

 33שלהם אבל במלוא  בתנאי שמר גיטמן ומר שנהר ילכו למס הכנסה ויחזרו בהם מהמכתב את ההסכם

 34לתמליל מיום  8)עמ'  מובן המילה של לחזור בו ולא בחלקים ולא בחלקיות דברים. וזה המסמך"

 35 כלומר, המכתב היה מרכיב בהסכמה על ביטול ההסכם. מ' ר'(.  -. ההדגשות שלי5-14, שורות 21.6.21
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 1לחתימה, אלא  לקבוע מועד יהכל שנשאר ה ,אחר שהצדדים הסכימו על נוסח הסכם הביטולל .96

 2שלח עו"ד נאסר מייל לעו"ד גבעון ולעו"ד שנהר בו ציין כי  26.8.2020ביום מועד החתימה נדחה. ש

 3"נאלץ לבטל את בשל נסיבות שלו וגם נסיבות אישיות של בדיע המונעים ממנו להגיע לפגישה למחרת, 

 4ו פגישה לחתימה על .ה(. עו"ד גבעון, שנשאל אם הייתה צריכה להתקיים במשרד1)ת/ הפגישה מחר"

 5 "אני זוכר שדובר על הזמן, אבל ספציפית פגישה מסוימת אני לא זוכר כרגע"הסכם הפשרה, טען 

 6 אן ספק שנקבעה פגישה מסויימת שאותה ביטל עו"ד נאסר.  (. 14, שורה 14.6.21לתמליל מיום  8)עמ' 

 7 
 8חקירתו הנגדית כאילו עורך דינו, עו"ד קייס נאסר, פעל ללא ידיעתו. כך, העיד במר כראם  .97

 9מר טען )המייל שעו"ד נאסר שלח בשם מר כראם, אליו צורף הסכם ביטול עסקה(,  2לגבי ת/כשנשאל 

 10"אני לא הסכמתי להתכתבויות האלה והיו לי דרישות כדי כראם כי היו התכתבויות בין עורכי הדין, 

 11 4.8.20מיום  2(. מיד לאחר שטען כי המייל ת/23-24, שוות 21.6.21לתמליל מיום  61)עמ' להסכים" 

 12אני לא חושב שהתוכן הזה העיד (, 21.6.21לתמליל מיום  62נשלח על ידי עורך דינו ללא הסכמתו )עמ' 

 13לתמליל מיום  62)עמ'  נשלח על ידי עו"ד נאסר. אני לא זוכר שדבר כזה נשלח על ידי עו"ד נאסר"

 14, כשגילה שעו"ד נאסר שלח דבריולאין ספק שזה נשלח על ידי עו"ד נאסר. (. 28-30, שורות 21.6.21

 15"ואמרתי לו שישלח את הדברים שאני רוצה בדיוק, הוא כעס  ,בשמו הסכם שהוא לא מסכים לו

 16לתמליל  63ש אוגוסט )עמ' מתי זה היה ענה שבחוד ה. לשאלכעסתי עליו ואמרתי לו 'אני לא מוכן לזה'"

 17ששלח עו"ד נאסר  26.8.2020לא היה מודע גם למכתב מיום שמר כראם הוסיף וטען (.  21.6.21מיום 

 18 64, נספח ה'( בו צוין כי הפגישה שהייתה אמורה להתקיים למחרת מבוטלת )עמ' 1לעו"ד שנהר )ת/

 19 (. 1-6, שורות 21.6.21לתמליל מיום 

 20 
 21מר כראם כאילו לא הסכים למעשי עורך דינו, לא ידע עליהם ונזף בו  איני מאמין לעדותו של .98

 22שבת עם ייצוגו של עו"ד נאסר את מר שישלח דברים אחרים שלהם הוא מסכים. עדות זו אינה מתיי

 23כראם, שלא רק שייצג אותו אז, אלא המשיך וייצג אותו גם בפני. ככל שהיה הבדל בין עמדתו של עו"ד 

 24מה על הסכם מפורט לאחר משא ומתן מדוקדק לבין עמדתו של מר כראם, נאסר, שקבע מועד לחתי

 25הבדל כזה לא התבטא כלפי גיטמן ומייצגם וגם לא כלפי עו"ד גבעון, מייצגו הנוסף של כראם, וגם 

 26כאשר לא נחתם ההסכם, לא נטען שהדבר היה בשל מחלוקת בין מר כראם לעו"ד נאסר. על כך יש 

 27הבאתו של עד רלוונטי מעוררת מדרך -"איכידוע, את עו"ד נאסר.  והנתבעים לא העידלהוסיף, ש

 28הטבע את החשד כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו וחשיפתו לחקירה 

 29שהיה אמור להזמינו, לפיה עדותו הייתה יכולה הבאת עד כזה יוצרת הנחה לרעת הצד -שכנגד. אי

 30הבנק למימון ולסחר  465/88)ע"א  ת הנחה שניתנת לסתירה"לחזק את עמדת הצד שכנגד, אולם זא

 31 ((. 1991) 651( 4, פ"ד מה)בע"מ נ' מתתיהו

 32 
 33לאור השתלשלות הנסיבות כפי שהובאה בהרחבה לעיל, והעדויות על רצון הצדדים להביא  .99

 34כי המשא ומתן, ניסוח ההסכם המפורט וקביעת המועד לחתימה, אני קובע לסיום המחלוקת ביניהם, 

 35לביטול עסקת המכר לא היווה רק שלב ביניים במשא ומתן, אלא מגלם כשלעצמו את  3ההסכם ת/
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 1קל בנין  6370/00ע"א )וראו:  מסוימות וגמירת דעת –התנאים הנדרשים להשתכללות הסכם מחייב 

 2 . (2002) 289( 3נו)פ"ד , בע"מ נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והשכרה בע"מ

 3 
 4נוגע לצו המצהיר על ביטול הסכם המכר בלקבל את התביעה העיקרית בחלקה, על כן, יש  .100

 5לפיכך, יש למחוק את הערת האזהרה שנרשמה . 3, בהתאם לאמור בהסכם הביטול ת/27.2.2020מיום 

 6, 3" )ת/"הסכם המכר וכל הסכמה אחרתהוא לביטול  3מאחר שהסכם ת/על הנכס לטובת הנתבעים. 

 7ם בסך לתבוע על פיו, לא פיצוי מוסכזכאים בטל, ועל כן התובעים אינם  1/(  הרי הסכם המכר נ2סעיף 

 8 10.3)סעיף  ולא פיצוי עבור ימי איחור בביצוע התשלום להסכם המכר( 10.2)סעיף ₪   440,000של 

 9, ועל כן שבוטל 1כך גם לגבי התביעה שכנגד, שכל כולה מבוססת על הסכם המכר נ/. להסכם המכר(

 10 יש לדחותה. 

 11 
 12 דברסוף 

 13 

 14 על פי כל האמור, אני קובע כדלקמן: .101

 15מבוטל ואין לו כל תוקף,  27.2.2020יום בין הצדדים מניתן צו הצהרתי, לפיו חוזה המכר  א.

 16 . 3ובכלל זה אין תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה קודם להסכם הביטול ת/

 17  , ועל הצדדים לקיימו. 3ניתן תוקף להסכם הביטול ת/ ב.

 18ני מורה ללשכת רישום המקרקעין למחוק את הערת האזהרה שנרשמה על זכויותיהם של א .ג

 19 בני הזוג גיטמן בדירה לטובת בני הזוג כראם. 

 20  . ה שכנגדאני דוחה את התביע .ד

 21 

 22ועל  153, על פי תקנה דגנוכח התוצאה החלקית של התביעה העיקרית ודחיית התביעה שכנ .102

 23תעריף המינימלי המומלץ, בהתחשב בתביעות ובתוצאות, אני מחייב את פי כללי לשכת עורכי הדין )ה

 24הנתבעים והתובעים שכנגד לשלם לתובעים והנתבעים שכנגד הוצאות משפט, כולל אגרה ושכ"ט עו"ד, 

 25 ₪.  70,200בסך 

  26 

 27 , בהעדר הצדדים.2021דצמבר  07, ג' טבת תשפ"בניתן היום,  

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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