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לפני כבוד השופטת דיאנה סלע
התובעים

 .1ענבר אמאדו ,ת.ז028512697 .
 .2נמרוד אמאדו ,ת.ז027792522 .
 .3טובה פכולדר ,ת.ז053892485 .
 .4אילן פכולדר ,ת.ז052601457 .
 .5מקסין גורליצקי ,ת.ז013202098 .
 .6רון גורליצקי ,ת.ז05067841 .
 .7טל הוכרמן ,ת.ז059663902 .
 .8נתאי דרימר ,ת.ז056509870 .
 .9בן פורמן ,ת.ז32404477 .
 .10נטלי קפלן ,ת.ז455075379 .
 .11דניאל קפלן ,ת.ז31421098 .
 .12מיכל שפיר ,ת.ז029024379 .
 .13רונן שפיר ,ת.ז022618953 .
 .14רויטל דובדבני ,ת.ז05831092 .
 .15גיא דובדבני ,ת.ז059577205 .
 .16הילית קרש ,ת.ז024969974 .
 .17עופר קרש ,ת.ז02848758 .
כולם ע"י ב"כ עוה"ד ניר ברזל ואח'

נגד
הנתבעים

 .1הבונים ,מושב שיתופי להתיישבות חיילים משוחררים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ח .שבתאי ו/או אריה שפירא ואח'
 .2יפתח בנאי ובניו ניהול ואחזקות ( )1995בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מאור לאליאן

 .3פרימס ,שילה ,גבעון ,מאיר ,חברת עורכי דין ( ,)2002ח.פ.
513247270
 .4י .בנאי אחזקות בע"מ

 .5יפתח בנאי ,ת.ז50022144 .
ע"י ב"כ עוה"ד מאור לאליאן
ובעניין
המודיעים

 .1יפתח בנאי ובניו ניהול ואחזקות ( )1995בע"מ
 .2י .בנאי אחזקות בע"מ
 .3יפתח בנאי
נגד

הצד השלישי

הבונים ,מושב שיתופי להתיישבות חיילים משוחררים
בע"מ
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פסק – דין
.1

לפניי תביעתם הכספית של התובעים לחייב את הנתבעים  ,4 ,2ו 5-לשלם לכל אחד מהם סכומים שנגבו
מהם ביתר עבור פיתוח ,וכן פיצויים בגין הפרת הסכמים שיפורטו לעיל ,לרבות פיצויים בשל נזקים
ממוניים ונזקים שאינם ממוניים ,עוגמת נפש ,וכן הוצאות ושכר טרחת עו"ד .עוד עומדת לדיון ההודעה
לצד שלישי ששלחו נתבעים אלה למושב.
השאלה העומדת לדיון בשלב זה – לאחר שהתובעים הגיעו להסכמי פשרה מלאים וחלקיים עם חלק
מהנתבעים המקוריים – האם הפר מי מהנתבעים את ההסכמים עם התובעים ,ואם התשובה לכך היא
חיובית ,מה הסכומים המגיעים לתובעים בגין הפרת ההסכמים שנערכו בינם לבין הנתבעים או מי מהם,
אם בכתב ואם בעל פה ,ככל שהסכמים אלה אכן הופרו.
השאלה הנוספת אשר תידון להלן היא מה דינה של ההודעה לצד ג' ,שאותה שלחו הנתבעים  4 ,2ו5 -
נגד הנתבע .1

מבוא
.2

נתבע  ,1הבונים ,מושב שיתופי להתיישבות חיילים משוחררים בע"מ (להלן גם :המושב או הבונים),
חכר בעבר משבצת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל (כשמו דאז) ,כיום רשות מקרקעי ישראל (להלן:
המנהל) ,ויזם תכנית להרחבה ולהסדרה תכנונית של המושב ,בהיקף של כ 85 -מגרשים (להלן גם:
ההרחבה) .תכנית זו עמדה בבסיסה של תכנית להיתר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בשכונת
ההרחבה הדרומית של המושב.
התובעים 16 ,במספר ,הם חלק מציבור בלתי מסוים שרכש מגרשים לבנייה ושירותי פיתוח של תשתיות
ציבוריות נדרשות שיפורטו בהמשך (להלן :התשתיות) ,בשכונת ההרחבה הדרומית של המושב (להלן
גם :המשתכנים).
נתבע  ,5מר יפתח בנאי (להלן גם :הקבלן או יפתח) ,הוא קבלן ובעל ענין בנתבעת " 2יפתח בנאי ובניו,
ניהול ואחזקות בע"מ" (להלן גם :החברה או יפתח בנאי) ,ובנתבעת " 4חברת י .בנאי אחזקות בע"מ"
(להלן גם :חברת בנאי; מטעמי יעילות ייקראו נתבעות  2ו 4-וכן  5להלן :הקבלן).
העובדות שאינן שנויות במחלוקת

.3

המושב יזם תכנית להרחבת המושב בשנות ה ,'90-ההרחבה שכללה  112מגרשים נוספים אושרה על ידי
משרד החקלאות ביום  ,3/7/96וביום  16/9/99ניתן במנהל אישור עקרוני להרחבה; ביום  30/7/01ניתן
אישורה של ועדת המשנה לוועדה המלווה להחלטת מועצה  737במנהל מיום ( 17/12/95להלן :החלטה
 ,)737לשווק  15מגרשים לכיסוי חובותיו של המושב ,במסגרת חוק ההסדרים במגזר החקלאי
המשפחתי ,התשנ"ב –  ,1992המכונה "חוק גל" ,ואת יתרת המגרשים לפי החלטה  737הנ"ל .המושב
יזם גם הליך של שינוי יעוד של קרקע חקלאית לצורך ההרחבה ,וביום  9/7/06פורסמה תכנית ההרחבה
מס' חכ/1/ה.1/
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המושב היה מעונין בהרחבה בין השאר לצורך קליטתם של בני המושב ,אך הדבר לא הסתייע בשל
עמדת המנהל ,המושב נאלץ לשווק את  15המגרשים שהותרו לאחרים ,ורק  5מגרשים מתוכם אושרו
לפירעון חובו של המושב לפי חוק גל.
לאחר בחינה של מספר חברות קבלניות שיבצעו את העבודות הנדרשות לצורך ההרחבה ,החליט המושב
להתקשר עם הקבלן (ליתר דיוק עם החברה) ,כפי שיפורט להלן.
.4

א .ביום  10/12/06כרתו המושב והקבלן הסכם הקרוי "חוזה לבניית תשתיות" (להלן גם :חוזה
התשתיות) ,אשר מכוחו מסר המושב לקבלן את הזכות ו"הקבלן קיבל על עצמו ועל חשבונו" לערוך
תכנון של כל שטח ההרחבה ,לבצע את כל עבודות הפיתוח הדרושות ,להקמה של ההרחבה ,להגדלתה
בעתיד (סעיף  2.1לחוזה) ,ולשווק  15מגרשים בשכונת ההרחבה (להלן גם :הפרויקט) .הפרויקט הוגדר
כ"ביצוע כל עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות הדרושות להקמת השכונה" כפי שיפורט להלן.
חוזה התשתיות נחתם על ידי הקבלן ועל ידי עודד דהרי (להלן :עודד או דהרי) ,חבר המושב שהיה מנהל
הכספים במושב בתקופה הרלוונטית ,היה מעורב בפרויקט ,ואף נכח בחלק נכבד מהישיבות בתיק זה.
במקביל הקצה המנהל  2מגרשים נוספים לבני המושב ,על בסיס של הסכמי פשרה שקיבלו אישורו של
המנהל; התובע  ,5בן פורמן (להלן :פורמן) ,הוא בן המושב שקיבל מגרש במסגרת הסכם פשרה בהליך
משפטי בינו לבין המושב ,ובהתאם להחלטת מועצה  692בדבר רישום בתים ע"ש חברים (ראו ההסכם
בין המושב לפורמן ,נספח א' לתצהיר האחרון).
השכונה וההרחבה הוגדרו בחוזה התשתיות כ"חלק מהמקרקעין המיועד לביצוע שלב א' של ההרחבה,
הכולל בין היתר את המגרשים כהגדרתם להלן .וכן  2מגרשים ...שהוקצו על ידי ממ"י לחברי האגודה
מכח "הסכם הבנים" ,ומספריהם מצוינים בנספח א."2/
תוכנו המפורט של חוזה התשתיות יפורט להלן ,אך ייאמר כבר עתה כי לצורך ביצוע הפרויקט במלואו,
הוסכם בין הקבלן למושב כי הקבלן יפנה את הרוכשים הפוטנציאליים של המגרשים (להלן גם:
המועמדים) לוועדת קבלה או קליטה של המושב (להלן גם :הוועדה); מועמדים שיעברו את הוועדה
יחויבו לרכוש מהקבלן את שירותי הפיתוח של התשתיות הציבוריות ,על פי "הסכם אופציונלי לרכישת
שירותי בנייה" ,שייחתם בינם לבין הקבלן ,ורק לאחר חתימתו יופנו למושב ולמנהל לצורך רכישת
זכויות באחד המגרשים שנועדו לפיתוח (סעיף  8לחוזה התשתיות).
הוסכם בין המושב לקבלן ,כי עלויות הביצוע של פיתוח התשתיות הציבוריות הנכללות בפרויקט יוטלו
על המשתכנים ,והם ישולמו לקבלן באמצעות נאמנים על כספי הפיתוח (להלן :הנאמנים) ,שימונו
בשלב מאוחר יותר .כספי הפיתוח – בהתאם לסכום שיאושר מבעוד מועד על ידי המינהל  -ייגבו
מהמשתכנים לפני הפנייתם למנהל לצורך חתימתם על הסכמי פיתוח בינם לבין המנהל ,ויופקדו
בידיהם הנאמנות של הנאמנים ,והם יושקעו וישוחררו לידי הקבלן בהתאם להוראות הקבועות בנספח
ד' לחוזה התשתיות (להלן :נספח ד'; ראו סעיף  12.5לחוזה התשתיות; יצוין כבר עתה כי יש שני נוסחים
שונים לנספח ד' הנ"ל ,והם יפורטו להלן).
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הוסכם כי המושב רשאי לגבות מהמשתכנים סכום של  ₪ 488,123לכל מגרש ,בהתאם להחלטה של
מועצת המנהל ( 737להלן גם :החלטה  ,)737ולהחלטות המשקם ,כל עוד הן בתוקף.
ב .נוכח השיווק שצומצם ל 15 -מגרשים באותו שלב (שנת  ,)2006הסכימו הצדדים בסעיף  15לחוזה
התשתיות ,כי "הואיל והצדדים צופים כי עבודות התכנון ועבודות הביצוע התשתיות הציבוריות עבור
ההרחבה יצריכו ביצוע עבודות שישרתו גם את השכונה המורחבת ,אזי אם המושב יתקשר עם צד ג'
כלשהוא או יפעל בעצמו לשיווק מגרשים נוספים בשלב ב' ,המושב אחראי לכך שיוחזר לקבלן החלק
היחסי של ההוצאות הישירות שישלם על פי הנקבע בסעיף  5.5לעיל .ההחזר כאמור ייעשה לפני
שיווקם של מגרשים נוספים בשלב ב' .וכל עוד לא בוצע ההחזר האמור לא ישווקו מגרשים נוספים
בשלב ב'".
ג .הקבלן שיווק את המגרשים למשתכנים ,והתובעים בכללם ,וכל אחד מהתובעים למעט פורמן
(שהמגרש הוקצה לו במסגרת הסכם הפשרה בינו לבין המושב) ,נדרש לחתום על "טופס הרשמה"
שהופנה לקבלן ,ובו התחייב לשלם לקבלן סכום כולל עבור כל ההתחייבויות שנטל על עצמו :דמי חכירה
למנהל (בסכום שייקבע) ,השתתפות בכל עבודות הפיתוח ,תשלום למושב לכיסוי חובות (תשלום שחל
רק על המשתכנים הראשונים אמאדו ,פכולדר ,גורליצקי וקפלן); במועד בו חתמו המשתכנים על טופס
הרשמה ,הפקידו בחשבון נאמנות סכום הקרוי "דמי רצינות" בסדר גודל של כ ;₪ 50,000-סכום זה
נועד לחילוט ככל שמועמד יעבור את הוועדה ,אך לא יחתום על ההסכמים מול הקבלן או המנהל (ראו
נספח ח' לתצהיר אמאדו).
נוסף על כך ,כתנאי להפנייתם של המועמדים למנהל ,נדרשו לחתום על "חוזה פיתוח" עם הקבלן,
שהתחייב לבצע את כל עבודות הפיתוח בהרחבה – פיתוח התשתיות הציבוריות  -כנגד תשלום של
הסכומים הנקובים בכל אחד מחוזי הפיתוח והקרויים "שכר החוזה"( .ראו למשל נספח יג'  9לתצהיר
אמאדו); "שכר החוזה" כלל את הסכומים ששולמו לחשבון הנאמנות ואת המנגנון לשחרורם לידי
הקבלן .משתכנים מאוחרים חתמו על הסכמים דומים עם נתבעת  ,5שנקראו "חוזה תשתיות
ציבוריות"); ככל שהמשתכנים בחרו לבנות את ביתם באמצעות הקבלן ,חתמו על הסכם לתשלום עבור
שירותי בנייה ,ובחוזים המאוחרים גם תשלום עבור "שירותים" ,כפי שצוינו ב"הסכם למתן שירותים",
המתייחס לדובדבני ,שפיר וקרש ,ונחתם עם נתבעת ( 5ראו למשל נספח ז 1לתצהיר שפיר ,נספח ב1
לתצהיר קרש).
מועמדים שאושרו על ידי וועדת הקליטה נדרשו לחתום על "הסכם מושב" בינם לבין המושב כבעל
הזכויות בקרקע (ראו למשל נספח ט' לתצהיר אמאדו) ,וכן על "הסכם אגודה" בינם לבין האגודה
הקהילתית המוניציפלית "מתיישבי הבונים" (ראו למשל נספח י' לתצהיר אמאדו) .כמו כן נדרשו
המועמדים לחתום על תצהירים בנוסח שנדרש על ידי המנהל ,לפיהם – כתנאי להמלצה של האגודה
להקצאת המגרש (שהם מבקשים לרכוש)  -נדרשו לשלם הוצאות פיתוח רק בסכומים שאושרו על ידי
המנהל ו"תשלומים אלה בלבד" ,כאשר בחוזים הראשונים דובר גם בתשלום לנושי האגודה ,במסגרת
הסדר נושים( .ראו נספח יא' לתצהיר אמאדו).
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יובהר כבר עתה כי הסכמי הפיתוח בין הקבלן למושב אינם זהים ,אך הסכמי המושב ,הסכמי האגודה,
טפסי ההרשמה ועוד ,דומים לגבי כל התובעים ,למעט פורמן ,בשינויים המחויבים).
לאחר אישור של ועדת הקליטה ,חתימה על מכלול ההסכמים המפורטים לעיל וביצוע התשלומים
הללו ,נתן הקבלן אישור למושב למסור למשתכנים הפנייה למנהל ביחס למגרש שאותו ביקשו
לרכוש ,לצורך חתימה על חוזי חכירה עם המנהל.
ד .המשתכנים ,אשר התקשרו עם הקבלן לאורך השנים ,בנו את ביתם ללא קשר זה לזה .התובעים
הראשונים שהתקשרו עם הקבלן בשנת  ,2006היו משפחות אמאדו ופכולדר ,ואילו המשפחה האחרונה
שהתקשרה עמו בשנת  ,2009הייתה משפחת קרש .הראשונים שאכלסו את ביתם בשנת  2010היו בני
הזוג גורליצקי ,ואילו משפחות קרש וקפלן היו האחרונות לאכלס את ביתן בשנת .2012
ה .לאחר שיווקם של חמישה עשר המגרשים הרלוונטיים ,אושר שיווקם ויישובם של  5מגרשים
נוספים ,שהוחרגו מסיבות שונות ,וביניהן הסכמי פשרה שערך המושב עם משתכניהם ,כמו בן פורמן
למשל.
הקבלן – אשר היה משוכנע כי שיווקם של  15מגרשים הוא שלב ראשוני בלבד ,שלאחריו ישוחררו
לשיווק יתר המגרשים ,כי ההרחבה כולה תמומש בשלבים ,וכי הוא יוכל לשווק גם מגרשים נוספים
בשלב ב' ובהמשך לכך  -ביצע בשנים  2007-2009עבודות פיתוח בכל שטח ההרחבה הדרומית ,ולא רק
בשטחי התובעים ,אך לא השלים את ביצוען של עבודות הפיתוח עבור התובעים ,זאת ,בניגוד כנדרש
וכמוסכם( .יצוין כי במהלך השיווק ,לאחר שיווקם של חמשת המגרשים הנוספים כאמור בס"ק ה'
דלעיל ,נערכו חוזי פיתוח עם  5משתכנים פוטנציאליים נוספים אשר בחרו מגרשים בהרחבה ,אך
שיווקם של מגרשים נוספים אלה לא אושר על ידי המנהל ,מטעמים שיפורטו להלן).
ו .הקבלן עזב את ההרחבה בסוף שנת  2009תחילת שנת  ,2010לאחר שהמושב לא איפשר לו לשווק
מגרשים נוספים בהרחבה; זאת ,בין השאר לאחר שבקשתו למתן צו מניעה לסילוקו ממבנה בהרחבה,
אשר שימש אותו לניהול השיווק – נדחתה; הקבלן אף פתח במספר הליכים נגד המושב ,לרבות תביעה
שהתבררה במסגרת הליך בוררות בפני הבורר פרופ' דן ביין (להלן :הבורר והליכי הבוררות ,בהתאמה),
לקבל תשלום עבור העבודות הרבות שביצע לטובת מגרשים אחרים אשר לא הותרו לשיווק על ידו.
ז .התובעים פנו אל המושב ואל הקבלן על מנת שישלימו את העבודות ,ללא הועיל ,ובחודש ספטמבר
 - 2013כ 3 -שנים לאחר שהתובעים ברובם אכלסו את בתיהם בישוב  -הגישו את התביעה דנא נגד
המושב ,נגד הקבלן (יפתח בנאי עצמו ושתי החברות שבשליטתו) ,ונגד הנאמנים על כספי הפיתוח ,חברת
עורכי הדין פרימס ,גבעון ושות' שייצגה את הקבלן (להלן :הנאמנים); אילו הקבלן והחברות
שבשליטתו הגישו הודעת צד ג' נגד המושב.
.5

תמציתם של כתבי הטענות המקוריים
א .התובעים  -בכתב התביעה תבעו התובעים השלמה של עבודות הפיתוח שלא בוצעו (צו עשה) ,או את
שוויין בכסף; פיצוי כספי בגין מטרד ועוגמת נפש שנגרמה להם עקב הפגיעה ברמת החיים שהובטחה
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להם ,משנאלצו להתגורר בשכונה לא מפותחת במשך שנים רבות ,וכן מינוי של כונס נכסים לביצוע כל
אלה; עוד תבעו מהנאמנים להחזיר להם סכום של  ₪ 867,429אשר שוחררו לטענתם שלא כדין מתוך
חשבון הנאמנות ,שיועד להבטיח כי כספי הפיתוח ישולמו עבור עבודות הפיתוח והתשתיות לטובת
מגרשי התובעים ,תוך הודעה כי סכום זה נתבע "הדדית לסכום הנתבע מהנתבעים  1ו.)2-
התובעים העמידו את תביעתם הכספית החלופית לצורך ביצוע העבודות ,ובגין המטרדים ועוגמת הנפש
על סך כולל של .₪ 3,200,000
התובעים הודיעו כי לצרכי אגרה העמידו את התביעה לביצוען של עבודות הפיתוח והתשתיות על סכום
כולל של  ,₪ 2,800,000ואת התביעה בגין מטרדי רעש ,אבק ומפגעי רעש ובטיחות על סך כולל של
 ,₪ 400,000בהסבירם כי העמידו את הפיצוי בגין עוגמת הנפש על סך של  ₪ 10,000לכל אחד מ17 -
התובעים ,לכל שנה שבה לא בוצעו העבודות ,על פי אומדן של  5-8שנים בממוצע (ר' ס'  72לכתב התביעה
המתוקן וסעיף  153לסיכומי התובעים).
לטענת התובעים ,ביום  6/12/09נעשה הסדר בין התובעים דובדבני לבין הנתבעת ( 4חברת י .בנאי
אחזקות בע"מ) ,לפיו האחרונה תישא בכל חיוביה של החברה (חברת יפתח בנאי בע"מ) ,כלפי התובעים
דובדבני ,ונתבע  ,5יפתח בנאי עצמו ערב בחתימתו להתחייבויותיה .לכן ,מכוחו של הסדר זה ,זכאים
תובעים אלה כלפי נתבעת  4ונתבע  5לכל הסעדים הנתבעים מהחברה.
התובעים הודיעו כי הם עותרים להיתר לפיצול סעדים ,באופן שיאפשר להם לתבוע בנפרד את נזקיהם
הפרטניים ,ובכלל זה השבה של סכומים ניכרים שמרביתם שילמו עבור בניית קירות תומכים
במגרשים ,כאשר בפועל נכללו עבודות אלה במסגרת העבודות שהקבלן נועד לבצע במסגרת עבודות
הפיתוח הציבוריות.
בסיכומיהם תבעו ,בין השאר ,גם החזר של חלק מהתשלומים ששילמו לקבלן ,כפי שיפורט להלן.
ב .כלל הנתבעים  -בתחילה כפרו הנתבעים בעצם טענתם של התובעים כי עבודות הפיתוח לא הושלמו.
במקביל ,לחלופין ,הטיל כל אחד מהנתבעים את האחריות לאי השלמתן של עבודות הפיתוח (ככל שלא
הושלמו) על נתבעים אחרים ,והתנער מהחובה להשלימן.
כל הנתבעים טענו לאשם תורם של התובעים ולהסתכנות מרצון במנהגם; לטענתם ,התובעים לא דאגו
להגן על האינטרסים שלהם במסגרת הוראות הסכמי הפיתוח עם הקבלן .בין היתר ,לא דאגו להגדיר
את היקף העבודות שעל הקבלן לבצע עבורם; בחרו מגרשים שאינם סמוכים ,חרף העובדה שהם יודעים
שישווקו רק  15מגרשים; לא תחמו את המתחם בו על הקבלן לבצע את העבודה; לא דאגו לקבוע מועד
להשלמת העבודות; לא דאגו לקבל בטוחות מתאימות מהקבלן ,ולא דאגו שכספי הנאמנות יועברו
לקבלן בהתאם לקצב הפיתוח .למעשה ,לא דאגו שתהיה נאמנות כלל.
ג .המושב טען כי אין עליו כל חובה לספק לתובעים עבודות פיתוח ,וכי הגורם היחיד שהתחייב לעשות
כן היה הקבלן ,כפי שנכתב בהסכמי הפיתוח והמושב עליו חתמו התובעים .כן טען כי לא הייתה עליו
חובה לאפשר לקבלן לשווק מגרשים נוספים ,על פי ההסכמים שנכרתו ביניהם ,בין השאר נוכח השינוי
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בעמדת המנהל ובהוראותיו ,אשר חייבו שיווקם של מגרשים נוספים בדרך של מכרז ,ולא אפשרו את
הקצאתם לבני המושב.
כן טען (וטענה זו לא נסתרה) כי הרשות המקומית ,המועצה האזורית חוף הכרמל (להלן :המועצה),
היא שדרשה דרשה תכנית בינוי לכל המושב לצורך מתן היתרים (ראו תצהיר דהרי ונספחיו; סיכום
ישיבה מיום  7/4/08שנערך ע"י נציגי המועצה ,שם הוגדר הקבלן כ" -יזם פרויקט  15יח"ד – הבונים").
בסיכומיו טען המושב כי משדאג לביצוע עבודות פיתוח בסך של  ₪ 1,664,794כולל מע"מ (במסגרת
הסכמי הפשרה בינו לבין התובעים) ,חרף העובדה שהתובעים לא שילמו לו דבר לצורך ביצוען ,הוא
עותר לחייב את הקבלן להשיב לו את מלוא עלות העבודות שבוצעו ויבוצעו בהתאם לפשרת המושב
בסכום של .₪ 1,664,794
ד .הקבלן עתר לדחיית התביעה ,והעלה שורה של טענות נגד התובעים והמושב ,וביניהן טענת סיכול
החוזה .לטענתו ,ביצע את כל עבודות הפיתוח שלהן התחייב מול התובעים; הוא לא השלים את ביצוען
של כל עבודות הפיתוח והתשתיות בהרחבה מכיוון שכספו אזל לאחר שביצע עבודות פיתוח ותשתיות
מקיפות מעבר לעבודות הפיתוח הרלוונטיות לתובעים ,ולאחר שהמושב הודיע לו כי לא יאפשר לו
לשווק מגרשים נוספים מעבר ל 15-המגרשים המקוריים ,ו 8-מגרשים נוספים שאושרו לו בנוסף,
ולגבות דמי פיתוח ממשתכנים נוספים .כן הפנה לקביעות הבורר בפסק הבוררות ,אשר אושר בעיקרו
על ידי בתי המשפט השונים ,לרבות בית המשפט העליון.
יפתח בנאי עצמו (נתבע  )5עתר לדחיית התביעה נגדו על הסף ,בטענה כי אינו בעל שליטה או בעל מניות
בנתבעות  2ו ,4-ערבותו האישית לחברות אלה פקעה ,ואין כל עילת תביעה נגדו אישית.
בסעיף  14לכתב התשובה ,דחו התובעים את טיעוניו אלה של יפתח ,בטענם כי מקור ערבותו האישית
בערבות מאוחרת ,כעולה מנספח טז' 1לכתב התביעה ,וזו אינה מוגבלת בזמן או בסכום( .יצוין כי יפתח
מדובר בערבות אישית של יפתח כלפי משפחת קרש בלבד ד.ס).
ה .הנאמנים דחו מכל וכל את טענות התובעים לאחריותם ,מנימוקים שפירטו בכתב הגנתם .בין השאר
טענו כי חוזי הפיתוח בין הקבלן לתובעים אינם עשויים מקשה אחת ,ויש לבחון כל חוזה לגופו.
(משהגיעו הנאמנים להסכם פשרה עם התובעים ,אין עוד צורך לפרט את טיעוניהם).
ו .נוכח כל אלה שלח הקבלן הודעת צד ג' נגד המושב ,בדרישה לחייבו לשלם כל סכום שיחויב בו ,אם
יחויב ,בגין תביעת התובעים.
.6

הליכי הבוררות בין הקבלן למושב
א .כאן המקום לציין כי תביעת התובעים הוגשה לאחר שניתן פסק ביניים ראשון בהליכי הבוררות בין
הקבלן (נתבעת  2בלבד ,אשר כונתה שם :החברה) והמושב ,אשר חויב לשלם לקבלן תשלום עבור כל
העבודות שבוצעו בהרחבה הדרומית ואשר לא שולמו לו על ידי המשתכנים (להלן :פסק הביניים);
זאת ,תוך בחינה מפורטת של טיעוני הצדדים ,ודחייה של טיעוני המושב להעדר חבות מצדו לעשות כן,
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אך בהתחשב גם בשווי העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן( .ראו פסק ביניים שניתן על ידי הבורר ביום
 ,18/3/13ואשר צורף לתצהיר הקבלן כנספח א); בהמשך ,לאחר שבקשת המושב לבטל את פסק
הביניים נדחתה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ראו פסק דינו של כב' הש' עודד גרשון מיום 23/1/14
בהפ"ב  ,)25856-07-11ניתן ביום  1/5/14פסק דין סופי ,שלפיו אושר פסק הדין הסופי והמושב לשלם
לקבלן סך של למעלה מ 5 -מיליון  ;₪זאת ,לפי חישוב של מכלול העבודות שאותן היה הקבלן אמור
לבצע ( ₪ 9,374,462כולל מע"מ ותקורות ,משוערך לחודש  ,)10/06בניכוי שווי העבודות שלא בוצעו על
ידו (בסך  ,₪ 4,317,514משוערך אף הוא כאמור); בקשת המושב לבטל את פסק הדין הסופי נדחתה אף
היא (ראו פסק דינו של כב' הש' גרשון מיום  23/9/14בהפ"ב .)44192-05-14
ב .בקשת רשות ערעור שהגיש המושב לבית המשפט העליון על החלטתו של בית המשפט המחוזי
התקבלה בשני עניינים בלבד :בחינת הטענה לפיה נפלה טעות חישובית בהחלת הפקטור לחישוב שווין
של העבודות ,להבדיל מעצם החלת הפקטור על ידי הבורר; התעלמותו של הבורר בעת התמחור של
העבודות מ"נספח  "Lלחוות הדעת של מומחים מטעם המושב ,ששימש בסיס לפסק הביניים,
והסתמכותו רק על מוצג ת 14/בהליכי הבוררות  -תחשיב של מנהל מקרקעי ישראל לצורך תמחור
העבודות .משכך ,הוחזר הדיון לבורר על מנת ש"יערוך תחשיב מעודכן המתבסס על "נספח  ,"Lבהתאם
להוראות פסק הביניים ,ובמסגרת זו יבהיר ויתקן במידת הצורך גם את אופן החלת הפקטור" (ראו
פסק דינו של כב' הש' דנציגר בהסכמת כב' הש' זילברטל ומזוז ברע"א  7405/14יפתח בנאי נ' הבונים,
(.)21/4/16
בקשות שהגיש המושב לביטולו של הפסק הסופי והחלטות נוספות שנתן הבורר נתקבלו בחלקן ,הן על
ידי בית המשפט המחוזי והן על ידי בית המשפט העליון בהליכים שאין מקום לפרט כאן; והפסק הסופי
תוקן תוך הערכה מחדש של שווי העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן .משכך חויב המושב לשלם לקבלן
סך נומינלי של  ₪ 3,415,759עבור העבודות על ידו ולא שולמו על ידי המשתכנים( .ראו פסק דינה של
כב' הש' נתנאל שרון בהפ"ב  13247-10-16מושב הבונים נ' יפתח בנאי; הפ"ב  44703-11-16יפתח בנאי
נ' מושב הבונים ( ;5/2/17ותיקון מיום .)16/6/17
.7

הסכם פשרה בין התובעים לבין הנאמנים  -דחיית התביעה נגדם
הנאמנים – אשר התביעה נגדם הועמדה על סך של  ₪ 867,429ביחד עם נתבעים  - 2- 1הגיעו להסדר
פשרה עם התובעים מחוץ לכותלי בית המשפט ,אשר במסגרתו נדחתה התביעה נגדם ביום ;1/10/17
משנדרשו התובעים על ידי הנתבעים האחרים לגלות את תוכנו של ההסדר עם הנאמנים ,אשר הוגדר
כסודי ,ומבוקשתם ניתן להם (מוצג ת ,)9/הוברר כי כנגד דחיית התביעה נגד נתבעת ( 3חברת עורכי
הדין פרימס ושות') ,ועל אף שכל צד שמר על מלוא טענותיו ,שולם לכל התובעים יחדיו סכום של
 ₪ 320,000על חשבון מטרדים שסבלו ,שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות.

.8

ההליכים בבית המשפט  -הראיות שהובאו על ידי הצדדים
נוכח עומק המחלוקות בין הצדדים ,מונה מומחה מטעם בית המשפט ,המהנדס רובי רזניק (להלן גם:
המומחה או רזניק).
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הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית שאליהם צירפו את כל המסמכים הרלוונטיים לפרויקט וליחסים
שביניהם.
מטעם התובעים העידו נמרוד אמאדו (להלן :אמאדו) ,אילן פכולדר (להלן :פכולדר) ,דניאל קפלן
(להלן :קפלן) ,גל גורליצקי (להלן :גורליצקי) ,רונן שפיר (להלן :שפיר) ,גיא דובדבני (להלן :דובדבני),
עופר קרש (להלן :קרש) ,בן פורמן (להלן :פורמן) ,נתאי דרימר (להלן :דרימר).
המושב העיד את מר דוד הוקר ,חבר המושב שהיה מרכז משק של המושב בתקופה הרלוונטית ,אך לא
היה מעורב בפרויקט לדבריו ,והמידע שמסר בתצהירו ידוע לו מדיווחים שקיבל מתוקף תפקידו כחבר
הנהלה במושב (להלן :דוד או הוקר) ,ואת מר עודד דהרי ,חבר המושב שהיה מנהל הכספים במושב
בתקופה הרלוונטית ,היה מעורב בפרויקט לדבריו ,ואף נכח בחלק נכבד מהישיבות בתיק זה (להלן:
עודד או דהרי).
הקבלן העיד בעצמו ,והזמין לעדות את מר אבשלום לוי (ואשר כונה גם אבשי) ,שהיה מנהל המושב
בזמנים הרלוונטיים ,ואינו חבר המושב; זאת ,משבחר המושב להימנע מלהעידו מטעמיו .כן הזמין
הקבלן לעדות את עו"ד גב' שרון מאיר אלטמן (להלן :עו"ד אלטמן) ועו"ד ניר יוסף (להלן :עו"ד יוסף),
שניהם ממשרד הנתבעת  ,3שהתביעה נגדה נדחתה במסגרת הסכם הפשרה עם התובעים.
הקבלן הגיש את פסקי הבוררות שניתנו ביחסים שבינו לבין המושב ,אשר אושרו במלואם על ידי בתי
המשפט בסוגית האחריות ,וכן את פסיקתם של בתי המשפט ,לעניין הסכומים שבהם חויב המושב
כלפי הקבלן.
עוד עומדות בפני בית המשפט חוות הדעת ועדויותיו של המומחה רזניק ,אשר איש מהצדדים לא ביקש
לסתור ,ואינו חלוק עליהן למעשה .הדיון בתביעת התובעים התארך ,בין השאר מתוך ראיית פני עתיד,
המשך הליך ההרחבה במושב ,והשלכותיו האפשריות .בין לבין קידם המושב הרחבה נוספת ,ולאחר
סיום שמיעת הראיות הגיעו התובעים והמושב להסכמי פשרה חלקיים כפי שיפורט להלן; משכך,
נתבקש המומחה להגיש חוות דעת משלימות ,והעיד פעם נוספת בבית המשפט.
.9

חוות הדעת הראשונה של המומחה מטעם בית המשפט – המהנדס רובי רזניק
א .בחוות דעתו הראשונה מינואר ( '15מ ;1/להלן גם :חוות הדעת הראשונה) ,קבע המומחה רזניק ,בין
השאר ,כי הקבלן השלים רק כמחצית מעלותן של עבודות הפיתוח שהיו מוטלות עליו עבור המשתכנים
(ראו תשובות  4,3ו 8-לחוות הדעת) ,ופירט את העבודות שלא בוצעו; הוא ציין כי לא בוצעו מדרכות,
כיכרות ומעגלי תנועה ,פיתוח נופי לאורך הכבישים ,תמרור וצביעה ,פיתוח של שטחים ציבוריים
פתוחים (שצפ"ים) ,סלילת אספלט שלב ב' בכבישים; אשר לתאורה ולניקוז ,אלה בוצעו באופן חלקי
(נספח  1לחוות הדעת).
בסעיף  8לחוות דעתו מ ,1/קבע המומחה כי העלות של כל העבודות שביצע הקבלן בהרחבה ,הכוללות
הן את העבודות שביצע במתחם של התובעים והן את העבודות שביצע באזורים אחרים ,היא 3,624,188
 ₪לפני מע"מ( .בתוספת מע"מ של  17%מדובר בסך של .)₪ 4,240,300
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המומחה קבע כי סך כל העבודות במתחם  -עבור  46מגרשים  -הוא  ₪ 8,469,747כולל מע"מ ,אך ביום
 9/3/20הגיש נספח מתקן ,לדבריו בשל "תיקון טעות במחיר יחידה  – 51.9.080צביעת אבני שפה"; עקב
תיקון זה פחת שווי העבודות בסך של  ₪ 1,400,524כולל מע"מ ,דהיינו ,הועמד על סך של ₪ 7,069,223
כולל מע"מ.
ב .המומחה השיב גם לשאלות הבהרה ,אך הוזמן לחקירה נגדית ביום  ,21/11/17אז חזר על עיקריה
של חוות דעתו (עמ'  ,66ש'  ;17-31להלן :עדותו הראשונה)
המומחה העיד כי חובת ההשלמה של עבודות הפיתוח היא של הקבלן ,אך מימון הביניים צריך להיות
של המושב עד להשלמת שיווקם של המגרשים האחרים ,מפני שהוא עתיד לקבל את ההכנסות
העתידיות תמורת שיווקן; רזניק ציין כי המושב הוא "שחקן ראשי" בקליטה עתידית של משתכנים
ובקביעת מתחם ביצוע  -על אף האמור בהסכמים שנערכו בין הצדדים  -חזר ואישר כי עבודות הפיתוח
שביצע הקבלן בעבר משרתות מגרשים טרם שווקו ,ועמד על כך ש"תמיד דיברו על מתחם א' שהיא בת
 53יחידות בהיתר" ובתכנון; "אמרתי מהתחלה שיש פה סתירה מלידה בפרויקט הזה" ,וכי היה צורך
לבדוק מראש אם המימון יכסה  15מגרשים בלבד (תשובות המומחה לשאלות ההבהרה; עמ' 76
לפרוט' ,ש'  -11עמ'  ,77ש' .)32
המומחה אישר כי כבישי המתחם משרתים עשרות מגרשים נוספים על אלה של התובעים; "אין ספק
הוא ביצע פי  3פיתוח  -הוא ביצע  45יחידות במקום רק  ;"15לדבריו ,בדרך כלל העבודות נעשות
בשלבים ,ולעיתים כלל לא עושים מדרכות בכלל או תאורה בשלב הראשון .המומחה אישר כי העבודות
בוצעו לפי הפרקטיקה המקובלת ,שלפיה תחילה מבצעים רק חלק מהעבודות ויתרתן מבוצעת רק לאחר
השלמת כלל הבתים במתחם ,כדי להימנע מהרס התשתיות במהלך הבנייה של הבתים האחרים,
במקרה זה רוב הבתים .עמדה זו תומכת בטענות הקבלן שלפיהן הדרישה כי ישלים את ביצוע עבודות
התשתית לפני בנייתם היא חסרת בסיס ,ולו עשה כן הרי שחלק ניכר מהן היה נפגע ויורד לטמיון .הוא
הסביר כי החלק הבטיחותי בהשלמות העבודה הוא ריצוף המדרכות  -כדי שהילדים לא ילכו על
כבישים ,בהעדר מדרכות מסודרות; לדבריו ,כי היחס בין העלויות שבוצעו לאלה שנשארו הוא "חצי
חצי" ,כשעיקר העליות נמצאות באספלט ,אך בנשימה אחת אישר כי אפשר לחיות עם שכבה אחת של
אספלט" (עמ'  ,68ש'  – 26עמ'  ,69ש'  ;1עמ'  ,70ש'  -32עמ'  ,71ש'  ;24עמ'  ,72ש' .)28-35
המומחה ציין כי העבודות הנדרשות מידית מול בתי התובעים יעלו  ₪ 735,000לפני מע"מ ,וכי מדובר
בפתרון ביניים שיחול "עד שיהיה שכונה בנויה וישלמו את המאה אחוזים של ה[ "46-מגרשים]
בשלבים שאותם פירט; יחד עם זאת אישר ,כי לאחר שביצעו עבודות אלה – הכוללות גינון ,פיתוח,
שצפ"ים ותאורה  -הפיתוח יהיה בסטנדרט גבוה; משנשאל לגבי מדרכה הצמודה למגרשם של  2תובעים
בלבד – כאשר  3משתכנים אחרים כלל אינם תובעים בתיק זה – ונשאל אם לדעתו יש צורך לרצף את
כל המדרכות שישרתו את כל האחרים כבר כיום ,במחיר של  - 351,0000אישר כי החישוב שלו אכן
מתייחס לכל המבנים הבנויים ולא רק לתובעים (עמ'  ,66ש'  - 26עמ'  ,67ש'  ;7עמ'  ,70ש'  ;20 - 4עמ'
 ,73ש'  ;15-16עמ'  ,75ש'  ;1-23ש'  -31עמ'  ,76ש' .)10
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משנדרש לכך שהקבלן לא בצע את כל השצפ"ים (שטחים ציבוריים פתוחים) ,אישר המומחה כי
המועצה אסרה למעשה על פיתוחו של שצ"פ גדול במרכז השכונה ,משיקולים של ערך היסטורי ונופי,
והורתה להשאירו במצבו הטבעי (עמ'  ,69ש'  ;16-20עמ'  ,79ש'  ;)19-29אשר לטיעוני התובעים כי
בנובמבר  2007ערך הקבלן תכנית הכוללת שצפ"ים ,אשר אושרה על ידי הוועדה ביום  ,14/11/07השיב
המומחה כי אינו יודע מתי ניתן ההיתר ,אך "מדובר בתכנית מפורטת שעדיין לא קיימת ,ולכן לא ניתן
לבצע לאחר המכתב מיום  ,"22/1/08אם כי יש שצפ"ים אחרים הניתנים לביצוע; בהמשך הסביר כי
הוועדה לא אסרה על פיתוח השצפ"ים ,אך דרשה תכנון מפורט מחדש לאחר מתן ההיתר ,ועל הקבלן
לבצעם בסכום שלא יפחת מסך של  ₪ 6,600למגרש; עם זאת הבהיר כי "מדובר בפיתוח שצ"פ לאחר
שהאלמנטים המתוכננים האחרים בוצעו" (עמ'  ,80ש'  - 10עמ'  ,82ש' .)12
המומחה ציין כי חוות דעתו נעשתה בעיקרה לפי מחירון דקל ,שלמיטב ידיעתו מתבסס על מחירון
משרד הבינוי והשיכון; הוא העיד כי יתכנו גם עלויות נמוכות יותר ,אך אישר כי נתן הערכותיו לפי
תכניות ,וכי ייתכן שחלק מעבודות היו סמויות ,ויש קושי לבחון אותן כעת; דהיינו ,יתכן כי מדובר
בעלויות גבוהות יותר לקבלן (עמ'  72לפרוט' ,ש'  ;1-9עמ'  ,79ש'  .)33-35 ;15-18בהמשך חזר על
הדברים ,והסביר כי אף שיתכנו עלויות נמוכות ממחירון דקל ,הרי סעיפים שאינם מצויים בחוזה
המקורי מייקרים את העלויות; כך או כך ,המחירים שציין בחוות הדעת שנתן רלוונטיים גם כיום ואין
צורך לעשות בהם התאמות (עמ'  ,897ש'  -28עמ'  ,898ש' .)19
אשר לפרק הזמן הסביר לחיות באזור לא מפותח ,השיב ,כאמור" ,שנה מספיק 5 ,שנים זה מעל
ומעבר "; זאת ,לאחר שציין כי היה על התובעים לשקול ענין זה כאשר בחרו מגרשים בודדים מתוך
מתחם של  46יחידות ,ולברר "איך יגורו באתר מפותח כאשר שני שלישים לא מתכוונים לבנות ,"...

וכי המשתכנים היו מודעים לכך ,מפני שעיינו בתוכניות ,וחלקם היו אף בקיאים בתחום ,כגון התובע
מר אמאדו ,בהיותו אדריכל (עמ'  ,66ש'  ;17-26עמ'  ,70ש'  ;23עמ'  ,80ש' .)1-7
 .10הסכם הפשרה החלקי הראשון בין המושב לתובעים
בין לבין ניסה המושב לקדם את המשך ההרחבה במתחם ,כאמור לעיל ,ביחד עם המנהל ובסיוע הרשות
המקומית .בסיום שמיעת הראיות בתיק התאפשרה השלמה של עבודות הפיתוח שלא הושלמו ,על ידי
קבלן שמונה לבצע עבודות פיתוח בהרחבה החדשה; משכך ,ביום  17/2/19הושהו ההליכים בתיק זה
בהסכמה "על מנת להשלים את עבודות הפיתוח שלא הושלמו בעניינם של התובעים" ,והוסכם כי
המומחה רזניק יגיש חוות דעת משלימה לאחר בחינת העבודות ,שבה יבחן אם העבודות הושלמו כנדרש
בחוות דעתו (עמ'  884- 873לפרוט'); הסכם חלקי ראשון זה בין התובעים למושב קיבל תוקף של
החלטה באותו יום (.)17/2/19
בנתונים אלה ,בוצעו עבודות פיתוח נוספות עבור התובעים ,אך אין חולק כי מדובר בעבודות חלקיות
וביצוען המלא טרם הושלם.
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חוות הדעת הנוספות של המומחה רזניק
א .בעקבות העבודות המצוינות לעיל ערך המומחה חוות דעת משלימה בינואר  ,2020ובעקבות שאלות
הבהרה שנשלחו אליו ,ערך חוו"ד משלימה בשנית במרץ  .2020הוא אף העיד פעם נוספת ביום 10/3/20
ונדרש לחקירת הצדדים (להלן :חוות הדעת המשלימות מ ;2/מ 3/ו -מ 4/ועדותו השנייה של המומחה,
בהתאמה) .חוות הדעת נעשו במתכונת של מתן תשובות לשאלות שהופנו להכרעתו.
המומחה ציין כי בתאריך  21/11/19קיים פגישה בפגישה במזכירות המושב ,בהשתתפות נציגי הצדדים
ונציגי מנהל הפרויקט באתר הנדון ,וכן ערך סיור ברחובות השכונה בהשתתפותם של נציגים אלה .זאת,
מעבר לעיון במסמכים שנשלחו אליו .בתאריך  18/02/20ביקר שוב באתר לצורך בדיקה ועדכון של
כמויות הביצוע.
בשתי חוות הדעת המשלימות מ 2/ומ 3/ציין כי בפגישה במזכירות המושב נאמר לו "שסוכם בין
הצדדים על שינויים להשלמת תכנון הפרויקט בעיקר בתכנון הגינון הציבורי .העלויות שחושבו בחוות
דעת המקורי הם על פי התכנון המקורי .פרטי השינויים וההוזלות שסוכמו לא ידועים לי ואי לכך
העלויות בדוח המעודכן עדיין מתבססות על פי התכנון המקורי .נמסר בפגישה שהשינויים לתכנית
הגינון הציבורי מוזילים את גודל ההשקעה הצפויה בנושא זה .בנושא פיתוח השצ"פים יוקם צוות
בהשתתפות אדריכלית נוף שתטפל בהצגת אלטרנטיבות לפיתוח השצ"פים של השכונה.
עוד ציין" :אני מדגיש שוב ששכבת האספלט העליונה והסופית יבוצע עם השלמת שלב א' כולו כפי
שמופיע בחוות הדעת המקורית – נספח ."I
ב .בחוות הדעת מחודש מרץ  2020השיב לשאלות שהופנו אליו כדלהלן:
לשאלה " - 1האם הושלמו עבודות הנדרשות לפי חוות דעתו"" ,השיב המומחה כי "העבודות הנדרשות
לפי חוות דעתי המקורי הופיעו בנספח  .Iחלק מהעבודות הושלמו במלואן וחלק טרם הושלמו .וכי
"רשימת העבודות שבוצעו מפורטות בטבלה "נספח -Iהשלמה" המצורפת".
הוא קבע כי "כל העבודות הנדרשות בוצעו למעט :א .עבודות גינון והשקיה פרק  40.3בטבלה .ב .פיתוח
שצ"פים פרק  40.4בטבלה .ג .התקנת עמוד תאורה נוסף  +התקנת גופי התאורה".
לשאלה " - 2ככל שלא הושלמו ,יפרט מה לא הושלם ומהן העלויות הנדרשות להשלמה" ,השיב
המומחה כי "רשימת העבודות שלא הושלמו מפורטות בטבלה "נספח -Iהשלמה" המצורפת".
המומחה העריך את עלותן של העבודות הנדרשות להשלמה כדלהלן (לפני מע"מ):
א .עבודות גינון והשקיה ,כאמור בפרק  40.3בטבלה – בסך  ₪ 73,825לפני מע"מ ,על פי חוות הדעת
המקורית .יצוין כי בחוו"ד משלימה מינואר  ,2020העמיד את העלויות של עבודות הגינון וההשקיה
על סך של .₪ 72,925
ב .פיתוח שצ"פים ,כאמור לעיל – בסך  ₪ 179,658לפני מע"מ על פי חוות הדעת המקורית.
לדבריו " כפי שכתוב בהקדמה בוצע עדכון תכנון אשר יוזיל את עלויות הגינון והשקיה לאורך
הדרכים .פרטי השינוי לא ידועים לי ולא לקחתי בחשבון ערך ההוזלה".
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ג .תמרור וצבע – בסך  ₪ 7,650לפני מע"מ.
ד .תאורת חוץ – בסך  ₪ 8,300לפני מע"מ.
המומחה העמיד את עלות העבודות להשלמה על סך של  ₪ 269,433לפני מע"מ.
לשאלה " - 3מה עלויות העבודות שבוצעו" ,השיב כי שווי העבודות שבוצעו לפי "נספח  -Iהשלמה",
עומד על סך כולל של  ₪ 358,540לפני מע"מ( .יצוין כי בחוות הדעת המשלימה מינואר - 2020לפני
תיקונה  -העמיד את פרוט העלויות שבוצעו כפי שהן מופיעות ב"נספח  – Iהשלמה" ,על סך כולל של
 ₪ 252,522לפני מע"מ.
ג .במסגרת המסמך הקרוי "עדכון נספח  Iהשלמה  "2מיום ( 9/3/20מ )4/העריך המומחה כי בין חוות
דעתו המקורית לחוות דעתו המשלימה בוצעו במתחם א' עבודות בסדר גודל של של  ₪ 946,805כולל
מע"מ ,עבור "בתים בנויים" ,ובעדותו אישר כי "מתחם א' כולל גם את כל ההוצאות של התובעים".
(כאמור לעיל ,עבודות אלה בוצעו ע"י קבלן מטעם המושב/המועצה); המומחה קבע כי היקף העבודות
העתידיות שיש לבצע עבור בתי התובעים (ואשר יקראו להלן :העבודות הנוספות) ,יעמוד על סך של
 ₪ 1,566,052כולל מע"מ (ראו "נספח  Iהשלמה" מיום  ;8/3/2020חוות דעתו המשלימה מ" ,2/עדכון
נספח  Iהשלמה  "2מ ;4/וכן עדות המומחה ביום  ,10/3/20עמ'  ,890ש'  - 26עמ'  891ש'  ;3עמ'  ,892ש'
 .)7המומחה ציין והבהיר כי חלק מהעבודות הפיתוח הנדרשות הושלמו בסוף שנת  - 2019תחילת ,2020
חלקן מיועדות להשלמה במהלך שנת  ,2020ואילו פיתוח השצפי"ם יושלם בשנת  2022לכל המוקדם,
לאחר קבלת היתר מהוועדה המקומית ,היתר שטרם נתבקש במועד בו נתן את חוות דעתו.
.12

עדותו השנייה של המומחה רזניק
א .המומחה אישר את עריכתן של חוות הדעת המשלימות ,מ ,2/מ ,3/מ ,4/והוסיף כי מצוי בתהליך של
"מתן תשובות נוספות".
בתחילת עדותו הודיע המומחה מיוזמתו ,כי יום קודם לכן הועמד  -על ידי המהנדס שפיקח על העבודות
הנוספות שהתבצעו לאחרונה  -על טעות סופר בחוות דעתו לגבי צביעתן של אבני שפה; התיקון והעדכון
הביא להפחתה משמעותית גם בסכום אשר אותו הקציב לצורך השלמת התיקונים" .נראה שבסך הכול
בפרק זה ירד כמיליון  ₪בעקבות התיקון; עלות צביעת אבני השפה ירדה בכמיליון  .₪אני מדבר על
מה שטרם בוצע ...בכל מתחם שלב א'  ...סך כל הצביעה שנותרה ולא בוצעה בשלב א' – ₪ 30,251
לפני מע"מ" (בהמשך הובהר כי במקום  ₪ 12,000נכתב בטעות  12מיליון  ;₪עמ'  890לפרוט' ,ש' -5
.)17 ;10
ב .המומחה חזר ואישר כי בוצעו עבודות בשווי של  ₪ 946,805כולל מע"מ ,ונותר לבצע ₪ 1,566,052
כולל מע"מ עבור מתחם א' הכולל כ 46 -מגרשים לבניה ,הכולל גם את ההוצאות עבור בתי התובעים,
כאשר הסכום המקורי המעודכן היה  ₪ 2,946,773כולל מע"מ.
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ואולם ,משנדרש המומחה לסכומים שיש צורך לשלם לתובעים כדי שיוכלו לבצע בעצמם את העבודות
שטרם בוצעו ,ומשנדרש לסוג העבודות שיש לבצע בעתיד לטובת מגרשי התובעים ולעלותן ,מעבר
לעבודות שבוצעו לאחר חוות דעתו הראשונה ,בהתחשב בכל העבודות שיש לבצע במתחם א' ,וכן
בזכותם של התובעים לחיות כיום בסביבה שאינה אתר בנייה ,תוך עריכת איזונים סבירים בין
האינטרסים של התובעים לבין האינטרסים של המפתחים – בהתחשב בכך שחלק מ"הפינישים"
ייהרסו במהלך בניית הבתים במתחם ,כמו השכבה השנייה של האספלט  -ביקש לצאת להפסקה וערך
חישוב מחודש (עמ'  893לפרוט').
לאחר חישוב נוסף צי ין כי יש צורך לבצע עבודות אספלט ,ניקוז ,צביעת כבישים ותמרור בסכום של
 ₪ 257,233נוספים לפני מע"מ ,וכן  ₪ 269,433לפני מע"מ ,עבור עבודות גינון ופיתוח שצפ"ים ,תמרור
ותאורה; תחילה השיב כי מדובר בסכום של  ₪ 526,666לפני מע"מ ,באומרו כי שאר העבודות לא
ישפיעו על אי כות החיים של התובעים ,אך לאחר מכן הוסיף סכום נוסף עבור השלמת מדרכה למושב
הוותיק בעלות של  ,₪ 24,000הכנת פתחי נטיעה לעצים בסך של  ,₪ 35,000מערכת השקיה בעלות של
 ,₪ 16,000נטיעת עצים נוספים בעלות של  ,₪ 12,000ועוד ,והעמיד את הסכום לאחר כל התיקונים על
 ₪ 717,989כולל מע"מ ,כאמור לעיל .לדבריו "שאר העבודות  -לרבות העבודות בנספח " iהשלמה "2
– "אינן משפיעות על איכות החיים של התובעים" (עמ'  ,892ש'  ;3-7עמ'  ,893ש'  -30עמ'  ,894ש' ;17
עמ'  ,896ש' .)34 ,6-10
בעדותו ,חזר המומחה ועמד על כך שהתובעים אינם זקוקים לכל העבודות במתחם א'; כך למשל ,אינם
זקוקים לצורך איכות החיים בחיי היום יום שלהם למדרכות "בצד השני של הכביש ,במגרשים שטרם
פותחו " ,לשכבה שניה של אספלט שאותה נהוג לבצע בתום הפיתוח רוב מגרשים במתחם ועוד .זאת,
תוך הפנייה לחוות דעתו הראשונה מ ,1/שם הבהיר כי רק לאחר שכ 80 % -של בתי השכונה בנויים,
נהוג להשלים שכבה נוספת של אספלט ופיתוח לאורך הכבישים .לדבריו" ,הנורמה  ...שמשלימים את
הפרויקט ,שלב שני של אספלט ,כל מיני אלמנטים אחרים שאמורים להינזק במהלך בניית בתים,
רק לאחר בניה של כ 80%-ממגרשי השכונה ,מגרשי המתחם" .משנדרש לזמן סביר להשלמת 80%
מהפרויקט ,השיב כי מדובר בשנתיים ,שלוש שנים ,וכי " 7 - 5שנים זה זמן סביר לסיים את כל ה-
 ."80%כן העיד כי "לא בכל הכבישים בארץ יש שכבה שנייה ביישובים"( .מ ;1/עמ'  66לפרוט' ,ש' 8-
 ;11עמ'  ,892ש'  -8עמ'  ,893ש' .)3
אשר לפער בין הסכום שהקציב לשצפ"ים לבין הסכום המוקצב להם בחוות הדעת המשלימה מ,3/
הסביר כי "שצ"פים מבחינת המדינה זו הקצבה ...גן שעשועים ,נדנדה ,גינון ציבורי" ,אך ההקצבה
המקורית היא ל 54 -מגרשים ,ואין בשכונה  54משפחות .לכן ,כשיש צורך לתת מענה ל 18 -משפחות
בלבד ,ניתן להסתפק בפחות נדנדות ,בגן שעשועים קטן יותר ועוד .נוסף על כך ,יש להתאים את הביצוע
לכסף שהוקצב ולא לערוך תכנון גרנדיוזי ,בציינו כי "כל השבילים לאורך הכבישים בוצעו" לפי
התקציב שניתן.
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כן הסביר את הפער בין חוות דעתו המקורית מ ,1/שם ציין כי יש לטעת  121עצים לאורך הכבישים
במתחם א' ,ואילו כיום הסתפק ב 55 -עצים ,הסביר "יש הגדרה של מתחם של בתי התובעים שיש
מדרכות רציפות מכל הבתים של התובעים אל המרכז מה שחלק לא הושלם .אתה לא צריך ללכת על
שתי מדרכות בכביש שאין שם בתים ,לא צריך"; בהמשך קבע – לאחר ששקל שוב את סוגיית העצים
 כי "לצורך איכות חיים טובה של התובעים ניתן להוסיף עוד  ₪ 35,000לצורך נטיעת עצים מעברלסכומים" שהקצה לעיל ,מפני שמגרשיהם מפוזרים .לסכום זה הוסיף  ₪ 16,000עבור השקייה ונטיעה,
ו ₪ 12,000 -עבור עצים נוספים ,וציין כי אם בוצעו פתחי נטיעה יש להפחית ( ₪ 3,600עמ'  ,894ש' -21
עמ'  ,896ש' .)13
המומחה ציין כי הקבלנים שביצעו עבודות בשנת  2019מטעם המועצה האזורית "השלימו רוב עבודות
שנדרשו לעסוק במתחם של התובעים .עשו חלק מעבודות במתחם א' ,אפילו חלק שהיה מיותר
לעשות היום"; לדבריו" ,מתחם א' המקורי כפי שהוגדר לתובעים מלכתחילה היה אמור לכלול  46או
 62מגרשים שייבנו ,ובסופו של יום נבנו יחד עם תוספת מאנשי המושב  18או  ,23ונותרו כ 30 -או כ-
 40מגרשים שאינם בנויים" ,וכי במסגרת "הפיתוח הנוכחי שמבצעת המועצה ביצעו פיתוח עבור
למעלה מ 20 -מגרשים נוספים במתחם א' ואחרים"( .עמ'  ,892ש' .)17-27
ג .לסיכום ,לאחר כל השקלה והטריה ,העמיד המומחה את הסכום שיש לשלם לתובעים מעבר
לעבודות שבוצעו עד היום על סך של  ₪ 717,989כולל מע"מ ,כאמור לעיל.

.13

הסכם פשרה חלקי שני בין התובעים לבין המושב
לאור האמור בחוות הדעת של המומחה ובעקבות עדותו השנייה ,הגיעו התובעים והמושב להסכמה
חלקית ודיונית נוספת ,לפיה המושב ישלים את העבודות שפורטו על ידי המומחה כאמור בשתי חוות
הדעת שלו ,בסכום כולל של  ,₪ 717,989במסגרת לוח זמנים שהוסכם ביניהם .גם הסכם זה קיבל תוקף
של החלטה ביום ( 23/8/20להלן :פשרת המושב).
במסגרת פשרת המושב הסכימו התובעים והמושב כי העבודות שהוסכם על השלמתן על ידי המושב -
ואשר הוגדרו על ידי המומחה כ"עבודות למגרשים בנויים" בחוות דעתו המשלימה ,בתוספת הרחבות
והשלמות שפורטו בתשובותיו לשאלות ההבהרה ,ובחקירתו הנגדית האחרונה  -ייחשבו כסילוק מלא
של הסעדים הנוגעים להשלמת העבודות המפורטות בסעיפים  70ו 71-לכתב התביעה המתוקן,
לצורכי פשרה בין התובעים והמושב בלבד .זאת ,על אף שלשיטתם עבודות אלה אינן מהוות את כל
העבודות המפורטות בכתב התביעה ,אלא הוגדרו על ידי המומחה כעבודות למגרשים בנויים במסגרת
ההשלמה של חוות דעתו בכתב ובעל פה.
מפשרת המושב עולה כי התובעים והמושב מסכימים כי חלק מהעבודות הנוספות בוצעו מטעם המושב
עובר לחתימה על פרשת המושב ,ויתרתן מופיעה במסמך עצמו .וזה לשונו של הסכם הפשרה:
"התובעים והנתבע  1מתכבדים להודיע לכב' בית המשפט כי הגיעו להסדר כדלהלן:
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בהמשך להחלטת בית המשפט מיום  ,17/2/2019הצדדים מסכימים כי כל עבודות הפיתוח
שנקבעו ע"י המומחה מטעם בית המשפט ,המהנדס רובי רזניק (עבודות לטובת בתים
בנויים) בוצעו ע"י המושב ו/או מי מטעמו וזאת פרט לעבודות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

עבודות גינון לאורך הכבישים ובמעגלי התנועה לרבות עצים במדרכות בעלות של
 108,825ש"ח.
מערכת השקיה ופתחי נטיעה לגינון הנ"ל  28,000 -ש"ח.
עבודות פיתוח שצ"פים בעלות של  179,658ש"ח.
תמרורים צביעה ואבני דרך בסך  7,650ש"ח.
חיבור עמוד התאורה ליד משפחת קפלן לחשמל והשמשתו.
השלמת מדרכה מערבית ליישוב הוותיק באבן משתלבת בסך  24,000ש"ח.
ריצוף חצרות השירות בהמשך לריצוף המדרכות ,בכפוף לפינוי חצרות השירות מכל
מיטלטלין או מערכות העשויות להפריע לריצוף חצר השירות.

מובהר כי הסכומים הנקובים לעיל ליד כל סעיף אינם מגבלה על היקף העבודות שיבוצעו או
סכומן ,אלא מבטאים את הסכום שהנתבע  1זכאי לתבוע השתתפות בגינם ,מן הנתבעים ,2
 4ו ,5-כל הסכומים נקובים לתאריך מרץ .2020
העבודות הנ"ל יקראו להלן " -העבודות שטרם בוצעו".
.2

העבודות שטרם בוצעו יושלמו בהתאמה לנדרש בחוות דעתו המקורית והמשלימה של
המומחה לרבות כל נספחיה ,וכן תשובותיו לשאלות הבהרה וחקירתו בבית המשפט.

.3

מספר פתחי הנטיעה ,העצים ונקודות ההשקיה שיבוצעו בפועל במדרכות לא יפחת מ.50-
עבודות הפיתוח של השצ"פים יתבצעו על בסיס תכנית שאושרה ע"י ועד המקומי של מושב
הבונים וע"י התובעים .העתק התכניות המאושרות הנ"ל מצ"ב ומסומן א 1-עד א .4-למען
הסר ספק ,יבוצעו כל השצ"פים הנכללים בתכניות הנ"ל וכל פרטי התכניות ,פרט לקטעים
שלא לביצוע (מסומנים בצהוב) בתכנית שסומנה כ-א 1-וכן שביל לא לביצוע בתכנית
שסומנה כ-א.4-

.4

הנתבע  1מתחייב לדאוג לביצוע העבודות שטרם בוצעו למעט עבודות פיתוח השצ"פים ,בתוך
ארבעה חודשים מחתימת הסכם זה.
בתוך המועד הנ"ל יגיש הנתבע  1או מי מטעמו לוועדה המקומית בקשה למתן היתר לביצוע
עבודות השצ"פים ,כולל תכניות שיהיו בהתאמה לאמור בסעיף  3לעיל .העבודות לפיתוח
שצ"פים יושלמו בפועל בתוך שנה וחצי מחתימת הסכם זה ,אלא אם יהיה בידי הנתבע
להראות כי למרות שפעל בשקידה וביעילות להשגת ההיתר ,נמנע הדבר ממנו בשל עיכוב
שאינו באחריותו.
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"השלמת העבודות" ,לגבי כל פרק ,תיקבע באישור מפקח מטעם המועצה האזורית.
.5

מוסכם כי השלמתן של העבודות שטרם בוצעו ,כאמור לעיל ,ייחשב לצורכי פשרה ,ביחסים
שבין התובעים לנתבע  1בלבד ,כסילוק של הסעדים הנתבעים בסעיף  70ו 71-לכתב התביעה.
כן מוסכם כי אם לא יושלמו העבודות הנ"ל בכלל או במועד ,לא יהיו התובעים זכאים לבטל
הסכם זה אלא לתבוע אכיפת ההסכם בלבד ,לרבות הטלת סנקציות לשם כך .אין באמור כדי
לפגוע בדרישות התובעים בגין ליקויים בעבודות הפיתוח (לרבות ליקויים בגין עבודות
שבוצעו לפני מועד חתימת הסכם זה) ו/או בטענת התובעים כי הינם זכאים להשלמת כלל
עבודות הפיתוח במתחם ההרחבה הדרומית במועד מאוחר יותר ,טענה שהמושב חולק עליה.

.6

לפיכך נותרו להכרעה ,ביחסים שבין התובעים לנתבע  ,1המחלוקות הבאות:
א.
ב.
ג.

תביעת התובעים לפיצוי בגין מטרדים ועיכוב בביצוע העבודות (סעיף  72לכתב
התביעה).
החזר הוצאות משפט.
שכר טרחת עו"ד.

כן נותרו להכרעה כל המחלוקות ,שע"פ כתבי הטענות ,בין הצדדים להסכם זה ,כל אחד מהם
בנפרד ,לבין הנתבעים  4 ,2ו ,5-שאינם צד להסכם.
.7

כב' בית המשפט מבקש בזה ליתן להסדר זה תוקף של פסק דין חלקי ,ביחסים שבין
התובעים לנתבע ." 1
כאמור לעיל ,ניתן להסכם תוקף של החלטה ,ביחסים שבין התובעים למושב.

משכך נותרו להכרעה ביחסים שבין התובעים למושב מחלוקות מצומצמות באופן יחסי – תביעת
התובעים לפיצוי בגין מטרדים ועיכוב ביצע עבודות ,החזר הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
התובעים והמושב הדגישו כי פשרה זו עם המושב אינה מחייבת אותם כלפי הקבלן שאינו צד לפשרת
המושב.
.14

גדר המחלוקות שנותרו בין הצדדים
א .התובעים והמושב הגיעו כאמור להסכם פשרה שני ,לסילוק תביעת התובעים נגד המושב ,למעט
בסוגית המטרדים ועיכוב בביצוע עבודות ,ההוצאות ושכר טרחת עו"ד .בנתונים אלה ,משנדרש בית
המשפט להחליט ולו בראש נזק אחד ,אין מנוס מבחינת אחריותם של כלל הנתבעים לנזקי התובעים,
והחלוקה ביניהם .למען הסר ספק ,אפילו יהיה חלקו של המושב בנזקי התובעים כתוצאה מהפרת
ההסכמים ועוולות שיימצאו גבוה מהסכום המוסכם ,יהיה המושב פטור מתשלום של סכום נוסף
כאמור לעיל ,בגין ביצוען של עבודות הפיתוח העתידיות.
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ב .האם הפרו הנתבעים או מי מהם את ההסכמים עם התובעים?
ג .בהנחה שהקבלן הפר את ההסכם עם התובעים ,מהן העבודות הנוספות שנותרו לביצוע עבור מגרשי
התובעים? (זאת ,על פי חוות דעתו של המומחה רזניק ,מטעם בית המשפט ,כפי שנמסרה בכתב ובעל
פה ,אשר איש מהצדדים לא ביקש לסתור ,ואינו חלוק עליה למעשה).
ד .מה היקף הנזק שנגרם לתובעים בגין האיחור הרב בהשלמתן של עבודות הפיתוח?
ה .בחינה של מערכות היחסים בין התובעים למושב ולקבלן ,ומערכת היחסים בין המושב והקבלן ,בין
השאר בהתחשב בפסק הבוררות שניתן בין הקבלן למושב.
ו .מהם הסעדים להם זכאים התובעים מהקבלן ,אם בכלל ,בגין אי הביצוע של מכלול עבודות הפיתוח
שנדרשו על פי ההסכמים המקוריים בין התובעים או מי מהם לבין הקבלן ,בהתחשב בכך שחלק
מהעבודות בוצעו ועלותן של האחרות תשולם בהתאם לפשרות שנערכו עם המושב; מי אחראי לפצות
את התובעים בגין האיחור הרב בהשלמתן של עבודות הפיתוח?
ז .מהם הסעדים השיוריים להם זכאים התובעים מהמושב בגין מטרדים ,הוצאות ושכ"ט עו"ד ,אם
בכלל ,בהתחשב באי הביצוע של מכלול עבודות הפיתוח במועד בהתחשב בכך שחלק מהעבודות בוצעו
ועלותן של האחרות תשולם בהתאם לפשרות שנערכו עם המושב?
ח .ההודעה לצד שלישי ,ודרישת המושב לשיפוי מהקבלן.
.15

טיעוני הצדדים ביחס לעבודות הפיתוח והתשתיות לאחר הסכם הפשרה השני בין התובעים למושב
א .התובעים טענו כי שילמו לקבלן ,על פי דרישתו ,דמי פיתוח בסכומים גבוהים בהרבה מהסכומים
שהמנהל אישר; לשיטתם ,הקבלן ביצע עבודות אחרות שלא נדרשו לביצוע על פי הסכמי הפיתוח
שנחתמו בינו לבינם ,ודרשו לחייב אותו לשלם להם עבור כל העבודות שלא בוצעו לאחר הסכם הפשרה
השני.
ב .הקבלן דחה את טיעוני התובעים כי הוא ביצע "עבודות שלא היו נדרשות" .הוא הפנה לתשובות
המומחה ,לפיהן הוא ביצע את כל עבודות התשתית הנדרשות עבור  46מגרשים בתוך מתחם א' עבור
השלב הראשון לפני בניית הבתים ,כפי שהעידו גם הקבלן יפתח בנאי וכן המפקח יובל ענבי; הוא ביצע
חלק מהעבודות עבור השלב השני עבור מגרשים במתחם ,סיים עבודות פיתוח מחוץ למתחם בתחום
חיבור קווי ביוב  -תשתיות ראש שטח קו ביוב המחבר בין המתחם לבין קווי הביוב הקיים וחיוני
לתפקוד מערכת הביוב ,בנה קיר אקוסטי שהיה חיוני לאיכות החיים של התובעים  -ואין דרישה כי
יבצע עבודות נוספות מחוץ למתחם א' עבור בתי התובעים .כן הפנה לדברי המומחה לפיהם הבקשה
להיתר כוללת  53מגרשים ,כאשר חוזי התובעים מדברים על  15מגרשים ,וכי להערכתו ערך העבודות
שבוצעו הוא  ₪ 3,624,188ללא מע"מ .לדעתו ,אין הבדל בין המספרים מפני שתכולת העבודה מוגדרת
בחוזה בין הקבלן למושב.
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ג .הן הקבלן והן המושב הפנו לחוות דעתו של המומחה ,שאישר כי חלק הארי של העבודות בוצע גם
לטובת פיתוח של בתי התובעים ויתר המגרשים ששווקו ,מלבד סכום נמוך ביותר; המומחה ציין כי
שווי העבודה שלא נדרשה הוא בסך של  ,₪ 18,900בתוספת מע"מ ,תקורות ובצ"מ .כ 30% -מפריצת
הדרכים בין החלק המזרחי והמערבי במחיר של כ ,₪ 27,000 -היה חיוני עבור חברת חשמל .לטענתם,
מדובר בסכום זניח ביותר ביחס לכלל ההוצאות ,שלא היה בו כדי למנוע מהקבלן להשלים את ביצוען
של כל עבודות הפיתוח שאותן התחייב לבצע על פי ההסכמים .לדבריו ,הפיזור של מגרשי התובעים
חייב עבודה רבה יותר מאשר לו ריכזו את מגרשי התובעים בקרבת מקום (עמ'  ,79ש' .)7 -1
ד .המושב ביקש לדחות את טיעוני התובעים כי הקבלן ביצע עבודות שלא היו חיוניות לביצוע על פי
ההסכמים ביניהם ,בידיעת המושב ובהסכמתו; המושב לדחות גם את טיעוני הקבלן ,ובעיקר את
טיעוניו בדבר הפסדיו בפרויקט ,משלא ניתן לו לשווק מגרשים נוספים על אלה ששיווק לתובעים
ולמספר משתכנים נוספים .המושב הפנה לתשובת המומחה לשאלה  3בחוות דעתו הראשונה מ ,1/שם
קבע כי עלות כל העבודות שביצע הקבלן בהרחבה ,הכוללות הן את העבודות שביצע במתחם של
התובעים והן את העבודות שביצע באזורים אחרים ,היא  ₪ 3,624,188לפני מע"מ ,ובתוספת מע"מ
עומד הסכום על סך של  ,₪ 4,240,300וטען כי הקבלן הרוויח למעלה מ 6 -מיליון  ;₪לשיטתו ,גם
בערכים נומינליים ,בהפחתת סכומים שגבה מעבר לדמי הפיתוח שאישר המנהל ,הרוויח הקבלן למעלה
מ  4-מיליון .₪
לטענת המושב ,במסגרת פשרות המושב ,הוא דאג לביצוע עבודות בסך של  ₪ 1,664,794כולל מע"מ,
וזאת מבלי שקיבל כל סכום מהתובעים לצורך ביצוע עבודות הפיתוח ,ועל הקבלן להשיב לו סכום זה
במלואו.

.16

פסק הבוררות – השתק פלוגתא ביחסים שבין המושב לקבלן.
הקבלן טען לכל אורך הדרך וגם בסיכומיו כי קביעותיו של הבורר בפסקי הבוררות  -אשר קיבלו תוקף
של פסק דין לאחר מכלול התיקונים המפורטים לעיל – יוצרות השתק עילה והשתק פלוגתא ביחסים
שבינו לבין המושב ,וגם בינו לבין התובעים ,בהיותם צד קרוב ,לשיטתו ,מבלי לפרט את הבסיס
הנורמטיבי לטענה זו.
המושב העלה טענות שונות העומדות בניגוד לקביעה בפסק הביניים ,ובעיקר כי פסק הבוררות אינו
יוצר השתק פלוגתא ביחסים שבינו לבין התובעים ,בעיקר נוכח תוכן ההסכמים בין התובעים לקבלן
ובין התובעים למושב ,אשר לא עמדו בבסיס הבוררות ולא הוכרעו שם.
ייאמר כבר עתה כי אני מקבלת את טענת הקבלן בסוגיה זו ,וקובעת כי המושב מושתק כיום מהעלאת
טענות העומדות בניגוד לפסק הבוררות ,אשר קיבל תוקף של פסק דין ,וכי משהוכרעו פלוגתות שונות
במסגרת פסק הביניים בבוררות ופסקי הבוררות המשלימים לצורך הכרעה במחלוקות שביניהם ,לאחר
שמיעת ראיות ,יוצרות הכרעות אלה השתקי פלוגתא בסוגיות שנדונו ,המחייבים את המושב והקבלן.
(לעניין הכלל של השתק פלוגתא המונע התדיינות חוזרת במחלוקות עובדתיות ומשפטיות שנידונו לגופן
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והוכרעו בהליך קודם ,וזאת גם כאשר ההתדיינות המאוחרת היא בעילת תביעה שונה ,ראו גם ע"א
 246/66קלוז'נר נ' שמעוני פ"ד כב( ,561 ,)2מפי כב' הנשיא אגרנט; ע"א  9245/99ויינברג נ' אריאן ,פ"ד
נח( ,769 )4מפי כב' הש' פרוקצ'יה; רע"א  2237/06בנק הפועלים נ' רלה וינשטיין ( ,)8/3/09מפי כב'
הש' נאור (כתוארה אז); כן השוו ע"א  1691/11בנק לאומי למשכנתאות נ' צוברי ( ,)15/12/15מפי כב'
הש' מלצר; רע"א  5138/18עוואד נ' עו"ד נשר ( ,)16/10/18מפי כב' הש' גרוסקופף).
יחד עם זאת ,אין מנוס מלפרט את המערכת ההסכמית בין שלושה צדדים אלה ,לצורך מתן הכרעה
בתביעת התובעים ,גם לאחר הסכמי הפשרה החלקיים שאליהם הגיעו התובעים עם המושב ,ולאחר
הסכם הפשרה עם הנאמנים.

המערכת ההסכמית בין התובעים ,הקבלן והמושב
.17

תחילתם של ההסכמים בין המושב לקבלן בחוזה התשתיות שנחתם בשנת  ,'06כאמור לעיל (להלן
בפרק זה :החוזה).
בסעיף  2.1לחוזה התשתיות הסכימו המושב והקבלן כי " ...המושב בשמו ובשם האגודה המוניציפלית
מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ועל חשבונו את ביצוע הפרויקט ,היינו תכנון וביצוע כל עבודות
הפיתוח והתשתיות הציבוריות הדרושות להקמת ההרחבה ולהגדלת ההרחבה בעתיד." ...
הפרויקט הוגדר כ"ביצוע כל עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות הדרושות להקמת השכונה .מבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר כי עבודות הפיתוח והתשתיות הקשורות להרחבה יבוצעו בתיאום
ובהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות כתנאי למתן היתר בניה לבניית יחידות הדיור ,לרבות עבודות
הפיתוח הסביבתי ויכללו בין היתר עבודות עפר ,פריצת דרכים ,סלילת כבישים ומדרכות ,מצעים
וציפויי אספלט ,הנחת קווי ביוב ומים עם הסתעפות עד לגבולות המגרשים הנכללים בהרחבה ,כולל
חיבור מערכת הביוב של ההרחבה לנקודת איסוף מתאימה ,לרבות הקמה של כל מתקני הביוב
הנדרשים להקמת ההרחבה בלבד ,הקמת תשתית רשתות חשמל טלפון וטלויזיה בכבלים תת
קרקעיים בהתאם לדרישות החברות הממשלתיות עבור ההרחבה; תאורה ,הקמת קירות תומכים בין
המגרשים ו/או בינם לבין הכבישים כפי שיידרש וכיוצ"ב".
על אף ש"השכונה וההרחבה" הוגדרו בחוזה התשתיות למעשה כ 17 -מגרשים ( )15+2שמיועדים
לביצוע בשלב א' של ההרחבה ,הקבלן אישר כי ידוע לו ש"ההרחבה נשוא חוזה זה הינה חלק משכונה
גדולה יותר המתוכננת במקרקעין (להלן" :השכונה המורחבת") ...וכי אין באמור בחוזה התשתיות
"כדי להעניק לקבלן זכויות לביצוע התשתיות הציבוריות ו/או שיווק מגרשים נוספים בשלב ב' או
מגרשים אחרים מעבר לאמור בחוזה זה"( .ס'  6.6לחוזה).
המושב הדגיש כי "אין לו כל נגיעה בביצוע עבודות הפיתוח" ,ואין בחוזה התשתיות "כדי להטיל עליו
אחריות או חובה בגין שירותי הקבלן לפרויקט ...וכי דרישות המושב בהסכם זה נובעות מטעמים
חברתיים ובין היתר מהטעם שהמשוב מעונין למונע ככל האפשר את אפשרות החיכוך והסכסוכים
בין המושב ובין המשתכנים ,ותו לאו" (סעיף  8.11לחוזה); וכן "כי אם תוגש כלפי המושב תביעה או
דרישה כלשהיא בכל הקשור בעבודות פיתוח התשתיות הציבוריות (ככל שאלה יוטלו עליו) ...הקבלן
 20מתוך 76

בית המשפט המחוזי בחיפה
ת"א  6107-09-13אמאדו ואח' נ' הבונים ,מושב שיתופי להתיישבות חיילים
משוחררים בע"מ ואח'
יגרום לשחרר את המושב מכל אחריות וחבות וישפה אותו על כל אובדן ,נזק ,או הפסד מכל סוג ומין
אשר ייגרמו למושב בגין אותה תביעה או דרישה( "...סעיף  ,)8.12וכי עלויות ביצוען של העבודות
לפיתוח התשתיות הציבוריות יוטלו על המשתכנים (סעיף .)12.5

.18

הקבלן חתם על חוזי פיתוח עם כל המשתכנים.
א .עיון במבוא לחוזי הפיתוח שנכרתו בין הקבלן לבין כל אחד מבתי האב של התובעים במועדים שונים,
מלמד כי כל אחד מחוזי הפיתוח מפנה לחוזה התשתיות בין המושב לקבלן .במבוא לחוזים אלה נכתב
כדלהלן:
"הואיל והקבלן קיבל על עצמו לבצע את עבודות הפיתוח והתשתית באתר ההרחבה ,אשר יאפשרו בין
השאר דרכי גישה ותשתיות למגרש וזאת כאמור בהסכם שבין הקבלן למושב הבונים ,ובהתאם
להוראות המועצה האזורית  ...והצדדים מעוניינים כי הקבלן יבצע עבור המזמין את עבודות הבנייה
והפיתוח במגרש ,את עבודות הפיתוח והתשתית כאמור לעיל ,הכול כנקבע בחוזה זה להלן( ."...למען
הסר ספק ,המזמין הוא המשתכן הרלוונטי – ד.ס).
יצוין ,כאמור לעיל ,כי התובעים אמאדו ,קפלן ,דרימר ,שפיר ,דובדבני וקרש רכשו מהקבלן שירותי
פיתוח בלבד ,ולא הזמינו ממנו שירותי בנייה של ביתם( .ראו סעיפי  4.1לחוזים שנכרתו ביניהם לבין
הקבלן ,ואשר צורפו לתצהיריהם) .העבודות בחוזים אלה מוגדרות כ"עבודות הפיתוח והתשתיות
הציבוריות שעל הקבלן לבצע במתחם שנקבע בחוזה לביצוע תשתיות שבין המושב לקבלן ,ובהתאם
להוראות חוזה זה ונספחיו" .התובעים פכולדר וגורליצקי רכשו מהקבלן שירותי פיתוח ובנייה של
ביתם ,ובחוזי הפיתוח שלהם מוגדרות "העבודות" כדלהלן" :כל עבודות הבנייה ,הפיתוח והתשתית
שעל הקבלן לבצע על פי הנקבע בחוזה זה על נספחיו".
ב .בפרק הקרוי "מועדי ביצוע" ,התייחסו הצדדים ללוחות הזמנים לביצוען של עבודות הפיתוח
והתשתיות.
סעיף  8.3לחוזה אמאדו ,סעיף  9.3לחוזה קפלן ,סעיף  8.3לחוזה קרש ולחוזה דובדבני קובעים" :ידוע
למזמין כי העבודות במתחם בו נכלל המגרש יושלמו בתוך  12חודשים מהמועד בו הושלמה בנייתו
של הבית האחרון במתחם"; כך גם נאמר בסעיף  8.4לחוזה שפיר ,בשינויים קלים .בסעיף  9.4לחוזה
גורליצקי נכתב במקום "ידוע למזמין" ,כי "הקבלן מתחייב" ,ושאר הסעיף זהה.
בסעיף  9.4לחוזה דרימר נכתב" :ידוע למזמין כי עבודות הפיתוח והתשתית במתחם ,אשר נועדו לכלל
הציבור ,יושלמו תוך חודשים מהשלמת העבודות במגרש" (ללא נקיבה במספר החודשים);
סעיף  9.4לחוזה פכולדר קובע" :ידוע למזמין כי עבודות הפיתוח והתשתית במתחם ,אשר נועדו לכלל
הציבור ,יושלמו תוך  6חודשים ממועד השלמת העבודות במגרש ,ועבודות הפיתוח והתשתית
האמורות בכל אתר ההרחבה יושלמו תוך  24חודשים למן המועד בו ניתן היתר הבנייה הראשון לגבי
איזה ממגרשי המגורים באתר ההרחבה";
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עם זאת ,הצדדים הסכימו (באותה נשימה ,בסיפא לפרק מועדי הביצוע) ,כי "אי השלמת עבודות
הפיתוח והתשתית במתחם עד לתום המועד המצוין לעיל לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יקנו למזמין
את הזכות לכל פיצוי ו/או סעד ו/או תרופה ,ובלבד שבמועד המצוין תהא גישה סבירה ובטוחה
למגרש"( .להלן :פיסקת החסד).
ג .משמעות הסעיף בדבר מועדי ביצוע;
הקבלן טען כי מדובר בסעיף פטור לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית ,ואילו התובעים הבהירו בכתבי
טענותיהם ,בחקירותיהם הנגדיות ובסיכומיהם כי תנאי זה מתייחס למועד בו יושלמו העבודות ,שלהן
התחייב הקבלן  -תוך  12חודשים מהמועד בו הושלמה בנייתו של הבית האחרון במתחם  -אך לא לעצם
זכותם של התובעים להשלמתן ,וכי הם מעולם לא ויתרו על זכותם זו לקבל את עבודות הפיתוח
מהקבלן; קרי ,כי על הקבלן להשלים את העבודות הנ"ל בתוך זמן סביר ,אשר חלף זה מכבר ,ומהתנער
מעצם חיובו ומאחריותו להשלימן ונטש את אתר העבודה ,הפר את ההסכמים עמהם( .ראו למשל עדותו
של קפלן בעמ'  ;169גורליצקי ,בעמ'  ,187קרש ,בעמ'  237למעלה" :אין שם ויתור על האחריות לבצע
פיתוח .יש שם עניין של כן עברו  12חודשים או לא עברו  12חודשים").
אקדים ואומר כבר עתה כי אני מעדיפה את פרשנותם של התובעים על פני פרשנות הקבלן לפסקת
החסד ,הן לאור מיקומה בחוזה ,הן נוכח לשונה ,ובעיקר לאור תכליתה .ראשית ,מעיון חוזה התשתיות
ובחוזי הפיתוח ניתן ללמוד כי הקבלן קיבל על עצמו את כל עבודות הפיתוח והתשתית במתחם –
שהוגדר כ"חלק מאתר ההרחבה הכולל  15מגרשים המיועדים למגורים ,הכוללים גם את המגרש
כהגדרתו להלן" ,ולא רק את העבודות ב"שלב א" או ה"עבודות הקשורות למגרש" ,ומדובר בחוזה
לטובת צד שלישי – והתובעים בכללו; שנית ,עבודות הפיתוח והתשתית מוגדרות בסעיף ההגדרות של
חוזה הפיתוח ,והקבלן לקח את עצמו לבצע אותן במלואן במסגרת הגדרת העסקה והגדרות הקבלן;
לא זו אף זו ,מחוזי הפיתוח שנכרתו בין הקבלן למשתכנים עולה כי הובהר למשתכנים כי עבודות
פיתוח והתשתית במתחם בו נכלל המגרש יושלמו בתוך כשנה מהשלמת בנייתו של הבית האחרון
במתחם .פסקת החסד מצויה רק בסעיף הקרוי "מועדי ביצוע" ולא מעבר לכך; הפסקה מתייחסת
ישירות למועד הביצוע ,ואף מפנה "לתום המועד המצוין לעיל" ,דהיינו ברישא לאותו סעיף קטן המגדיר
את לוחות הזמנים לביצוע העבודות; שלישית ,אשר לתכלית ההסכם ,הקרוי "חוזה פיתוח" ,היעלה
על הדעת כי ככל שהקבלן לא יבצע את העבודות שלהן התייחס במועד שנקבע ,הוא יהיה פטור מביצוען
חרף קבלת התמורה עבורן?
משכך ,נדונה טענתו זו של הקבלן להידחות.
.19

עלויות הפיתוח ודמי הפיתוח
דמי הפיתוח נקבעו על ידי המנהל .ביום  28/1/07קבע המנהל את עלויות הפיתוח המאושרות עבור
ההרחבה ,והעמידן על סך של  ₪ 151,201למגרש (צמוד מנובמבר  .)2006כך הותר לקבלן לגבות
מהמשתכנים רק את עלויות הפיתוח הללו ,ולא מעבר לכך( .ראו את האומדן בדבר עלות העבודות,
אשר אושר על ידי המנהל כבסיס לסכום שנקבע לצורך ביצוע מדרכות ,תאורה ,שצ"פים וגינון (סעיף 7
ונספח ב' לתצהיר הקבלן).
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התובעים טענו כי חישוב העלויות נעשה לפי  85מגרשים (סעיף  7לתצהיר אמאדו) ,ואילו המושב טען
כי חישוב העלויות נעשה לפי  112מגרשים (ראו נספח ו' לתצהיר דהרי ,בדבר אישור העמסת עלויות
הפיתוח למגרש) .המומחה העיד כי "עלויות הפיתוח שהוגשו לאישור המנהל הוגשו על פרויקט של
 112מגרשים ,והסכום פר מגרש שנגבה מהמשתכנים –  ,₪ 151,000זה ממוצע ל( "112 -באמרו כי
הם מחולקים להרחבה דרומית וצפונית) ,אך הניח  -תוך מתן הסברים להנחתו זו  -כי ככל שישווקו כל
 46המגרשים במתחם א' ,עלויות הפיתוח יכוסו במלואן (זאת ,לאחר שציין כי עבודות הפיתוח שביצע
הקבלן "כיסו  54מגרשים במתחם; עמ'  64לפרוט' ישיבת  ,21/11/17ש'  -6עמ'  ,65ש'  ;28עמ'  ,78ש'
 .)22לפי כך או כך אין חולק כי חישובן של עלויות הפיתוח לא נעשה לפי  15או  20מגרשים ,כפי שקרו
הדברים בפועל.
מכל מקום ,התובעים מסרו בתצהיריהם ,בעדויותיהם ובסיכומיהם כי הקבלן גבה מהם דמי פיתוח
גבוהים בהרבה מאלה שאושרו על ידי המנהל ,בתואנות שווא ובמסגרת חוזים ריקים ,וכי הם לא קיבלו
תמורה לעודף דמי הפיתוח ששילמו.
הקבלן ,אשר נחקר בסוגיה זו ארוכות פעמיים ,גם לאחר שנתן חוו"ד משלימות ,אישר בסופו של יום
כי הסכומים ששילמו לו התובעים נועד לממן את כל עבודות התשתית ,לרבות "שלב ב" ,וכי התובעים
לא היו צריכים להוסיף כסף ,מעבר למה ששילמו לקבלן ,עבור עבודות אלה (עמ'  ,695ש'  – 4עמ' ,697
ש'  .)6לא למותר לציין כי בטופסי ההרשמה של הקבלן נרשם מפורשות כי הסכום המשולם כולל
"תשלום לקבלן המבצע עבור השתתפות בכל עבודות הפיתוח התשתית בשכונת ההרחבה".
הקבלן עמד על כך שלא גבה מהתובעים דמי פיתוח בסכומים העולים על הסכום שאושר על ידי המנהל.

.20

המעורבות של המושב בחתימת ההסכמים עם המשתכנים.
הוכח כי מרבית המגעים עם התובעים ובאי כוחם לצורך ההגעה לשלב החתימה על הסכמי החכירה עם
המנהל נעשו עם הקבלן ונציגיו ,ועם עוה"ד ממשרד פרימס ושות' ,אשר ייצגו את הקבלן והיו גם
הנאמנים שהחזיקו בכספי הפיתוח (ראו עדות אמאדו בעמ'  ,129ש'  ,22-23ועדות עו"ד אלטמן בעמ'
 ,503ש'  ;8עמ'  506ש' .)5-8
הוכח כי כל התובעים ,שהיו מיוצגים על ידי עורכי דין ,הסתמכו על "פרוספקט שיווקי" שפרסם הקבלן,
שלפיו המחיר שהם עתידים לשלם עבור המגרש יכלול את הפיתוח של כל התשתיות הציבוריות ,וכי
רובם אף נפגשו עם הקבלן ,אשר הוא ונציגיו הציגו בפניהם תכניות של ההרחבה הכוללות פיתוח מלא,
"תוך התחייבות של הקבלן לביצוע הפיתוח בהתאם" ,וכי "הוא אחראי להכול".
הוכח כי ב"כ התובעים ניהלו – כל אחד בתורו  -מו"מ עם הקבלן וב"כ – מבלי שהמושב היה שותף
למו"מ ,וכי התובעים חתמו על הסכמי הפיתוח לאחר שהבינו שהפיתוח וזמני הביצוע של עבודות
הפיתוח עשויים להתארך מעבר למוסכם ,אך הם יקבלו ממנו פיתוח מלא תמורת דמי הפיתוח ששילמו;
הם הסכימו לכך ,גם לאחר שעורכי הדין אשר ייצגו אותם הבהירו להם את משמעות הדברים ,ואף
הזהירו חלק מהם מהשלכותיהם (ראו תצהיר אמאדו ועדותו בעמ'  ,97ש'  - 4עמ'  ,98ש'  ;8עמ'  ,100ש'
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 ;5-15עמ'  ,126ש'  ;24-32מכתב עו"ד זר מיום ( 19/12/09מוצג נ ;)1/ראו תצהיריהם של גורליצקי
ודרימר בנדון; ראו גם תצהיר דרימר אשר היה מיוצג במו"מ עם הקבלן ע"י עו"ד הראל טיקטין,
ועדותו ביום  ,14/1/18בעמ'  ,272ש'  ;3-9כן ראו תצהירו של שפיר שיוצג ע"י עו"ד שי טויסטר ,ועדותו
בעמ'  ,222ש'  ,19-20תצהירו של דובדבני בסעיף  ,10ועוד).
כן הוכח כי הקבלן שלח חלק מהמשתכנים לישובים אחרים כגון קיבוץ אשדות יעקב כדי להתרשם
מהפיתוח שביצע שם ,והבטיח פיתוח "כמו בקיסריה"( .ראו למשל תצהיר פכולדר ועדותו בעמ' ,149
ש'  -20עמ'  151ש'  ;30עמ'  ,152ש'  - 16עמ'  ,153ש'  .)4פכולדר הפנה בתצהירו למכתב שקיבל מהקבלן
לגבי ההיקף של עבודות הפיתוח ,מכתב אשר אושר על ידי הקבלן" :לאילן – החוזה עם המושב יכלול
הוראה כללית לפיה הקבלן יידרש לבצע את עבודות התשתית הנדרשות לצורך הקמת אתר ההרחבה.
התכנון המפורט יעבור אישור של המועצה וע"פ אישור זה ,הנחיות המועצה והיתרי בנייה כדין יבוצעו
העבודות .כך נדרש וכך צריך'" (ס'  6לתצהיר פכולדר; ס'  27לתצהיר הקבלן; ראו גם טיוטה של חוזה
פיתוח שהוחלפה בין עו"ד אסיף ב"כ פכולדר לבין ב"כ הקבלן ,נספח א' לתצהיר פכולדר; כן ראו תצהיר
קפלן ועדותו בעמ'  ,163ש'  - 20עמ'  ,164ש'  ;6עמ'  ,168ש'  .)18-35קפלן הוא דובר אנגלית ,אך מסר
כי עו"ד צבי ניקסון שייצג אותו תרגם לו את כל המסמכים לאנגלית).
דברים דומים נמסרו גם על ידי קרש ,אשר רכש את הזכויות במגרש בשנת  ,'09בהיותו מיוצג על ידי
עו"ד יריב שפרונג ,למרות שידע אודות קיומו של עיכוב מצד המנהל לגבי שלב ב' (ראו תצהיר קרש
ועדותו בעמ'  ,235ש' .)19-21
גרסאות אלה של התובעים ,בדבר חתימתם של חוזי הפיתוח לאחר מו"מ ממושכים בין הקבלן לבין
התובעים ,אושרו על ידי עוה"ד יוסף ואלטמן ,שציינה גם כי כספי הפיתוח שהופקדו בידי הנאמנים
שוחררו לידי הקבלן על פי אישורו של מפקח ,למרות שהעניין לא הוסדר בחוזי הפיתוח (עמ'  , 504ש'
 ;15-19עמ'  ,506ש' -12עמ'  ,508ש'  ;27עמ' ,521ש' .)21-23

.21

פסק ביניים של הבורר ,ד"ר ביין בין הקבלן – נתבעים  4 ,2ו – 5-לבין המושב.
כדי לסבר את האוזן ולצורך הדיוק ,יובאו הדברים להלן כפי שנקבעו והוכרעו על ידי הבורר החל משנת
 2013ואילך( .הבורר עשה אבחנה בין הקבלן לבין הנתבעת  ,2חברת יפתח בנאי; בפרק זה תקרא
הנתבעת  2גם :יפתח)).
לאחר בחינה של טיעוני הצדדים שבפניו ומסמכיהם וראיותיהם ,קבע הבורר כדלהלן:
א .הבורר דחה את טענותיו של הקבלן  -יפתח (נתבעת  - )2שלפיהן ,עבודות הפיתוח והתשתיות
בשכונה בוצעו במלואן.
"אין לקבל את הטענה שעצם הוצאת טופסי  4מהווה ראיה שעבודות הפיתוח והתשתיות בוצעו במלואן .טענה
זו אינה נראית לי ,שהרי גם חוות הדעת של ענבי התייחסה לעבודות שלא בוצעו ,ומכאן שטופסי  4שהוצאו
למי מהמשתכנים או לכולם אינם בהכרח ראיה שכל העבודות הכלולות בתכניות הבינוי אכן בוצעו .ככלל ,אני
מעדיף את קביעות המומחים מטעם המושב לעניין העבודות שלא בוצעו ,על זו של המהנדס ענבי מטעם יפתח".
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ב .הבורר קבע כי לא נעשתה הפרדה בין עבודות הפיתוח עבור מגרשיהם של המשתכנים הראשונים
לבין העבודות עבור מגרשים שלא שווקו ,והצדדים היו מודעים לעודף ההוצאות הצפויות לקבלן בשל
כך.
" ... .8ניתן לקבוע שהוטל על הקבלן ביצוע עבודות התשתיות והפיתוח כנדרש לצורך שיווק  15מגרשים
ולקבל היתרי הבנייה .עם זאת צפו הצדדים ,כי לא ניתן להפריד הפרדה חדה בין התשתיות הדרושות ל15-
מגרשים ( 2 +מגרשי הבנים) לבין התשתיות והפיתוח הנחוצים לצורך הקצאת מגרשים נוספים לבנייה במסגרת
המשך ההרחבה שלב ב'.
עוד יצאו הצדדים מהנחה (הבאה לביטוי בהוראות סעיף  15להסכם) כי הגלישה של עבודות הפיתוח

.9

אל שלב א' אל עבר שלב ב' ,כרוכה בהוצאות שבגינן לא תשופה יפתח באופן מלא מהכספים שהיא תגבה
משיווק  15מגרשים  2 +מגרשי הבונים .תמיכה בהנחה זו ניתן למצוא בכך שקבלנים אחרים אליהם פנה
המושב לא רצו לקבל את "הפרויקט" במתכונת שמצאה בסופו של דבר ביטוי בהגדרת מושג זה בהסכם ,כי
סברו שאם יתאפשר שיווק  15מגרשים בלבד ,העניין לא יהיה כלכלי עבורם (ראה למשל חקירת דהרי ."...
ג .הבורר דחה את טיעוני המושב כי הוא פטור מאחריות בכל הנוגע לתשלום עבור ביצוען של עבודות
פיתוח ותשתיות;
".10

כעיקרון ,בהסדר שמתכונתו מובאת לעיל המושב אינו נושא באחריות ישירה לתשלום בגין התשתיות

והפיתוח והתחייבויותיו בהסדר הזה מתבטאת ברכיבים הבאים:
יצירת מסגרת שבה ניתנת ליפתח הזדמנות לשווק  15מגרשים לאנשים שהוא יבחר בהם כפוף לאישור של
המושב ,אשר יכול לפסול מועמדים שאינם ,נראים לו (סעיף  )2.2ומאידך מוטל על המושב להפנות מועמדים
שהופנו אליו על ידי יפתח ושאושרו על ידו למנהל לשם חתימה על הסכמי פיתוח וחכירה.
א .לאפשר ליפתח לגבות מהמשתכנים האמורים את הוצאות הפיתוח בסכום שיאשר המנהל וכן מתן הזדמנות
ליפתח להשתכר מבניית מבנים ופיתוח פנימי של המגרשים ככל שהאנשים להם יוקצה המגרש– ירצו בכך.
ב .המושב מתחייב להקנות בלעדיות ליפתח לשיווק  15המגרשים (...סעיף .)8.1
ג .המושב התחייב כי לא יפנה למנהל משתכן פוטנציאלי לשם חתימה על הסכם פיתוח ,אלא לאחר שהמשתכן
חתם על כל המסמכים ושילם את הסכומים המגיעים ממנו ובין היתר ליפתח (ראה סעיף  12.5להסכם)
וסעיף  12.6לגבי מגרשי הבנים.
.11

המושב לא התחייב כלפי יפתח לאפשר לו שיווק של מגרשים כלשהו בשלב ב' דהיינו מעבר לשיווק

 15המגרשים .ועם זאת נקבע בסעיף  15להסכם שבמקרה והמושב יתקשר עם צד ג' או יפעל בעצמו לשיווק
מגרשים נוספים בשלב ב' דהיינו מעבר ל 2 + 15-נשוא ההסכם ,ידאג המושב לכך שיוחזר ליפתח החלק
היחסי של ההוצאות הישירות ששילם יפתח.
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ההסכם קבע (בסעיף  )13.1כי הפרויקט התנהל באמצעות וועדת מעקב משותפת המורכבת מנציג

המושב ונציג יפתח (להלן" :מינהלת הפרוייקט") .נציג המושב ישמש כנציגות המוסמכת של המושב בכל
המגעים עם הקבלן ויהיה מוסמך להביא את עמדת ו/או הסכמת המושב לכל פעולה ו/או מעשה הנדרשים מצידו
של המושב בהתאם לחוזה .עוד נקבע בסעיף  13.2שהחלטות מינהלת הפרוייקט יתקבלו פה אחד כלומר
בהסכמה של נציג המושב ונציג יפתח .מאידך נקבע בהסכם כי כל שינוי או תיקון בהסכם ייעשה בכתב בלבד
ובחתימת שני הצדדים (.).20.1
.13

מהשילוב של שני הסעיפים הללו עולה המסקנה הבאה :המושב מחויב על ידי הסכמות של נציגו

במינהלת הפרוייקט לפעולות ומעשים של יפתח ללא צורך באישור פורמאלי כלשהו לא מצד וועדה ההנהלה
של המושב ולא מצד האסיפה הכללית ,וזאת כל עוד אין בפעילות או במעשים אלה משהו הנוגד את הוראות
ההסכם .ככל שפעולה או מעשה של יפתח נוגדים או אינם עולים באופן ברור בקנה אחד של ההסכם יש צורך
באישור בכתב של המושב.

.22

פרשנותו של סעיף  15להסכם התשתיות  -בפסק הבוררות
"פרשנות סעיף  15להסכם" (עמ'  58לפסק הבוררות)
"ההנחה העומדת לדעתי מאחורי סעיף  15להסכם היא ,כי הסכומים שיפתח גובה לפי ההסכם מרוכשי 15
המגרשים ובגין  2בני המושב להם הוקצו  2מגרשים נוספים – אינם מכסים באופן מלא את ההוצאות הישירות
של הקבלן בגין תשתיות ופיתוח שישרתו את רוכשי המגרשים הנוספים בשלב ב'; הנחה נוספת הייתה כי המושב
יאפשר בעתיד ליפתח לשווק לצדדים שלישיים מגרשים נוספים בשלב ב' הגם שלא הייתה התחייבות של
המושב לעשות כן.
במישור התכליתי אין להבחין בין הקצאתם של מגרשים לבני המושב לבין הקצאתם לצדדים שלישיים שכן
בשני המקרים נעשה מעשה שיש בו משום הרחבת המושב...
הבורר בחן את "השאלות העובדתיות הטעונות הכרעה בשלב זה" (עמ'  60לפסק הבוררות)
"א.

האם הלכה למעשה ביצעה יפתח עבודות תשתית ופיתוח שיש בהן כדי לשרת את המשך ההרחבה
מעבר ל 2 +15-מגרשים.

ב.

בהנחה שהתשובה לשאלה א' היא בחיוב ,האם המושב היה מודע לעובדה זו והעבודות בוצעו
בהסכמתו".
הבורר השיב בחיוב לשאלה א:
" השתכנעתי שעבודות התשתית והפיתוח שבוצעו ע"י יפתח חרגו אל מעבר הנדרש לצורך בנייתם

ואכלוסם של אותם  )15+2( 17מגרשים נשוא שלב א".
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כדי להשיב לשאלה ב' הבורר ניתח את ההסכמים בין המושב לקבלן ולחברת יפתח בנאי (יפתח,
בלשונו) וקבע:
"ראשית  -לעניין התכנון ,יוער שכבר ההסכם עצמו בסעיף  6.6מציין שהתכנון לגבי השכונה המורחבת
(הכוללים לפי ההגדרה באותו סעיף שכונה גדולה יותר מההרחבה (או השכונה) כהגדרתם בסעיף  1להסכם)
המתוכננת במקרקעין  -כבר בוצע (לשון עבר בעת חתימת ההסכם) .ולעניין זה יש לזכור שיפתח החלה בעבודתה
עוד לפני שנחתם ההסכם הפורמאלי מיום ( 10/12/06ראה עדות אבשלום לוי המוסר שתכנית הבינוי הוכנה על
ידי יפתח עוד בטרם חתימת ההסכם ובעיקר ההסכם ת 3/מיום  .)30/11/06מעבר לכך ,תשתיות הביוב והחשמל
אמורות לשרת את כלל ההרחבה .הינה כי כן גם מר דהרי בעדותו (עמ'  5-3לפרוטוקול  )1/5/12הודה שמאסף
הביוב היה צריך להיות בקיבולת שתשרת  115יחידות וקווי החשמל והטרפו היה אמור לשרת  100יחידות
דיור .לכך יש להוסיף כי מטעמים טקטיים של "תפיסת גיזרה" מול המנהל קיבלה יפתח הוראה לפזר את
המגרשים המשווקים על ידה על פני שטח רחב ובכך גדלו צרכי הפיתוח והתשתיות (ראה עדות אבשלום לוי,
עמ'  ,7שורות .)22-1
גם אם נניח שפיזור השיווק של המגרשים בא ביוזמת יפתח כדי להקל על השיווק ,הרי ברור שיפתח לא יכולה
הייתה לעשות כן ללא הסכמת המושב ,שהרי המועמדים לגבי המגרשים לא יכלו לרכוש זכויות בהם ללא הפניה
של המושב למנהל .הסכמה כזו לא הייתה חייבת להיעשות בכתב ,שכן לא היה מדובר בשינוי הוראות החוזה,
אלא מדובר בעניין הנוגע לביצוע הפרויקט הנתון בידי מנהלת הפרויקט שבה יוצג המושב ע"י אבשלום לוי .אין
ספק שפיזור המגרשים ,בין אם נעשה ביוזמת המושב ובין אם נעשה ע"י יפתח בהסכמת המושב ,גרם להרחבת
היקף עבודות התשתיות והפיתוח מעבר לנדרש לו היה מדובר בריכוז  )2+( 15המגרשים כשאחד סמוך למשנהו.
זאת ועוד .המושב ,מפי אבשלום לוי במכתבו למנהל מיום ( 1/9/09נספח י"ח לתצהירי בנאי) ,קובע ,בין היתר,
שהמושב נתן אור ירוק ליזם לפתח את כלל ההרחבה ...המנהל אף הוא נתן אור ירוק לפיתוח כלל ההרחבה,
על כל ההשקעה הכספית האדירה הקשורה בכך (המנהל חתום על תכנית ההיתר לעבודות הפיתוח של כל
ההרחבה  .)...המושב מבחינתו שחרר ליזם את שיווק כלל ההרחבה ,במיוחד לאחר הירתמותו לעזרת הבנות
שנתקעו עם הקברים בתיק אלאקצא ,שכן בלי עזרתו לא ניתן היה להגיע להסדר  -מרגע שהמושב הפנה משתכן
נוסף שהוא מעבר ל 15-המגרשים הראשונים ,הוא פתח חוזית את כלל ההרחבה ליזם....
דברים ברוח דומה נאמרו במכתבים קודמים של המושב באמצעות מנהלו ,אבשלום לוי (ראה מכתב מיום
 ,29/8/08נספח כ' לתצהיר בנאי) .אין אמנם ספק כי המכתב מיום  1/9/09נשלח על דעת שני הצדדים על מנת
לשכנע את המנהל להפשיר את ההרחבה הקפואה ,אך מכאן לא עולה שהדברים הכתובים בו אינם אמת .לבסוף,
העבודות של התשתית והפיתוח בוצעו בהתאם להיתרים שנחתמו על ידי המושב".
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לצורך הכרעה בתביעה הקבלן נגד המושב ,נדרש הבורר גם למערכת היחסים בין המושב למשתכנים;
"ג .האם הלכה למעשה התקשר המושב עם צד ג' או פעל בעצמו לשיווק מגרשים במובן סעיף  15להסכם
ובאילו נסיבות".
לעניין זה קבע הבורר ,ש"אין חולק כי המושב שיווק  3מגרשים מעבר ל 17-המגרשים הראשונים .המדובר
במגרשים שהוקצו לבנות המושב חלף מגרשים אחרים שיועדו להן ושעליהם נמצאו קברים מוסלמיים ,וזאת
בעקבות בג"צ אלאקצא (בג"צ  .)4199/06כפי שקבעתי לעיל ,הקצאה לבני המושב מהווה "שיווק" בגדר
סעיף  15להסכם .גם אם נאמר שהקצאת  3המגרשים הללו הייתה פרי אילוץ בעקבות הגשת הבג"צ ,הרי אין
זה מעניינה של יפתח ,ובכל מקרה עיון בפסה"ד שניתן בבג"צ  4199/06ביום  9/7/09מצביע על כך שבין
העותרים (אנשי אלאקצא) לבין מושב הבונים וחברות המושב הנוגעות בדבר הושגה פשרה ובוטלה העתירה.
פשרה ,מטבע הדברים ,מבוססת על הסכם .בכל מקרה ,שיווק המגרשים הללו נעשה בהסכמה ובשיתוף פעולה
עם יפתח.
יצוין ,כי המושב ידע ,שללא עבודות הפיתוח והתשתיות שביצעה יפתח הוא לא יוכל לפתור את הבעיה של 3
בנות המושב שהתעוררה בעקבות בג"צ אלאקצא ,והבין שהוא צריך לפצות את יפתח על הוצאותיה בשל כך
(ראה האמור במכתב אבשלום לוי מיום  1/9/09שצוטט לעיל) ,ולכן הסכים המושב לאפשר ליפתח לשווק
עוד  5מגרשים (ראה הקישור שנעשה בין פתרון בעיית אלאקצא והקצאת  5מגרשים נוספים במכתב שנשלח
מטעם המושב לב"כ יפתח מיום ( 28/4/10נספח ל"ג לתצהיר דהרי) ,וכן בישיבת ועד ההנהלה מיום ,19/8/09
שבה השתתפו עודד דהרי ,סהר קדם ואבשלום לוי ,שגם בה מדובר על הקשר בין פתרון בעיית אלאקצא
ושיווקם של  5מגרשים נוספים) .השיווק של  5המגרשים לא נסתיים אמנם בחתימת הסכמי פיתוח בשל
התנגדות המנהל ,אבל עצם החלטת המושב להקצאת אותם מגרשים מצביעה על כך שהמושב הבין שעם שיווק
של  3מגרשי אלאקצא הוא חשוף לתביעה של יפתח המתבססת על הוראות סעיף  15להסכם .הקצאת 5
המגרשים הנוספים לשיווק על ידי יפתח ואישור מועמדי יפתח והפנייתם למנהל היה בגדר ניסיון להסדר פשרה
שלא צלח בסופו של דבר .אך בכל מקרה ,גם אם לא נראה בהפניה למנהל ,שלא הסתיימה בחתימה על הסכמי
פיתוח" ,שיווק" לכשעצמו במובן סעיף  ,15הרי יש בו משום הודאה של המושב כי בעקבות שיווק  3מגרשי
אלאקצא "נפרץ הסכר" ומעתה זכאית יפתח לתגמול עפ"י סעיף  15להסכם .יצוין כי לו שיווק  5המגרשים
היה מגיע לכלל מימוש מלא ע"י חתימת הסכמי פיתוח ,ניתן היה אולי לטעון כי שיווק זה ,בהיותו חלק מהסדר
פשרה ,מיצה את תביעות יפתח הנסמכות על סעיף  15להסכם ,אך משהסדר זה (שהיה בו ,כאמור ,ממאפייני
הסדר פשרה) לא יצא אל הפועל ,שוב אין ידיה של יפתח כבולות לחזור ולהסתמך על סעיף  15הנ"ל.
 ...עם זאת ,סבורני שהיה מקובל על המושב כי בקבלת הוצאות הפיתוח בגין המגרשים הנ"ל ,לא קיבלה יפתח
את מלוא המגיע לה בגין ביצוע תשתיות המרשתות את כלל ההרחבה ,כגון ביוב וחשמל ,שאם לא כן ,לא
הייתה מסכימה שיפתח תשווק עוד  5מגרשים לגורמי חוץ ,וזאת חרף טענת המושב כי מדיניות המושב עוד
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מתחילת הדרך הייתה לראות את תכלית ההרחבה כמיועדת למצוא פתרון לבנים ,ואפילו שיווק  15המגרשים
נש וא ההסכם לגורמי חוץ היה מבחינת המושב כמעין אילוץ שנוצר עקב הצורך לסיים במהירות את נושא
החובות מכוח הסדרי חוק גל (עדות סהר) .סעיף  15איננו מתנה את תחולתו בכך שלא שולם דבר לקבלן
במקרה של שיווק על ידי המושב .סעיף  15מפנה לסעיף ( 5.5כשהכוונה היא בעליל לסעיף  .)5.6מקריאת
סעיף  5.6להסכם ,עולה כי עשוי להיווצר מצב בו מקבל הקבלן תשלום ממשתכנים על מגרשים ששווקו
בפועל ,אך תשלום זה אינו מכסה את הוצאות התשתיות הציבוריות והוצאות התכנון .ראינו כי חלק מהתשתיות,
כגון תשתית החשמל והביוב ,נועדו לכלל ההרחבה ,שהייתה אמורה לכלול ,בסופו של דבר 85 ,יח"ד (ראה
עדות לוי ,ישיבה מיום  ,10/7/12עמ' .)25-24
הבורר קבע אפוא ,שלא היה בגביית הוצאות הפיתוח בגין שלושת מגרשי אלאקצא ,כדי לכסות את
מלוא ההוצאות עבור תשתיות שנועדו ל 85-יחידות.
.25

הבורר בחן את ייצוגו של המושב בפרויקט ואופן פעולתו.

"ד.

מי היה נציג המושב במנהלת הפרויקט וכיצד הוא פעל מול המעשים והפעולות שננקטו על ידי

יפתח".
וכך קבע "לדעתי ,אין ספק שאבשלום לוי ,ששימש כמנהל המושב בתקופה הרלבנטית ,שימש למעשה כנציג
המרכזי (אם כי אולי לא הבלעדי) בניהול הפרויקט .הדבר עולה לא רק מעדותו ,שעשתה עליי רושם מהימן,
אלא גם מהמסמכים מההתכתבויות הן מול יפתח והן מול המנהל (וראה בעיקר את אמירתו "אני הייתי המפקד
בשטח" (עמ'  ,45שורות .))23-16
סיכומו של דבר סבורני שנתמלאו התנאים להחלתו של סעיף  15להסכם".
.26

במסגרת זו ,דחה הבורר את טענות המושב לגבי סיכול החוזה וכן את טענותיה של יפתח לגבי עשיית
עושר ולא במשפט ,ואף נימק עמדתו זו.
"יצוין בהקשר זה כי אם מאמצים את סעיף  15להסכם ,ממילא נופלות טענות לבר הסכמיות ,כגון טענות
המתבססות על דיני עשיית עושר ולא במשפט ,או טענות הנוגעות לסיכול החוזה...
במישור העקרוני ,דיני עשיית עושר ולא במשפט נכנסים לפעולה ככל שאין בנמצא הסדר חוזי המתפרש כשולל
את תחולתם ...
במקרה הנדון ,יש לדעתי לפרש את הוראות סעיף  15כממצות את זכויות יפתח וכשוללות במשתמע את תחולת
חוק עשיית עושר .יתר על כן ,במישור הקונקרטי ,המושב ,כגוף משפטי נפרד מחבריו ,נהנה מעבודות הפיתוח
רק בעקיפין .הנהנים הישירים מעבודות הפיתוח הם הרוכשים של המגרש ,בין אם אלה בני המושב ובין אם
אלה רוכשים חיצוניים ,וכן המועצה האזורית ,שלפי דרישותיה בוצעו העבודות ,כך שקשה לקבוע שהמושב
התעשר על חשבון יפתח.
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אין להעניק ליפתח גם סעד בעילה שהמושב בהתנהגותו סיכל את החוזה ,וזאת הואיל וסעיף  15להסכם ,כפי
שנתפרש על ידנו ,קובע הסדר מוסכם למצב הדברים שנתהווה במקרה זה ואין לחרוג מהסדר זה."...

.2 7

היקף האחריות של המושב לביצוע עבודות הפיתוח בהרחבה של המושב עצמו
א .אין חולק כי המושב הדגיש בחוזה התשתיות ש"אין לו כל נגיעה בביצוע עבודות הפיתוח" ,וכי אין
בחוזה "כדי להטיל עליו אחריות או חובה בגין שירותי הקבלן לפרויקט"; זאת ,לשיטת המושב רק
מטעמים חברתיים ,וכדי למנוע סכסוכים בין המושב ובין המשתכנים.
המושב הדגיש גם בפני המשתכנים – בהסכם המושב שנחתם ביניהם  -כי עבודות הפיתוח והתשתיות
הן באחריות הקבלן ,כמפורט לעיל ולהלן .וכך הוסכם בהסכם המושב:
"  9.5המשתכן מתחייב לשלם לקבלן (או על פי העניין לנאמן של כספי עבודות הפיתוח הציבוריות),
את כל התמורה שהתחייב לשלם לקבלן בגין עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות עד לגובה שאושר
לגביה על ידי ממ"י ,וזאת במועדים שיקבעו בין המשתכן לקבלן .היה ומעמדו של הקבלן כמבצע
עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות יישלל מכל סיבה שהיא ,ישלם המשתכן את התמורה בגין
עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות שטרם נפרעה על ידו למי שיתמנה כמבצע עבודות פיתוח
התשתיות הציבוריות על ידי המושב ,על פי הוראות והנחיות המושב.
 9.6למען הסר ספק מובהר כי המושב איננו צד בהסכם שירותי הבניה שנחתם ו/או עתיד להיחתם
בין המשתכן לקבלן ו/או בהסכם להזמנת פיתוח התשתיות הציבוריות שנחתם ו/או עתיד להיחתם
בין הקבלן למשתכן ו/או כל הסכם אחר בקשור למערכת יחסי הקבלן והמשתכן ו/או קבלני המשנה
מטעמו /של הקבלן והמושב לא יישא בכל אחריות ו/או חבות כלפי המשתכן בקשר עם ביצוע עבודות
הבניה ו/או פיתוח התשתיות הציבוריות".
התובעים אישרו בהסכמי הפיתוח כי היו מודעים לכך שהאחריות לפיתוח מוטלת על הקבלן – אשר
קיבל על עצמו את ביצוען של עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות (ס'  4.2ו 5.5 -להסכם)  -ואין על
המושב ו/או על האגודה ו/או על הרשות המקומית כל אחריות או מחויבות כלפיו.
בס'  6להסכם הפיתוח של אמאדו ,בפרק "הצהרות המזמין" נכתב בין היתר כדלהלן:
"המזמין מצהיר מאשר ומתחייב כמפורט להלן:
 .6.8ידוע לו שלמושב ו/או לאגודה המוניציפאלית אין כל אחריות כלפיו ,וכל התחייבויות הקבלן על
פי חוזה זה הינן התחייבויות במעמד של קבלן עצמאי ,וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות כנגד
האגודה המוניציפאלית ו/או המושב בגין תנאי חוזה זה ו/או ביצוע חוזה זה".
(ראו סעיפים בעלי תוכן זהה או דומה בהסכמי פיתוח של תובעים נוספים; כך ראו ס'  6.9לתצהיר
פכולדר; ס'  3.13לנספח ה 3לתצהיר פורמן; ס'  6.11לנספח ח 4לתצהיר שפיר; נספח ה 4לתצהיר
דובדבני; נספח ח 4לתצהיר קרש).
אמאדו אישר בעדותו כי היה מודע לאמור בס'  6.8להסכם הפיתוח (עמ'  101לפרוט' ,ש' .)21 -18
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גרסה זו של התובעים בדבר היקף הפיתוח שהובטח להם על ידי הקבלן ,וכי המושב לא היה מעורב
במשא ומתן בינם לבין הקבלן ,נתמכה גם בתצהירו של דהרי ,ואינה שנויה במחלוקת למעשה.
ב .המושב טען כי משהצהירו התובעים  -אשר היו מיוצגים במהלך המו"מ לחתימתם של הסכמי
הפיתוח  -כי הקבלן לבדו אחראי לביצוע עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות ,הם וויתרו על כל טענה
או דרישה כלפי המושב בנוגע לביצוע התשתיות.
ואולם ,חלק מהתובעים העיד כי ראה גם במושב את בעל דברו.
גורליצקי אישר בעדותו כי היה מודע לתוכנו של סעיף  6.9להסכם הפיתוח ,ומסר כי בא כוחו הסביר
לו שהמושב העביר את האחריות לפיתוח ליזם – הקבלן; יחד עם זאת ,סבר כי המושב אחראי כלפיו
מפני שהוא היה מעורב בביצוע ההרחבה; אבשי ,מנהל המושב (אבשלום לוי) ,אמר לו שהמושב העביר
את הביצוע של ההרחבה ליזם בנאי ,שהמושב בחר; "הוא לא בא ואמר לי  -אנחנו לא אחראים לפיתוח,
אלא נאמר לי  -אנחנו מעבירים את ביצוע הפיתוח של ההרחבה אל היזם שאנחנו בחרנו" ,ואף הסביר
לו שתהיה הרחבה של  80יחידות בשלבים אך ברצף; "זה לא אומר ,לפחות לפי הבנתי ,זה לא אומר
שאם הקבלן לא עומד בהתחייבויות שלו מול המושב ,שהמושב עכשיו מתנער לחלוטין
מההתחייבויות שהוא לקח ...כאשר הוא קיבל את הזכויות מהמינהל ,להקים את ההרחבה"( .עמ'
 182לפרוט ,ש'  -13עמ'  ,183ש'  ;27עמ'  ,184ש'  -34עמ'  ,185ש' .)32 -10
דרימר דחה אף הוא את טענת המושב כי הקבלן הוא האחראי היחידי לביצוע עבודות הפיתוח (עמ' 277
לפרוט' ,ש'  .)7-8הוא העיד כי המושב הוציא את הקבלן מהשטח ובשל כך הקבלן לא השלים את ביצוע
העבודות; "לא יכולים להגיד לי עכשיו שהוא לא אחראי על זה שהקבלן לא ביצע את הפיתוח אם
הוא הסתכסך אתו אז הוא צריך להביא קבלן אחר" ,ובהמשך חזר ואמר כי לו המשיך הקבלן לשווק
מגרשים נוספים ,היה משלים את הפיתוח ; לדבריו ,הוא יודע כי הקבלן סולק כי "אני חי שם" (עמ'
 ,273לפרוט' ,ש'  ;16-20עמ'  ,274ש'  ;19 ;10-14עמ'  ,280ש'  .)9-10דברים דומים נמסרו גם בעדות
אמאדו (עמ'  135לפרוט' ,ש'  ,)26-30בעדות פכולדר (עמ'  160לפרוט' ,ש'  ,)31 -22בעדות קפלן (עמ'
 ,167ש'  ;23-36עמ'  ,169ש' -7עמ'  ,170ש' .)6
גם שפיר העיד כי המושב לקח את הקבלן כידו הארוכה ,על מנת שיבצע את העבודות עבורו ,כמצויין
בהסכם האגודה ,והוא והיה צריך לראות כי העבודה מבוצעת .משהוציא המושב את הקבלן מהתמונה,
"אני רואה את המושב כאחראי" (עמ'  221לפרוט' ,ש'  ;25 -22עמ'  ,222ש'  ;12 -8עמ'  ,224ש' )1-4
דברים דומים נאמרו גם בעדות דובדבני (עמ'  ,220ש'  ,)18-20ובעדותו של פורמן ,בן המושב (עמ' ,255
ש'  ;25-32עמ'  ,256ש'  ;1-4עמ'  ,265ש' .)1-6
עמדת התובעים אינה מופרכת כלל.
התובעים היו מודעים לכך שכל התשלומים הנדרשים והמגיעים מהם הן עבור השיווק ,הן למושב ,הן
למנהל והן עבור הפיתוח והתשתיות שולמו לעורכי הדין של הקבלן ,שכונו גם "הנאמנים" ,על כל הנובע
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מכך (ראו "נספח א'  -שכר החוזה" להסכם הפיתוח של אמאדו (ס'  1-3לנספח יג ט' וי' לתצהיר אמאדו
ולתצהירי התובעים האחרים).
אין חולק כי המושב חתם על הסכמים עם התובעים/המשתכנים ואף שלח אותם לחתום על חוזי חכירה
עם המנהל ,רק לאחר שהוכח לו כי הם חתמו על הסכמי פיתוח עם הקבלן ושילמו לו את התשלומים
הנדרשים עבור שיווק המגרשים ופיתוחם.
ג .יתר על כן ,המושב לא היה רשאי להשתחרר מחובותיו על פי דין ביחס להרחבה כלפי המשתכנים או
בכלל ,ולא היה בתניה ההסכמית כדי לשחררו מכך .המושב היה מודע לכך ,והדברים באו לידי ביטוי
גם בהתנהלותו כלפי הרשויות.
מכתב המושב לרשויות
ביום  2/2/10שלח המושב ,באמצעות אבשלום לוי ,מנהל המושב ,מכתב לוועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף הכרמל ,למועצה האזורית חוף הכרמל ולקיבוץ עין כרמל ,כדלהלן:
"לבקשתכם הרינו לאשר כי המושב מבצע ,באמצעות קבלן מטעמו (י .בנאי בע"מ) ,ובפיקוח המועצה
האזורית ,את עבודות הפיתוח והתשתית הציבורית בשכונת ההרחבה במושב הבונים ,ובכלל זה הוא
מתחייב לבצע את מלוא התשתיות הדרושות ,לרבות נגישות ,מים ,ביוב וכו' ,לשם בניה ואכלוס של
המגרשים שפרטיהם כדלקמן .1 :מגרש מספר  175משפחת קרש;  .2מגרש מספר  127משפחת
שר;  .3מגרש מספר  169משפחת קפלן;  .4מגרש מספר  141משפחת דובדבני;  .5מגרש מספר 140
משפחת ארמוזה;  .6מגרש מספר  173משפחת פוקס;  .7מגרש מספר  170משפחת שפיר;  .8מגרש
מספר  132משפחת ארד ויכסלבאום;
בברכה ובכבוד אבשלום לוי מנהל המושב"( .בצירוף חתימה של אבשלום לוי וכן חותמת המושב -
"מושב הבונים מושב שיתופי להתיישבות של חיילים משוחררים בע"מ".
העתקים :עו"ד יהודה וישניצקי – יועמ"ש המושב; חברי ההנהלה התפעולית".
(מכתב זה ייקרא להלן :מכתב המושב לרשויות (נספח י 2לתצהיר דהרי).
לא נעלם מעיני כי מכתב המושב לרשויות נשלח בעקבות דרישתה של הועדה המקומית לתכנון ובניה,
אשר התנתה את מתן ההיתר למגרשים בהרחבה בהתחייבותו של המושב כי הוא אחראי לביצוען של
כל עבודות התשתיות ,כפי שפורטה במכתבו של הקבלן לאבשלום לוי ,מנהל המושב ,במכתבו מיום
 ,24/1/10אך אין בכך רבותא; גם הקבלן התחייב בפני מנהל המושב  -אבשלום לוי  -כי הוא יהיה אחראי
כלפי המושב לביצוע כל העבודות" ,בכפוף לכך שאלה מוטלים עלינו במסגרת ההסכמים שנחתמו ו/או
ייחתמו בינינו"( .נספח י 1לתצהיר דהרי).
ממכתב המושב לרשויות  -קרי מהתחייבות זו של המושב בפני הרשויות  -עולה כי חרף האמור
בהסכמים שנחתמו ע"י כל הצדדים בתיק זה ,המושב הודיע ,אישר והודה כי הוא עומד מאחורי ביצוען
של עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות ,וכי הקבלן הוא שלוחו ,כפי שצוין במכתב הקבלן ללוי.
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מכתב זה תומך בעדויות התובעים בדבר שליחותו של הקבלן ,כפי באה לידי ביטוי גם בפסק הבוררות
בין המושב לקבלן .כפי שנקבע לעיל ,פסק הבוררות בין הקבלן למושב (המורכב מפסק ביניים ופסקים
משלימים) – אשר קיבל תוקף של פסק דין חלוט ,לאחר תיקונים חישוביים שונים  -מקים השתק
פלוגתא בסוגיות שנדונו לגבי מערכת יחסים שביניהם ,וסוגיות אלה לא "ייפתחו" בשנית.
ד .לא זו אף זו ,במכתב המושב לרשויות ,יצר המושב מצג של התחייבות ו/או חוזה לטובת צד שלישי
– למצער לגבי חלק מהתובעים – על כל הכרוך בכך.
משכך ,לא ניתן לקבל את טענת המושב כי הוא מופטר מכל אחריות לביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות
עבור התובעים.
.28

סוגיית השליחות – האם היה הקבלן שלוחו של המושב?
א .בסדרה של פסקי דין נקבע כי ניתן לייחס שליחות גם למי שלא הסמיך בפועל את השלוח לפעול
מטעמו; זאת ,בין השאר כאשר השולח יוצר מצג אובייקטיבי ,שלפיו נתן לשלוח הרשאה כלפי הצד
השלישי; או אז ניתן לראות את השלוח כמי שפועל מטעמו של השולח.
אשר לדרך ליצור הרשאה או מצג של הרשאה ראו רע"א  5765/02אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ'
זילברשלג ( ,)26/8/09שם סיכם כב' השופט (כתוארו דאז) גרוניס את ההלכות לגבי יצירתה של הרשאה,
כדלהלן:
"סעיף

(3א)

לחוק

השליחות,

העוסק

ביצירתה

של

הרשאה,

אומר

כך:

"השליחות מוקנית בהרשאה ,שבכתב או שבעל-פה ,מאת השולח לשלוח ,או בהודעה
עליה מאת השולח לצד השלישי ,או על ידי התנהגות השולח כלפי אחד מהם" .בפסיקה
ובספרות צוין ,כי מהסעיף ניתן ללמוד על שני סוגים עיקריים של הרשאות :סוג אחד
הוא הרשאה הניתנת במערכת היחסים שבין השולח לבין השלוח .הרשאה מסוג זה מכונה
לעתים הרשאה "פנימית" או "סובייקטיבית" .סוג שני הוא הרשאה הנוצרת בעקבות מצג
של השולח כלפי צד שלישי ממנו ניתן ללמוד באופן סביר על מתן הרשאה .הרשאה מסוג
זה מכונה גם הרשאה "חיצונית" או "אובייקטיבית" .הרשאה אובייקטיבית עשויה ליצור
יחסי שליחות במישור היחסים שבין השולח לבין הצד השלישי ,במנותק מהשאלה אם
התגבשה הרשאה פנימית ביחסים שבין השולח לבין השלוח (ראו ,ע"א  1286/90בנק
הפועלים בע"מ נ' ורד הלבשה ,פ"ד מח( ;)1994( 813-811 ,799 )5ע"א  2680/90ס.מ.
יצירה השקעות ופיתוח בע"מ נ' מוזאפאר ,פ"ד מט( ;)1995( 656-655 ,649 )1דנ"א
 1740/91בנק ברקליס-דיסקונט בע"מ נ' כחולי ,פ"ד מז( ;...)1993( 81-72 ,31 )5ברק ,חוק
השליחות ,עמ'  ...)527-525 ,337יוער ,כי בעבר חיובו של השולח בגין מצג של הרשאה
שיצר כלפי צד שלישי נשען על דיני המניעות ,על פי דוקטרינת "השליחות הנחזית"
שאומצה מן המשפט האנגלי .מאז חקיקתו של חוק השליחות ,מצג של הרשאה כלפי צד
שלישי יוצר שליחות "אמיתית" ולא רק מניעות דיונית (ראו ,ע"א  474/80גרובר נ' תל
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יוסף ,קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע"מ ,פ"ד לה(ד)  ;)1981( 60 ,55 ,45ע"א
 3264/01בסנינו נ' אליה ,פ"ד נו( ;)2002( 575-574 ,566 )6אוריאל פרוקצ'יה "משמעותה
העיונית של השליחות הנחזית ,וביטוייה בחוק השליחות ,תשכ"ה "1965-הפרקליט כב
 .))1966( 498עם זאת ,במקרים מתאימים ניתן להוסיף ולהחיל גם את הדוקטרינה
הדיונית של השתק (ראו ,ע"א  1873/92המגן חברה לביטוח בע"מ נ' הספל ,פ"ד נו()6
 ;)1995( 540-537 ,529ברק ,חוק השליחות ,עמ' .")129-126
ההבחנה בין דוקטרינת השליחות הנחזית לבין מצג של הרשאה לפי חוק השליחות נדונה בע"א 1873/92
המגן חברה לביטוח נ' הספל ,פ"ד נו( ,538 ,529 )6מפי כב' הש' דורנר ,כדלהלן:
"יסודם של דיני ההשתק הוא בחובת תום הלב שבדיני החוזים .בשליחות נחזית מכוח
דיני ההשתק השולח מושתק מלטעון טענה ,שהיא נכונה כשלעצמה  -כי השלוח פעל
ללא הרשאה  -כדי למנוע תוצאה בלתי צודקת ,שיסודה בכך שהצד השלישי הסתמך
בתום לב ובסבירות על מצגו של השולח כלפיו ובכך שינה את מצבו לרעה...
מנגד השליחות מכוח התנהגות השולח כלפי הצד השלישי ,על פי דיני השליחות ,ככל
שהדבר נוגע ליחסים בין השולח לצד השלישי ,היא שליחות לכל דבר ועניין .היא מקנה
חובות וזכויות ,הן לשולח והן לצד השלישי ,וקיומה אינו מותנה בכך שהצד השלישי
שינה את מצבו לרעה .הקובע ביצירת השליחות הוא ההתנהגות האובייקטיבית של
השולח ,הנתפסת כהרשאה לפעול בשמו גם כאשר הוא לא הרשה לשלוח לעשות כן".
ראו גם ת"א  22726-07-17אגם ואח' נ'  BNP PRIBS SAואח' ( ,)8/8/19מפי כב' הש' רות רונן ;
(להלן :ענין אגם):
"ההלכה הפסוקה קבעה לא אחת כי ניתן לייחס שליחות גם למי שלא הסמיך בפועל את
השלוח לפעול מטעמו .כאשר "השולח" יוצר מצג אובייקטיבי של הרשאת השלוח כלפי
הצד השלישי ניתן לראות את "השלוח" ככה שפועל מטעמו של השולח .כך קבע בית
המשפט העליון בהקשר זה:
"השליחות [ ]...איננה תופעה סובייקטיבית המותנית ברצונו של השולח ]...[ .דיני
החריגה מהרשאה הקבועים בסעיף  6לחוק השליחות כפופים להגדרות השליחות
וההרשאה בחוק .מקום בו קיים מצג אובייקטיבי של הרשאה לבצע פעולה מסוימת אף
על פי שהשולח לא הסמיך את השלוח לבצע פעולה זו ,הרי שאין חריגה מהרשאה]...[ .
לכן אם צד שלישי סביר היה יודע או יכול היה לדעת כי התנהגות השולח אינה מקימה
מצג של הרשאה ,הרי שאין הרשאה לעומת זאת ,אם הצד השלישי הסביר היה גורס כי
אכן מתוך התנהגות השולח כלפיו קיימת הרשאה מהשולח לשלוח לבצע פעולה משפטית
מסוימת ,הרי שההרשאה שרירה וקיימת" (ר' ע"א  1286/90בנק הפועלים נ' ורד הלבשה
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 812 ...ור' בהקשר זה גם את ע"א  1808/11יעקב אוחנה נ' יוסף ברימט ,פס' 46
( ;)20.1.2015ע"א  1796/10שרה כתבן נ' בנק ירושלים בע"מ ,פס' ;)07.12.2011( 39-40
ע"א  3264/01ג'רר בסנינו נ' ציון אליה ,פ"ד נו(."))2002( 566 )6
כך קבע בית המשפט העליון כי כאשר "הצד השלישי לא ידע ולא היה צריך לדעת על החריגה אך
התקיים מצג נחזה של הרשאה מאת השולח – ההגנה תהיה על הצד השלישי ,ונראה במצג הנחזה
של השולח כיוצר יחסי שליחות של ממש" (ע"א  10489/09א .נץ ניהול ואחזקות בע"מ נ' הרי אלוף,
פס'  .))6.9.2011( 12מטבע הדברים ,ככל שהייתה הפרת הסכם מטעם השלוח ,תעמוד לשולח עילת
תביעה כלפיו.
"  .83מכאן שגם בנסיבות של שליחות נחזית ,ניתן – כמו במקרה של שליחות "אמיתית"
לייחס את פעולת השלוח לפעולת השולח" (ענין אגם ,סעיף .)83
ב .מן הכלל אל הפרט
כדי לברר את קיומה של שליחות נחזית ,יש לבחון אפוא את המצג הנחזה שהמושב הציג לתובעים ,כמו
גם את האופן בו יכלו התובעים  -כמשתכנים סבירים  -לראות את הדברים ,ואילו מסקנות היו רשאים
להסיק כתוצאה מכך ,ביחס ליחסי השליחות בין המושב לבין הקבלן.
כאמור לעיל ,במכתב המושב לרשויות מיום  2/2/10הודיע המושב על ידי אבשלום לוי  -מנהל המושב -
לוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל ,למועצה האזורית חוף הכרמל ולקיבוץ עין כרמל (עם
העתקים ליועמ"ש המושב ולחברי ההנהלה התפעולית) ,כי המושב מבצע את עבודות הפיתוח
והתשתיות בהרחבה באמצעות הקבלן (יפתח בנאי בע"מ) ,וכי הוא "מתחייב לבצע את מלוא התשתיות
הדרושות ,לרבות נגישות ,מים ,ביוב וכו' ,לשם בניה ואכלוס של המגרשים שפרטיהם פורטו במכתבו,
ושמונה מהתובעים בכללם.
המושב העלה טענות דומות במכתביו למנהל כבר בשנת  ;'08כך ציין אבשלום לוי במכתב מיום ,1/9/08
משסירב המנהל לאשר שיווקם של מגרשים נוספים ,כי "עצירת השיווק כעת פותחת את המושב
לתביעות ענק מהיזם המפתח ,וזאת מכיוון שהמושב נתן אור ירוק ליזם לפתח את כלל ההרחבה .ללא
יכולת היזם לקבל בחזרה את הכספים שהושקעו על ידו תגרום לתביעת המושב .ראוי להזכיר ולציין
כי המנהל אף הוא נתן אור ירוק לפיתוח כלל ההרחבה ,על כל ההשקעה הכספית האדירה הקשורה
בכך ...ולא יעלה על הדעת כי לאחר שנעשתה עבודה לא ניתן יהיה לממש את ההשקעה העצומה.
המושב מבחינתו שחרר ליזם את שיווק כלל ההרחבה ,במיוחד לאחר הירתמותו לעזרת הבנות
שנתקעו עם הקברים בתיק אלאקצא( ."...נספח יח' לסיכומי הקבלן ,מסומן נ ;10/ראו גם נספח כ',
נ.)12/
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הבורר התייחס למכתביו אלה של אבשלום לוי למנהל מיום  29/8/08ומיום  ,1/9/09ציין כי המנהל
חתום על תכנית ההיתר לעבודות הפיתוח של כל ההרחבה ,כי עבודות התשתית והפיתוח בוצעו בהתאם
להיתרים שנחתמו על ידי המושב ,והוסיף כי המושב פתח חוזית את כלל ההרחבה ליזם .עוד ציין כי
אף שמכתבו זה של לוי נשלח  -על דעת המושב והקבלן  -כדי לשכנע את המנהל להפשיר את ההרחבה
שהוקפה ,אין להסיק מכך "שהדברים הכתובים בו אינם אמת".
סביר להניח כי התובעים – בעלי ענין בהרחבה החדשה  -לא היו מנותקים מהקורות בסביבתם.
התובעים היו מודעים לכ ך שהמושב מעוניין בביצוע העבודות במתחם ,גם מעבר לעבודות הנוגעות
ישירות למגרשי המשתכנים ,ואין חולק כי המושב הסמיך את הקבלן לבצע עבודות אלה ,איפשר את
הוצאת ההיתרים לביצוען ,והיה מודע לכל פעולות הקבלן במסגרת מינהלת הפרוייקט( .ראו פסק
הביניים דלעיל) .כך סביר להניח ,כפי שקבע הבורר ,כי לולא הסכים המושב לביצוע מלוא העבודות
שביצע הקבלן ,היה מפסיקו לאלתר ,ולא מאפשר לו לשווק עוד חמישה מגרשים מעבר למוסכם
מלכתחילה (ואין נפקה מינה לכך שהשיווק לא יצא אל הפועל).
לא זו אף זו ,התרשמות התובעים לגבי מערכת היחסים בין המושב לקבלן מקבלת תמיכה גם מכך
שהסכם המושב נערך עמם רק לאחר ששילמו לקבלן את מלוא התשלומים שהיו אמורים לשלם ,לרבות
תשלומים למושב ולמנהל ,ורק לאחר מכן הפנה אותם המושב למנהל לצורך חתימה על הסכמים עם
המנהל ישירות ,כפי שצוין לעיל .לכן ,היה על המושב להבין שהתובעים סברו כי הקבלן מוסמך לפעול
מטעמו כשליח שלו ,על אף האמור בהסכמים המפורשים ביניהם.
ואם נותר ספק בדבר ,היה מכתב המושב לרשויות מחזק מסקנה זו ,שהיא סבירה ומתבקשת מאופן
התנהלות המושב בסוגיית ההרחבה .אין תמה אפוא כי התובעים העידו שהיו בקשר עם הנהלת המושב,
וראו גם את המושב כבעל דברם ,חרף הדברים שנכתבו בהסכמי המושב.
התובעים העידו כי ראו את המושב והקבלן אחראים ביחד ולחוד כלפיהם .ראו למשל עדותו של קרש:
"אז אני אגיד לך מה אני מבין – הקבלן מונה על ידי המושב וברגע שהמושב העביר לקבלן את
האחריות ,הקבלן אחראי .בא הקבלן אומר לי – אני לא אשם ,זה המושב תקע אותי ,המושב לא נותן
לי .אז אני מבחינתי ,אני לא יודע מי מביניהם אחראי .אחד מעביר את האחריות מאחד לשני .אז
מבחינתי שניהם אחראים"( .בעמ'  ,236ש' .)21 17
אשר לטענת המושב כי הקבלן לא היה שלוחו לגבי ביצוען של עבודות הפיתוח ,נפסק כי "הקובע אפוא
ביצירת השליחות הוא ההתנהגות האובייקטיבית של השולח ,הנתפסת כהרשאה לפעול בשמו
גם כאשר הוא לא הרשה לשלוח לעשות כן( "...ע"א  1873/92המגן חברה לביטול בע"מ נ' פנחס
הספל ,פ"ד נו(.))1995( 529 )6
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התובעים לא חלקו על כך שהניחו כי ההרחבה לא תוגבל ל 15 -מגרשים בלבד ,אלא תמשך בשלבים
רצופים עד לשיווקם של כל המגרשים בהרחבה הדרומית .זאת ,אם מתוך התכניות של פיתוח ההרחבה
שהוצגו להם ודבריו של הקבלן ,אם מדבריהם של אנשי המושב ,ואם מתוך עבודות הפיתוח שהקבלן
ביצע עבור מגרשים שלא שווקו ,בהסכמת המושב ,כאשר אין עוד חולק כי הקבלן היה שותף עם המושב
במנהלת הפרויקט (פסק הביניים בבוררות; בעיקר ראו סיכומי התשובה של התובעים עצמם) .נוכח
העובדה כי הקבלן ביצע במקביל – מתוך דמי הפיתוח שהתובעים שילמו  -עבודות פיתוח ותשתיות
עבור התובעים ,אך גם עבור מגרשים שלא שווקו ,והתובעים ,אשר היו מודעים לכך ,הניחו כי הדברים
נעשו בהרשאתו של המושב ,שיצא נשכר מביצוען ,ולכן לא התרו ולא התריעו בפני הקבלן והמושב כי
הם עלולים להיפגע מכך ,הרי שהם שינו את מצבם לרעה .ראו למשל עדותו של פורמן" :אני אגיד לך
יותר מזה – אף אחד לא מבין מה העסק פה .אף אחד לא מתלונן שלא שולם הכסף ...הכסף שולם.
התמורה לא ניתנה .אין דבר כזה "שוטף פלוס נצח" .בשום תרחיש שאני מכיר ...היחסים באחריות
בין הרשם [המושב] לבנאי ,לא מעניינים אותי .מצדי זה  ,70-30 ,50 – 50או  20- 80או כל יחס אחר.
אני שילמתי כסף עבור פיתוח ואני רוצה לקבל אותו .יש את בנאי שהיה אמור לבנות את זה ,ויש את
המושב ,שהוא אחראי .זהו"( .עמ'  ,258ש' .)3-7
למען הסר ספק ,אף שמכתב המושב לרשויות נשלח רק ביום  ,2/2/10מכתב המושב למנהל נשלח ביום
 ,7/9/08וחלק מחוזי התובעים נחתמו לפני מועדים אלה ,הרי ניתן לראות בהם למצער משום מתן
הרשאה בדיעבד לקבלן (ראו סעיף (6א) לחוק השליחות; "אישור בדיעבד יכול להינתן במפורש או
מכללא ,במעשה או במחדל של שתיקה ,באי-נקיטת צעדים מתחייבים ,או על דרך ההתנהגות" (ע"א
 488/83צנעני נ' אגמון ,פ"ד לח ( ,141 ,)4מפי כב' הנשיא שמגר; וכן :א' ברק ,חוק השליחות ,חלק
ראשון ,עמ'  ;708ענין אגם).
ג .משכך ,במקרה דנא ,התרשמתי כי חרף האמור במערכת ההסכמים שנכרתה בין כל הצדדים ,שלפיה
הקבלן הוא הגורם שאחראי לביצוע עבודות הפיתוח ואין בלתו ,התובעים הניחו והיו רשאים להניח -
לאור התנהגות המושב והקבלן במהלך השנים ,עצם קיומה של מינהלת הפרוייקט בהרכבה הידוע,
ולאור תוכנם של הסכם התשתיות ומכתב הקבלן לרשויות  -כי מעשי הקבלן נעשים על דעת המושב
ובהרשאתו.
לכן ,בין אם עסקינן בשליחות אמתית והקבלן היה שלוחו של המושב ,כפי שנכתב במכתב המושב
לרשויות ,ובין אם מדובר במצג של שליחות – שגם אז המושב מנוע מלטעון נגד פעולות הקבלן,
התרשמתי כי מעשי הקבלן חייבו את המושב מכוח דיני השליחות.
התרשמתי כי הן ההסכמים שנכרתו בין כל הצדדים ,הן האופן בו פעלו הצדדים בפועל והן מכתב המושב
לרשויות ,מלמד כי המושב ייפה למעשה את כוחו של הקבלן לייצג אותו ולפעול מטעמו כלפי
המשתכנים.
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לחלופין ,אף בהנחה שהמושב לא ייפה את כוחו של הקבלן לייצג אותו ולפעול מטעמו כלפי המשתכנים
– ואיני סבורה כך נוכח מכלול הראיות שפורטו לעיל – אני סבורה כי הוכחו במקרה דנא נסיבות
המאפשרות קביעה בדבר קיומה של שליחות נחזית מצדו של הקבלן ,דהיינו מצב של שליחות ,שדינו
כדין שליחות של ממש.
משנקבע בסעיף  2לחוק השליחות כי "שלוחו של אדם כמותו ,ופעולת השלוח ,ידיעתו וכוונתו מחייבת
ומזכה לפי העניין את השולח" ,הרי שמבחינת התובעים ,פעולותיו של הקבלן חייבו וזיכו את המושב,
לגבי עבודות הפיתוח והתשתיות.
ד .נוכח הפרת ההסכם על ידי הקבלן – שלוחו של המושב  -היו התובעים רשאים לראות גם במושב
– השולח– אחראי נוסף לביצוע הפיתוח והתשתיות הציבורית; זאת ,מעבר להפרת חיובו המפורש
כלפי חלק מהתובעים למצער ,כמוטבים כתוצאה מההתחייבות שנתן המושב לרשות המקומית לבצע
את עבודות הפיתוח לטובתם ,וחיובו מכללא כלפי כל התובעים.
יחד עם זאת ,בנסיבות העניין הנדון דידן ,סבורתני כי חיובו של המושב נובע גם ובעיקר כתוצאה מעילה
נזיקית בשל גרם הפרת חוזה.

גרם הפרת חוזה
.29

א .התובעים והקבלן טענו כי מעשיו אלה של המושב עולים כדי עוולה נזיקית ,גרם הפרת חוזה,
כהגדרתה בסעיף (62א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
אין עוד חולק למעשה כי המושב לא היה מעוניין להמשיך בהרחבה מבלי להבטיח את זכויות בניו,
בניגוד לעמדת המנהל ,שעמד על הוצאת מכרזים למשתכנים; ואני רואה לקבל לעניין זה את גרסת
הקבלן ,כפי שהתקבלה גם בפסק הבוררות ,לפיה הקבלן עמד בפני שוקת שבורה ,משנכזבה תוחלתו
לשווק מגרשים נוספים ,שעבורם ביצע עבודות פיתוח בידיעת המושב ובהסכמתו  -לפחות מכללא ,ועל
פי פסק הבוררות והרושם שנותר גם בבית המשפט מעבר לכך – בהסכמת המושב ,ולמצער מבלי
שהמושב ,אשר הפיק מכך תועלת ישירה ,עצר בעדו .אליבא דתובעים והקבלן ,יש במעשיו של המושב
כדי גרם הפרת חוזה.
המושב דחה את טיעוני התובעים והקבלן ,וטען כי יסודות העוולה לא הוכחו ,הכול כפי שיפורט להלן.
ייאמר כבר עתה ,אף זאת לאחר עיון בכתבי הטענות ובראיות הצדדים ,לרבות יישום של השתקי
הפלוגתא ביחסים שבין הקבלן והמושב ,כעולה מפסק הבוררות שקיבל תוקף של פסק דין ,באתי לכלל
מסקנה כי יש ממש בטענת התובעים והקבלן בדבר חלקו של המושב בהפרת ההסכמים שבין הקבלן
למשתכנים ,והם הוכיחו במידה הנדרשת שהמושב עוול כלפי הקבלן בכך שגרם לו להפר חוזה עם
התובעים.
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ב .המסגרת הנורמטיבית
עוולת גרם הפרת חוזה קבועה בסעיף (62א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן :פקודת הנזיקין):
"מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם
שלישי הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי ,אולם האדם השלישי לא יוכל
להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון".

הפסיקה מנתה בעוולת גרם הפרת חוזה חמישה יסודות מצטברים ,כדלהלן :א .קיומו של חוזה מחייב
כדין; ב .הפרת החוזה; ג .גרימת ההפרה; ד .ביודעין; ה .העדרו של צידוק מספיק( .ראו ע"א 8483/02
אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד ,פ"ד נח( .))2004( 368 ,314 )4תנאי הכרחי להתגבשותה של עוולה זו הוא
קיומה של הפרת חוזה (פרופ' נילי כהן" ,גרם הפרת חוזה" דיני הנזיקין  -העוולות השונות ( 59המכון
למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי על שם הרי סאקר ,ג' טדסקי עורך ,תשמ"ו; להלן :נילי כהן או
כהן)).
תנאי הכרחי נוסף לפי סעיף (62א) הוא היווצרו של נזק ממון לצד השלישי (התובע); תובע לא יוכל
להיפרע פיצויים בעד עוולה זו ,אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון ,כהגדרתו בסעיף  2לפקודת הנזיקין:
"הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למצוא עליהם פרטים"; בספרה ,הציגה
כהן שלושה סעדים בגין גרימתה של עוולה זו ,פיצויים ציווי והשבה ,כאשר שני הסעדים הראשונים
הם נזיקיים מובהקים (נילי כהן ,עמ' .)275 ,274-273
בע"א  8191/16דיאליט בע"מ נ' הרר ( ,)17/6/19סקר כב' הש' מלצר את יסודותיה של עוולת גרם הפרת
החוזה ,שנועדה להגן על הזכות החוזית של צדדים מפני מי שאינו צד לחוזה .אשר ליסודות השני
והשלישי קבע כדלהלן:
"[ ]...תנאי בלעדיו אין לקיומה של עוולת גרם הפרת חוזה הוא הפרה על ידי צד לחוזה,
קרי – מעשה או מחדל בניגוד לו (ע"א  2512/90סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ
נ' סער ,פ"ד מה(.))1991( 405 )4
הדרישה השלישית לקיומה של עוולת גרם הפרת חוזה (מעבר לקיומו של חוזה תקף
והפרתו) היא גרימה .היינו יש להוכיח קשר סיבתי בין פעולתו של גורם שלישי לבין
ההפרה (נילי כהן ,עמ' .")103
מן הכלל אל הפרט  -האם התקיימו חמשת התנאים המצטברים להוכחת העוולה?
.30

אקדים ואומר כי לשיטתי ,הוכיחו התובעים והקבלן במידה הנדרשת שהמושב עוול כלפיהם בכך שגרם
לקבלן להפר חוזה עם התובעים.
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א .קיומו של חוזה מחייב כדין  -בין יחידי התובעים לקבלן היה חוזה פיתוח מחייב כדין ,שחייב את
הקבלן בין השאר לבצע את כל עבודות התשתית והפיתוח הנמנים בחוזים שכרת עמם ,כנגד תשלום
דמי פיתוח על ידם כנדרש על ידו;
ב .הפרתו של החוזה  -הקבלן הפר את החוזה עם התובעים ,משלא השלים את עבודות הפיתוח
הנדרשות באותו שלב ,כמפורט לעיל ,שלא כדין ,ואין חולק כי החוזה ביניהם לא בוטל כדין( .ראו גם
עדותו של הוקר ,בעמ'  295לפרוט' מיום  ,4/2/18ש' .)4-6
"תנאי בלעדיו אין לקיומה של עוולת גרם הפרת חוזה הוא פעולה של הפרת החוזה".
(נילי כהן ,עמ'  ;)59ההפרה אינה מתקיימת אם וכאשר החוזה בוטל כדין (ראו ע"א 2512/90
סופרגז הנ"ל ,בעמ' .)427
המחלוקת הממשית בין הצדדים היא לגבי שלושת התנאים הבאים )3( :גרימת הפרתו של החוזה ()4
ביודעין; ( )5בלא צידוק מספיק.

.31

גרימת הפרתו של החוזה
גרימת הפרה (קשר סיבתי)
התנאי השלישי להוכחת העוולה מציב דרישה לקיומו של קשר סיבתי בין המעשה להפרה ,דהיינו קשר
סיבתי עובדתי בין פעולתו של המושב לבין ההפרה מצד הקבלן; זאת ,גם ללא הוכחת כוונה מצד
המעוול הנטען לגרימת ההפרה ,כאשר הוכח הקשר הסיבתי בין הפעולה להפרה (ראו ע"א 123/50
באורפרויד נ' דרזנר ,פ"ד ו ,228 ,מפי כב' הש' אגרנט ,כתוארו דאז; ע"א  628/77חסיד נ' קנופף ,פ"ד
לד( )1979( 225 ,)2מפי כב' הש' בן-פורת (להלן :ענין חסיד) ; נילי כהן ,עמ' .)103
א .כאמור לעיל ,הוכח שהקבלן הפר את החוזה עם התובעים על דרך של הפסקת ביצוען של עבודות
הפיתוח משהוברר לו כי הוא אינו עתיד לשווק מגרשים נוספים בהרחבה המתוכננת .זאת ,מפני
שהמושב מנע ממנו לשווק מגרשים נוספים שעבורם ביצע חלק מעבודות הפיתוח ,ובכך הותיר אותו
בחסרון כיס משמעותי ביותר.
ויובהר כי אף שפעולות המושב לא גרמו לסיכול החוזה בין הקבלן לתובעים ,כאמור בפסק הבוררות,
מפני שהקבלן היה צריך לצפות תרחיש זה ,הן הפכו את קיומו למכביד באופן בלתי מידתי ,בנסיבות
המצוינות לעיל .זאת ,משנקבע  -בפסק הביניים שקיבל תוקף של פסק דין ,ואשר יוצר השתקי פלוגתא
בין הקבלן למושב  -כי הצדדים הניחו מראש כי הסכומים שהקבלן יגבה לפי ההסכם מ 15-המשתכנים
ו 2-בני המושב שלהם הוקצו שני מגרשים נוספים ( 17במספר) ,לא יכסו את כל ההוצאות הישירות של
הקבלן בגין עבודות תשתית ופיתוח שישרתו המגרשים הנוספים בשלב ב'; עוד נקבע כי הייתה הנחה
נוספת ,שלפיה המושב אכן יאפשר לקבלן לשווק בעתיד מגרשים נוספים בשלב ב' לצדדים שלישיים,
אף בהעדר התחייבות של המושב לעשות כן.
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לא נעלם מעיני כי נילי כהן מקיימת דיון בסוגיית ההכבדה על קיום החוז,ה שאינה מונעת קיום החוזה;
זאת ,בציינה כי על פי הדין האמריקאי ,הכבדה בלבד שאינה כרוכה בסיכול החוזה ,אינה מקימה לצד
השלישי הנפגע עילת תביעה בגין גרם הפרה חוזה ,אך היא מקימה לו עילת תביעה נזיקית ישירה נגד
המתערב בגין נזק הממון שגרם לו ,ומקימה למפר תביעה בגין הפגיעה בחוזהו; (כהן ,עמ' .)100 - 98
יחד עם זאת ,סקירת המקרים הנדונים בספרה והעניינים הנדונים בפסיקה בישראל מלמדת כי אין
למעשה צורך בהוכחתו של סיכול חוזה כבסיס להחלת העוולה הנדונה ,ככל שיתר יסודות העוולה
מוכחים (ראו ענין דיאליט ,למשל).
הבורר חזר וקבע כי המושב לא התחייב כלפי הקבלן לאפשר לו שיווק של מגרשים מעבר לשיווקם של
 15המגרשים .עם זאת ,הדגיש כי בסעיף  15לחוזה התשתיות הוסכם שאם המושב יפעל בעצמו או
באמצעות אחר לשיווק מגרשים נוספים בשלב ב' ,מעבר ל 17 -המגרשים נשוא ההסכם" ,ידאג המושב
לכך שיוחזר ליפתח החלק היחסי של ההוצאות הישירות ששילם יפתח" .בנתונים אלה ,משעצר
המושב את המשך ההרחבה ,לאחר שהקבלן ביצע עבודות רבות עבור עשרות מגרשים שטרם שווקו,
נותר הקבלן בגירעון משמעותי; ועוד ,המושב היה ער לכך שהקבלן נותר עם חסרון כיס עוד בטרם עצר
את המשך ההרחבה ,בשל הסכם הפשרה שאליו הגיע עם מספר בני המקום (הסכם אל אקצא) ,ולא
בכדי נתן לקבלן אפשרות לשווק  5מגרשים נוספים למשתכנים חדשים שעברו ועדת קבלה ,ואף הופנו
לחתימה על הסכמי חכירה עם המנהל; דא עקא שהמנהל לא חתם עמם על הסכמי חכירה ,והקבלן לא
זכה לשווק להם את המגרשים .קרי ,הציפיות של הקבלן להמשיך לשווק מגרשים במתחם לא היו
מופרכות ,וכניסתו למצב של חסרון כיס לא נגרמה באשמו או מחמת תכנון רשלני מצדו וכיוצא בזה.
לגרסת המושב ,המנהל (רמ"י) לא חתם על הסכם פיתוח עם חמשת המשתכנים הנוספים ,וכי ההרחבה
הוקפאה על ידי המנהל "תחילה עקב טענות בדבר קבלת כספים אסורים ע"י החברה" (הקבלן – ד.ס;.
ס'  53לתצהיר דהרי) .דא עקא שגרסה זו אינה מתיישבת עם מכתבו העקרוני של המנהל מיום 21/9/10
(צורף כנספח יג' לתצהיר דהרי) ,שלפיו לא ישווקו מגרשים בהרחבה ,אלא לפי החלטה  1180של מועצת
המנהל; דהיינו ,המנהל התנה את המשך ההרחבה מעבר ל 15-המגרשים ,בכך שיתבצע בהתאם
להחלטה  1180שפורסמה ביום ( 12/3/09נספח יב '1לתצהיר דהרי) ,המיושמת בהתאם להוראת אגף
חקלאי ( 101נספח יב '2לתצהיר דהרי) ,קרי שיווק מקדים של  10%מכלל יתרת המגרשים בהרחבה
בדרך של מכרז; המושב הודה כי התנגד לבצע שווק מקדים במכרז בהתאם להחלטה  1180של
המועצה ,בטענה כי מהוראותיה (לרבות ס'  )5.2.2.2והוראת האגף החקלאי  ,101נלמד שהמנהל אינו
רשאי לכפות את החלטה  1180על המושב ללא הסכמתו (ראו גם עדות דהרי בעמ'  400לפרוט' ,ש' 3-
 12המאשר כל זאת; כן ראו ס' ג' 3לסיכומי התובעים).
משכך ,איני רואה לקבל את טענת המושב כי המנהל הקפיא את ההרחבה ולא חתם על הסכמי פיתוח
עם משתכנים חדשים עקב קבלת כספים אסורים על ידי הקבלן.
שוכנעתי – כאמור בפסק הביניים  -כי בתקופה הרלוונטית לא היה המושב מעוניין להמשיך בהרחבה
מעבר לשלב א' מבלי להבטיח את זכויות בניו ,בניגוד לעמדת המנהל ,שעמד על הוצאת מכרזים.
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אני רואה לקבל לעניין זה את גרסת הקבלן ,כפי שהתקבלה גם בפסק הבוררות ,לפיה הקבלן נותר בפני
שוקת שבורה למעשה ,משנכזבה תוחלתו לשווק מגרשים נוספים ,אשר עבורם ביצע עבודות פיתוח
בעלות של מיליוני שקלים; זאת ,בידיעת המושב ובהסכמתו ,כפי שצוין בפסק הבוררות ,מבלי
שהמושב ,אשר הפיק מכך תועלת ישירה ,עצר בעדו או שילם לו תמורת העבודות הנוספות.
לא זו אף זו ,המושב סילק את ידו של הקבלן מהמשרד שהקים באתר הבניה ,בכך שדרש ממנו לפנות
את המשרד שהקים שם( .להלן בפרק זה :המשרד; ראו מכתב המושב לקבלן מיום  21/8/11בעניין פינוי
המשרד ,נספח יז לתצהיר אמאדו).
המושב טען כי לא הייתה לו כל התחייבות ליתן לקבלן זכות שימוש או חזקה במבנה במושב ממנו יוכל
להפעיל משרד שיווק ,והוא אף הסכים ,לפנים משורת הדין ,לאפשר לו שימוש במזכירות בשטח של כ-
 20מ"ר עד לסיום שיווקם של  15המגרשים הכלולים בחוזה התשתיות .בקשתו של הקבלן מיום
 14/7/11למתן צווי מניעה זמניים ,שלפיהם ייאסר על המושב ,בין היתר ,לבצע עבודות פיתוח ותשתיות
בשטח המיועד להרחבת המושב בעצמו ו/או באמצעות גורם אחר לבד מהקבלן ,ולהסיר את השלט
שהוצב ע"י הקבלן ,נדחתה על ידי כב' השופט עודד גרשון ביום  ,17/7/11וגם בקשת רשות הערעור
שהגיש הקבלן נדחתה .בדיון שהתקיים ביום  17/7/11הצהיר ב"כ המושב כי המושב כלל לא דרש
מהקבלן להסתלק מהמקום ,אלא להסיר את השלט שלו בלבד ,משהוצב שם שלא כדין .עוד נטען כי
ככל שהקבלן צריך למלא אחר התחייבויותיו למגרשים שבנתה עבורם ,המושב אינו מתנגד לכך שימשיך
להיות שם (נספחים ג' ו -ד לתצהיר הוקר).
אכן ,כטענת המושב ,הוא לא התחייב בפני הקבלן לאפשר לו המשך שיווק ההרחבה; יש גם ממש
בטענתו כי בדרישתו לפינויו של המשרד ו/או לדחיית בקשתו של הקבלן למתן צו מניעה אין ולא היה
כדי למנוע מהקבלן להשלים את עבודות הפיתוח שלהן התחייב בפני כלל המשתכנים ,והתובעים
בכללם; מאידך גיסא ,יש בכך כדי ללמד על כך שהמושב ביקש לנתק את הקשר עם הקבלן; זאת ,שעה
שלמצער לפי פסק הביניים בבוררות  -המחייב את הקבלן והמושב  -על השולחן היו מונחות הציפיות
של הקבלן כי המושב יאפשר לו לשווק לצדדים שלישיים מגרשים נוספים בשלב ב' ,על יסוד ההנחות
שהיו קיימות ביניהם ,חרף העדר התחייבות של המושב לעשות כן; קרי ,הציפיות של הקבלן לשווק
מגרשים נוספים במתחם לא היו מופרכות( .יצוין כי הבורר עצמו קבע בפסק הביניים כי בהעדר פעולות
שיווק נוספות על ידי החברה ,אין עוד מקום להחזקת המשרד ,והוא חייב את הקבלן לפנותו).
ועוד ,בניגוד לטענת המושב בסיכומיו  -כי לקבלן היו רווחים משמעותיים מדמי הפיתוח שקיבל
מהתובעים  -ואשר לא הוכחה על ידו ,אליבא דפסק הביניים ,באותו שלב היה הקבלן מצוי בחסרון כיס
משמעותי; קביעה זו נתמכת גם בסברתו של המומחה רזניק ,שלפיה רק שיווקם של המגרשים
הנותרים ( 54פחות  )17היה מכסה את עלויות הפיתוח של הקבלן (סעיף  52לתצהיר בנאי).
יתר על כן ,המושב היה מודע לכך שהקבלן ביצע עבודות פיתוח רבות עבור עשרות מגרשים שלא שווקו,
וכי כל עוד אינו משווקם בעצמו או באמצעות צד ג' ,לא קמה לו החובה החוזית להחזיר לקבלן את
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החלק היחסי של ההוצאות הישירות ששילם הקבלן מכיסו .באותו שלב התעשר המושב כתוצאה
מפעולות הקבלן (ולו בעקיפין ,כפי שקבע הבורר) ואילו הקבלן נותר כאמור מול שוקת שבורה .למען
הסר ספק ,אין מדובר בשיקולים של כדאיות העסקה עבור הקבלן ,או בהכבדה עקב חוסר כדאיות
לקבלן ,אלא בנזקים כבדים ומשמעותיים שנגרמו לחברות שלו ,עקב שינוי חד צדדי של תנאי העסקה
בינו לבין המושב ,דהיינו חוסר תום הלב בקיום ההסכמים מכללא בינו לבין המושב.
בנסיבות אלה ,משעצר המושב את ההרחבה וממילא לא נתן לקבלן אפשרות לכסות את עלויות
העבודות שביצע עבור  54מגרשים במתחם א' ,אין תמה אפוא כי הקבלן לא היה מסוגל לסיים את
עבודות התשתית והפיתוח עבור מגרשי התובעים.
משכך ,ניתן לקבוע כי הוכח קיומו של קשר הסיבתי בין עצירת השיווק של מגרשי ההרחבה על ידי
המושב לבין הפרת ההסכם בין הקבלן לתובעים.
.32

התובעים אינם נושאים באחריות למחדלי המושב והקבלן.
אחזור ואומר גם לעניין זה ,כי אין מקום לקבל את טיעוני הקבלן ו/או המושב בדבר הסתכנות מרצון
או רשלנות של התובעים.
א .אני רואה לדחות את טיעוני הקבלן ו/או המושב כי התובעים אינם זכאים לסעד מכיוון שהם "לקחו
סיכון" בהתקשרם בחוזים הרלוונטיים בענייננו ,או כי התובעים לא דאגו להגן על האינטרסים שלהם
במסגרת ההוראות של הסכמי הפיתוח עם הקבלן; זאת מששוכנעתי מדברי התובעים עצמם כי הם לא
הסכימו לוותר על זכות כלשהיא מזכויותיהם.
אין חולק שהתובעים היו מיוצגים ,וההסכמים עמם נחתמו לאחר משא ומתן ממושך ,כאשר התובעים
העידו כי הקבלן הבהיר להם כיצד עתידה השכונה להראות ,ואף הציג להם פרוספקטים בנדון; לא זו
אף זו ,התובעים הצהירו והעידו – והקבלן אישר למעשה את גרסתם ,כעולה גם מפסק הבוררות – כי
הייתה הנחה כי לאחר שלב א' יבוא גם שלב ב' ,על כל הכרוך בכך; הנחה זו רלוונטית גם לגבי העובדה
שהתובעים בחרו מגרשים שאינם סמוכים ,חרף העובדה שידעו שישווקו רק  15מגרשים ,ולא תחמו את
המתחם בו על הקבלן לבצע את העבודה; זאת ,משנקבע בפסק הבוררות על יסוד דבריו של אבשלום
לוי "כי מטעמים טקטיים של "תפיסת גיזרה" מול המנהל קיבלה יפתח הוראה לפזר את המגרשים המשווקים
על ידה על פני שטח רחב ובכך גדלו צרכי הפיתוח והתשתיות"; משכך ,הן המושב והן הקבלן מושתקים
מלהטיל את האחריות בחירת המגרשים המפוזרים על התובעים.
עמדתם חוזקה בעדותו של יפתח בנאי עצמו ,שלפיה השקיע מכיסו בפיתוח עשרות מגרשים שלא שווקו
על ידו ,מפני שהייתה לו ציפייה להפיק רווחים מהמשך שיווקם של מגרשים בהרחבה ,כפי שהבין מכל
המנהלים המושב ,וכי גם התובעים היו מודעים לכך ,עמדה שהתקבלה על ידי הבורר בפסק הביניים,
כפי שפורט לעיל (עדות בנאי בעמ'  741לפרוט' ישיבת יום  ,11/11/18ש'  - 17עמ'  ,744ש' .)7

 43מתוך 76

בית המשפט המחוזי בחיפה
ת"א  6107-09-13אמאדו ואח' נ' הבונים ,מושב שיתופי להתיישבות חיילים
משוחררים בע"מ ואח'
ב .אשר לכך שהתובעים לא דאגו לקבוע מועד להשלמת העבודות ,מקריאת ההסכמים ניכר כי מדובר
בנושאים שהיו נתונים למשא ומתן ,ואין מדובר בוויתור על זכויות; התובעים היו מודעים לקשיים
בפיתוח השטח הטרשי בהרחבה המצומצמת ,ולכן הסכימו לוותר על ההגבלה בזמן של הפיתוח ,כאמור
לעיל .עצם העובדה כי התובעים לא עמדו בחוזיהם על המועדים שבהם יושלמו עבודות הפיתוח אינה
מלמדת על הסתכנות מרצון ,אלא על הבנת הנסיבות שלפיהן תבוצע ההרחבה בשלבים ,ואין לדעת מתי
יבוצע שלב ב'.
ג .אני רואה לדחות גם את טענת הנתבעים כי התובעים לא דאגו לקבל בטוחות מתאימות מהקבלן,
ולא דאגו שכספי הנאמנות יועברו לקבלן בהתאם לקצב הפיתוח; ההסכמים שעליהם חתמו הצדדים
כוללים תנאים לגבי נאמנים שיחזיקו בכספי הפיתוח ,והנחתם של התובעים כי הן המושב והקבלן הם
אנשים מהישוב ויפעלו בתום לב בקיום החוזים ,אינה מלמדת על רשלנות.
לא זו אף זו ,לעניין זה ראו מכתבו של הקבלן למושב מיום  ,27/11/07הקרוי "הבהרה לגבי כספי
הפיתוח בנאמנות" (נספח ב' לכתב התשובה של התובעים) ,המעיד על הדרך בה תוכננה הוצאת הכספים
המצויים בנאמנות ,שם הודיע הקבלן למושב כי מערכת ניהול הכספים מתוכננת היטב ,ואינה חושפת
את הדיירים לסיכונים לגבי כספי הפיתוח.
ראו גם נספח ד' לחוזה התשתיות בין הקבלן למושב ,לגבי אופן שחרור כספי הפיתוח המצויים
בנאמנות.
לשיטת המושב בס'  186לסיכומיו" ,רק בחוזה התשתיות של הקבלן והמושב היה אזכור של מפקח.
בגרסה הנמצאת בידי המושב נקבע בנספח ד' ,כי כספי הפיתוח "ישוחררו ע"י נאמני כספי הפיתוח
(כהגדרתם בחוזה) לידי הקבלן ו/או לידי מי שהקבלן יורה במועדים ובסכומים כפי שיאושרו ע"י
מפקח שימונה על ידי המועצה האזורית חוף כרמל לפקח על ביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות
הנכללות בפרויקט" (נספח ד' לתצהיר דהרי) .המושב טען כי בנספח ד' שהועבר ככל הנראה למשרד
פרימס נרשם" :כספי הפיתוח ...ישוחררו ע"י נאמני כספי הפיתוח (כהגדרתם בחוזה) לידי הקבלן
ו/או לידי מי שהקבלן יורה במועדים ובסכומים כפי שיאושרו ע"י המפקח שמונה ע"י יפתח בנאי
ובניו ניהול ואחזקות ( )1995בע"מ לפקח על ביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות הנכללות בפרויקט"
(נספח  1לכתב ההגנה של משרד פרימס  -הנאמנים).
המושב טען כי חוזה התשתיות אינו התחייבות של הקבלן כלפי התובעים ,כי "התובעים ברובם המכריע
לא ראו כלל את חוזה התשתיות קודם לחתימה על הסכם הפיתוח" ,וכי שחרור הכספים ע"י מפקח
היה התחייבות של הקבלן כלפי המושב ולא כלפי התובעים.
אין דעתי כדעתו .חוזה התשתיות היה הבסיס להסכמי הפיתוח ,ולשיטתי ,היו התובעים רשאים
להסתמך על הכתוב בו ובנספחיו ,בהיות חלקים הימנו  -דוגמת נספח ד' המקורי  -בבחינת חוזה לטובת
צד שלישי .לכן ,עצם השינוי המאוחר בנספח ד' הרע את מצבם של התובעים ,ואין חולק כי הדבר נעשה
ללא ידיעתם ,גם אליבא דמושב בסעיף  186לסיכומיו; (ראו גם ס'  61לסיכומי התשובה של התובעים).
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כך גם סיכום פגישה מתאריך  27/3/08במועצה האזורית בהשתתפות הקבלן ,המפקח יובל ענבי
ומהנדס המועצה; בפגישה זו דובר על המפקח יובל ענבי ,שנבחר והועסק לדרישת המהנדס על ידי
המושב ,מטעם הרשות על עבודות ציבוריות .הוסכם כי הקבלן יממן את שכרו של המפקח ,כאשר
"הנאמנות המקצועית של מר ענבי מחברת וקסמן גוברין שטרן ,היא על ידי מח' תכנון והנדסה
והוועדה לתכנון ובניה חוף הכרמל" .מסמך זה מלמד למצער על כוונת הרשויות לפקח כראוי על ביצוע
העבודות הציבוריות הנדרשות על פי התכניות והדין ,ועל כך שהתובעים יכלו להסתמך על כך שענבי
יעשה מלאכתו כהלכה ,אף שבדיעבד התברר כי ענבי סיים את מלאכת הפיקוח בשלב מוקדם ,וכלל לא
היה מודע לתוכן ההסכמים בין התובעים לקבלן (עדות ענבי בעמ'  840לפרוט' ,ש'  – 2עמ'  ,841ש' .)14
כיום ידוע כי תחת ענבי באו מפקחים אחרים ששכרם שולם על ידי הקבלן – גאנם ועשמאווי  -ואשר
פעילותם בשטח שנויה במחלוקת ,בלשון המעטה( .ראו עדות גאנם בעמ'  86ש'  – 2עמ'  ,89ש'  ;17ועדות
עשמאווי בעמ'  ,90ש'  -28עמ'  ,91ש'  ,21עמ'  ,92ש' .)29
ד .משכך ,אין מקום לטענה כי התובעים התרשלו בשמירה על זכות מזכויותיהם ,או ויתרו על זכות
כאמור .בנסיבות אלה ,נדחית טענת הנתבעים לאשם תורם מצד התובעים מכול וכול.

.3 3

ביודעין
יסוד זה של עוולה זו הוגדר כדלהלן:
"יסוד הידיעה הנדרש להוכחת עוולת גרם הפרת חוזה מתייחס לשני מרכיבים :ידיעה על
עצם קיומו של החוזה וידיעת דבר הפרתו".
לצורך בחינה של יסוד הידיעה בעוולה זו ,ניתן לעשות שימוש בעיקרון "הידיעה הקונסטרוקטיבית" וכן
בדוקטרינה של "עצימת עיניים"( .ראו ע"א  2600/90עלית חברה ישראלית לתעשיית שוקולד וסוכריות
בע"מ נ' סרנגה ,פ"ד מט( ,)1996( ,796 ,)5מפי כב' הש' שטרסברג-כהן; ע"א  8810/08עמינדב ברוש נ'
יעקב פריצקר ושות' חברה לבנין חיפה בע"מ ( ,)7/11/10מפי כב' הש' רובינשטיין; ראו גם נילי כהן,
בעמ' .)155
הוכח ,הן בעקבות פסק הביניים בבוררות והן בעקבות עדויות התובעים וכן אבשלום לוי (ראו לדוגמא
עדות אבשלום לוי בעמ'  741ש'  -12עמ'  ,742ש'  ;14עמ'  ,743ש'  ;20 -9עמ'  ,746ש'  ,756 ;20ש' ,)25-26
כי המושב היה שחקן מרכזי במשולש ההרחבה של המושב ,הקבלן והתובעים  -שחתמו על הסכמים מול
המושב והמנהל ,רק לאחר שחתמו על הסכמי הפיתוח עם הקבלן ושילמו לו את כל הסכומים המגיעים
מהם; המושב ידע כי הקבלן גבה את כספי הפיתוח מהמשתכנים ,וממילא ידע או היה עליו לדעת ,כי
עצירת השיווק תמנע ממנו את מקור המימון לביצוע העבודות.
המושב היה מודע לכל צעד שעשה הקבלן ,לאור קיומה של וועדת המעקב  -מינהלת הפרוייקט (ראו פסק
הביניים בבוררות); מטבע הדברים ,היה המושב מודע לכך שהקבלן ביצע באזור ההרחבה עבודות פיתוח
לטובת עשרות מגרשים שלא שווקו – ונוכח קיומה של וועדת המעקב ,ברור מאליו שהעבודות הנוספות,
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שגרמו להשבחת המגרשים שלא שווקו ,בוצעו בהסכמתו .הדברים עולים גם מתוכנו של פסק הביניים,
ומטענות ההגנה של המושב בתביעת הקבלן נגדו שם .לאחר שהקבלן ביצע כבר עבודות פיתוח לטובת
עשרות מגרשים שאותם לא שיווק ,המושב היה מודע לכך  -ולמצער היה עליו לדעת  -שעצירת ההרחבה
וממילא מניעת השיווק מהקבלן – שגבה את כספי הפיתוח מהמשתכנים ביוזמת המושב – תפגע במקור
המימון של הקבלן ,תותיר אותו בגירעון משמעותי ,תגרום להכבדה על ביצוע ההסכם עם התובעים
ולהפסקה של המשך עבודות הפיתוח.
מודעותו של המושב לביצוע עבודות עבור עשרות מגרשים שטרם שווקו ,ולכך שעצירת השיווק ו/או אי
העמדת מימון להשלמתן של עבודות הפיתוח והתשתיות ממקורות אחר תוביל לכך שלא יושלמו הוכחה
גם בעדויותיהם של נציגיו; המושב היה מודע גם להפרתם של הסכמי הפיתוח על ידי הקבלן ,ואף
לתלונותיהם של התובעים ,אשר נותרו עם חסר בפיתוח התשתיות הציבוריות ,כפי שהעידו נציגי המושב
בבית המשפט (ראו עדותו של הוקר בישיבת יום  ,14/1/18בעמ'  ,322-323וביום  4/2/18בעמ'  ;340עדותו
של אבשלום לוי בישיבת יום  ,8/1/19בעמ'  ;)759 – 756זאת ,משהוכח כי המושב היה מודע אפילו
להשלכות של מניעת שיווקם של  2+3מגרשים נוספים שנמסרו לבני המושב במסגרת הסכם הפשרה
עמהם ,ואף ניסה לכסות על הפסד זה של הקבלן על ידי מתן הסכמה לאפשר לו שיווקם של  5מגרשים
נוספים בעקבות הסכם הפשרה עם בני המושב .ניסיון שלא צלח ,כאמור לעיל .מקל וחומר היה המושב
מודע לכך – או היה צריך להיות מודע לכך  -שלאחר שהקבלן ביצע עבודות פיתוח רבות עבור עשרות
מגרשים שטרם שווקו ,הוא נותר עם חסרון כיס כבד ביותר.
המושב לא תבע מהקבלן להשלים את העבודות עבור התובעים ,חרף התחייבותו במכתבו לרשויות ,לא
הגיש נגדו תביעה נגדית בבוררות ו/או הודעה לצד ד' בהליך זה .ולא בכדי.

בלא צידוק מספיק
.34

השאלה המרכזית העומדת לדיון היא האם התובעים ו/או הקבלן הוכיחו את היסוד החשוב בעוולה
הנטענת – כי למושב לא עמד צידוק מספיק לגרום להפרת ההסכם בין הקבלן לתובעים?
המתווה הנורמטיבי
הצידוק הוא מנגנון הגנה פנימי לעוולה של גרם הפרת חוזה ,אך אינו ההגנה היחידה מפניה .נוסף
לצידוק קיימות הגנות נוספות בפקודת הנזיקין ,כגון הסתכנות מרצון ,צידוק סטטוטורי ועוד .סוגיית
"הצידוק המספיק" לעניין עוולת גרם הפרת חוזה נדונה הן בפסיקה והן בספרות ( נילי כהן ,עמ' 207
ואילך; פנינה פרידמן" ,מאזן האינטרסים בבחינת יסוד 'בלי צידוק מספיק' בעוולת גרם הפרת חוזה"
(להלן בפרק זה :פרידמן) ,עיוני משפט ו' ( 625תשל"ח)).
יסוד הצידוק הוא הקשה ביותר לתחימה ,מכיוון שהוא "מונח שסתום ,בלתי מוגדר ושלילי"; היקפו
תלוי בשיקולי צד ק ובאיזוני אינטרסים העומדים מאחוריו ,והוא מחייב את בית המשפט להפעיל שיקול
דעת מורכב .עילות הצידוק שאינן רשימה סגורה כוללות הגנה על אינטרס עצמי (נילי כהן ,עמ' -212
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 )229הגנה על אינטרס הזולת (שם ,עמ'  ;212עמ'  ;)235 – 230צידוק כאשר ההתערבות כרוכה במעשה
בלתי חוקי (שם ,עמ'  )243 – 236ועוד.
"הגנת הצידוק בעוולה של גרם הפרת חוזה הינה ביטויה המשפטי של הזכות להגן על אינטרס שיש
לו ערך חברתי רב יותר מאשר לערך של ההגנה על הזכות החוזית ...העיקרון הוא שההתערבות בקשר
החוזי מוצדקת משום שהיא באה להגן על זכות עדיפה או שוות ערך לזכותו של התובע ...הפעלתו
המעשית של העיקרון הכללי תעשה על ידי שקילת חשיבותם היחסית של הגורמים המעורבים"
(פרידמן ,עמ'  .)626כהן מפנה למשפט האנגלי והאמריקאי ,ומציינת כי בבחינת הצידוק המספיק יש
לבחון את טיב האינטרסים המעורבים ,היחסים בין הצדדים המעורבים ואופי ההתערבות (כהן שם,
עמ'  .)207פרידמן מונה חמישה גורמים ,תוך הפניה למקורות נוספים במשפט האנגלי והאמריקאי:
טבע התנהגותו של הנתבע; טבע הציפיה שהופרה על ידי התנהגות הנתבע; היחסים בין הצדדים;
האינטרס שהנתבע פועל לקידומו; האינטרס החברתי בהגנת הציפיות של התובע מחד גיסא,
והאינטרס של חופש הפעולה של הנתבע מאידך גיסא (פרידמן ,עמ' .))627
בסופו של יום סבורה כהן כי "בקווים כלליים ניתן לומר ,כי צידוקו של המתערב יכול להיות מושתת
על אינטרס עצמי או על אינטרס הזולת" (שם ,עמ' .)212
בבחינת הגנה על אינטרס עצמי ,מונה כהן את נושא הצורך ,ובכללו גם "הגנה על חירות הפעולה
האישית וחירות העשייה בנכסים" (עמ'  212ואילך) ,הגנה על זכות קניינית ש"משמעה הגנה על חירות
הפעולה הנובעת מבעלותו של אדם על רכושו" ,תוך בחינה של עדיפות זכויותיהם הקנייניות
וחבויותיהם החוזיות של המתערב מול הצד השלישי הנפגע (עמ'  214ואילך) ,הגנה על זכות חוזית (עמ'
 219ואילך) ,עדיפות המתערב והצידוק לפעולתו ,תוך קביעה כי "אין קורלציה מלאה בין עדיפות של
המתערב מחד גיסא ,לבין הכרה בצידוק פעולתו ,מאידך גיסא"; יש לבחון את תום הלב של המתערב
(עמ'  ,)225 -224קשר סיבתי בין ההתערבות לבין ההגנה על אינטרס עצמי (עמ'  ,)225הגנה על אינטרס
עצמי ותום לב ,זאת כאשר האינטרס קיים או כאשר האינטרס אינו קיים או אינו עדיף; כהן סבורה כי
העדר תום לב של המתערב עלול להביא לידי שלילת הצידוק להתערבות ,למרות שהמתערב "מסתמך,
כביכול על זכות קיימת" (עמ'  226ואילך); הגנה על ציפייה; כהן קובעת כי כאשר מול זכותו החוזית
של הנפגע ניצבת ציפייה של המתערב ,ייחשב האינטרס של המתערב נחות מזכותו של הנפגע ,והוא לא
יהיה זכאי להגנה הצידוק (עמ'  229ואילך).
כך למשל נבחנו פרקטיקות של תחרות בשוק; בעניין חסיד נקבע כי שמירה על אינטרס עצמי אינה
מקימה לכשעצמה צידוק מספיק ,בשונה ממצב שבו הנתבע מגן על אינטרס ציבורי או על זכות חוקית
משלו ,שהייתה נפגעת אילו בוצע החוזה (כהן ,עמ' .)235 ,229
להמחשת מורכבותו של יסוד הצידוק ,ביחס להגנה על אינטרס אישי ,פרידמן מונה ארבע גישות שונות
במשפט האמריקאי :א .גישה מתירה הגורסת ככלל כי ההתערבות למטרת קידום אינטרס אישי של
המתערב היא מוצדקת כאשר זו אכן המטרה היחידה להתערבות ,מעין הגנה עצמית ,להבדיל ממניע
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זדוני; ב .גישה הגורסת כי הצידוק מתקיים רק כאשר המתערב מאמין בכנות כי אינטרס שלו יפגע
ישירות אם לא ינקוט בפעולות ההתערבות כנגד התובע; אין די באמונה של המתערב כי ההתערבות
תביא לו רווח כספי ,אלא יש צורך בכך שאי ההתערבות תגרום למתערב נזק ישיר; ג .גישה מצמצמת
יותר הגורסת כי אין צידוק לפעולה לשם קידום האינטרס העצמי ,גם אם המתערב משוכנע שפעולתו
דרושה לשם המשכת הפעילות העסקית ,ויש צורך שתתלווה אליו מטרה מוצדקת לכשעצמה; ד .גישה
קיצונית הגורסת שאין צידוק להתערבות בחוזה ,כאשר למתערב יש אינטרס כספי קיים בחברה שהיא
צד לחוזה.
הגישה הרווחת לפי פרידמן היא שאין לראות בתחרות עסקית משום צידוק בקשר חוזי קיים.
במשפט הישראלי ראו דבריו של כב' הש' מלצר בענין דיאליט:
" .13אלבן עתה את יסוד "היעדר הצידוק" שהוא האחרון באלמנטים שנדרש להוכיחם
בהקשר שלנו .מרכיב זה מבטא את חוזק ההגנה שמעניקים דיני נזיקין לזכות החוזית
מפני פגיעה של צדדים שלישיים .סעיף  62לפקודת הנזיקין קובע כי הגנה זו לא תעמוד
במקרים שבהם מעשיו של הגורם להפרת החוזה נעשו עם צידוק מספיק ,ובכך – מסויגת
ההגנה הניתנת לזכות החוזית מול צדדים שלישיים .דומה כי טרם נקבעו בפסיקה כללים
נוקשים לבחינת יסוד זה ,אולם נפסק כי יש "לשקול את כל הנסיבות המסובבות את
החוזה שהופר ואת הרקע לגרם הפרתו" (ראו :ע"א  406/59לינדסי נ' שיבר ,פ"ד יד()3
 .))1960( 2427 ,2422בספרות המשפטית נדונו מספר קטגוריות שעשויות להיחשב
כצידוק מספיק ,ובעיקרן – הגנה על אינטרס של הנתבע או הגנה על אינטרס הזולת
(ראו :נילי כהן ,בעמ'  212ואילך; פנינה פרידמן מאזן האינטרסים בבחינת היסוד 'בלי
צידוק מספיק' בעוולת גרם הפרת חוזה" עיוני משפט ו ."))1978( 625
ראו גם דבריו של כב' הש' גרוסקופף בת"א  31607-11-09ציפי דבש בע"מ ואח' נ' שמיכות מורן מ.ד.
בע"מ ואח' ( ;22/11/11להלן :ענין דבש) ,לגבי אי בהירות בשאלה באילו נסיבות ניתן להטיל אחריות
על צד ג' בגין גרם הפרת חוזה ; זאת ,תוך אמירה כי אי בהירות זו אינה חלה מקום בו גרם מתערב
במזיד להפרת חוזה בין המפר לצד שלישי ,אך ורק כדי לפגוע בצד השלישי ,בהתעלם מכוחו המשפטי
של המפר לסיים את החוזה עם הצד השלישי;
להשלמת התמונה אזכיר כי על מנת לקבוע את אחריותו של המתערב לגרם הפרת חוזה,
אין צורך להוכיח כי המפעל הסיני (המפר -ד.ס) אחראי אף הוא לפצות את ציפי דבש
בגין ניתוק יחסי המסחר (ראו ע"א  628/77חסיד נ' קנופף ,פ"ד לד( ;)1977( 225 )2נילי
כהן ,התערבות ביחסים חוזיים (תשמ"ב)  ;188 – 157נילי כהן ,גרם הפרת חוזה ()1975
 .)100 – 57ודוק ,בפסיקה קיימת אי בהירות בשאלה באילו נסיבות ניתן להטיל אחריות
על צד ג' בגין גרם הפרת חוזה ,כאשר הביא לשימוש של המתקשר החוזי בזכות לסיום
או לביטול החוזה (ראו ע"א  2512/90סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' סער,
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 ...ע"א  8483/02אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד ;...בר"ע (מחוזי חיפה)  1765/07מוסך שגב
בע"מ נ' עזבון המנוחה נורית סימון ז"ל (ניתן ב 11.7.2007-על ידי השופט יצחק עמית);
ע"א (מרכז)  3695-07-08פזגז  1992בע"מ נ' גזגל השרון ( )1992בע"מ (ניתן ב19.2.2008-
ע"י השופטים אילן שילה ,אסתר דודקביץ ומאיר יפרח)) .ואולם ,אי בהירות זו נוגעת
למצבים בהם המתקשר החוזי מממש מרצונו החופשי ,הגם שבהשפעתו של צד ג' ,זכות
לסיים או לביטול החוזה .לא זה המצב בענייננו .כמובהר ,סיום היחסים החוזיים בין
המפעל הסיני לציפי דבש אירע ללא סיבה עסקית ,ובניגוד מובהק לרצונו האמיתי של
המפעל הסיני .במצב דברים זה ,פשיטא כי דני דלל ,אשר הפעיל אמצעי לחץ על המפעל
הסיני לנתק את קשרי המסחר עם ציפי דבש בטרם עת ,ובניגוד לרצונה של מנהלת
המפעל הסיני ,אינו יכול להסתתר מאחורי הטענה הפורמאלית כי למפעל הסיני היה
כוח משפטי לסיים את היחסים החוזיים" (ההדגשות אינן במקור – ד.ס).
לשיטתי ,יש קושי בקביעה כללית כי כל אינטרס עצמי למעט אינטרס הכרוך בכוונת זדון יהווה צידוק
לעוולה זו (ויובהר כי עניין דבש רק מאיר את חוסר הבהירות בהחלת ההגנה) .קביעה כאמור תהפוך
את העוולה לאות מתה למעשה ,למעט כאשר מדובר במעשים המשיקים לעבירות פליליות ,ויש קושי
להניח כי זו הייתה תכליתו של המחוקק.
גם לגופו של ענין ,יש קושי בגישה שלפיה בכל עניין שבו יש למתערב אינטרס עצמי כלשהו ,תהיה לו
הגנת צידוק מפני העוולה ,גם שעה שהתנהלותו נגועה בחוסר תום לב ,או כאשר המטרה שלו והתוצאה
שאליה הוא מכוון היא התעשרות שלא כדין או עושק של הצד השלישי.
.35

מן הכלל אל הפרט – ללא צידוק מספיק
המושב טען כי במקרה דנן עומדת לו ההגנה בדבר צידוק מספיק; זאת ,מפני שלא הייתה עליו חובה
לשווק את יתרת המגרשים ,כי השיקול בדבר העדפת בני המקום היה רלוונטי ולגיטימי ,ועל כן החלטתו
להימנע מהמשך השיווק בתנאים החדשים שהכתיב המנהל ,הייתה לגיטימית ,והתנאי לגבי "היעדר
צידוק מספיק" אינו מתקיים.
למעשה ,הטענה המרכזית של המושב בענייננו היא הגנה על אינטרס עצמי.
בעקיפין נטענה גם טענה של הסתכנות מרצון של התובעים ,כאמור לעיל.
התובעים והקבלן טענו כי יש לדחות טענות אלה של המושב; לשיטתם ,אפילו היה בהן ממש ,הרי
שבנסיבות שהתהוו  -כאשר הקבלן ביצע עד אותו מועד עבודות לטובת המגרשים שלא שווקו ,על סמך
תכניות שיזם המושב  -הרי משעצר המושב את מקור המימון לעבודות אלה ,היה עליו לקבל על עצמו
את האחריות ולהסדיר את השלמת העבודות לטובת התובעים ,לרבות מימונן ,בדרך אחרת ,בין
באמצעות הקבלן ,בין בעצמו ובין באמצעות צד שלישי .לטענתם יש אנומליה וחוסר התאמה
בהתנהלותו של המושב ,שמצד אחד עצר את השיווק ומאידך גיסא איפשר עבודות פיתוח לעשרות
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מגרשים שלא שווקו וקיבל אותן לידיו ,והם שיוצרים את "היעדר הצידוק המספיק" הנדרש
להתגבשותה של העוולה .אשר לטיעוני המושב ,כי הוא לא איפשר ביצוען של עבודות אלה ,יש לדחותן
מכל וכל ,הן מהנימוקים המפורטים לעיל והן מפאת חוסר סבירות קיצוני ,משמדובר במקרקעי המושב
שהקבלן ביצע בהם עבודות פיתוח במיליוני שקלים לאורך שנים.
.36

דיון
א .הסתכנות מרצון  -כאמור לעיל ,אין מקום לקבל את טיעוני הקבלן ו/או המושב בדבר הסתכנות
מרצון ,משהוכח כי התובעים לא הסכימו לפגיעה על ידי מי מהם; עצם העובדה כי התובעים לא עמדו
על המועדים שבהם יושלמו עבודות הפיתוח אינה מלמדת על הסתכנות מרצון ,אלא על הבנת הנסיבות
שלפיהן תבוצע ההרחבה בשלבים ,ואין לדעת מתי יבוצע שלב ב'.
ב .המושב העלה טענות עובדתיות ומשפטיות בעייתיות בעניין הצידוק .מחד גיסא טען כי המושב לא
היה מודע לעבודת הפיתוח שהקבלן ביצע עבור עשרות המגרשים שלא שווקו בהרחבה ,ומאידך גיסא
טען כי זכותו הייתה להגן על האינטרס שלו ,ולעצור את ההרחבה ,משחייב אותו המנהל לבצעה
באמצעות מכרזים לצדדים שלישיים ,ולא לבני המושב ,בניגוד לרצונו.
דא עקא ,שכאמור לעיל ,בפסק הביניים נקבע מפורשות כי עבודות שהפיתוח שהקבלן ביצע מעבר
לנדרש לצורך בנייתם ואכלוסם של  17המגרשים נשוא שלב א' ,בוצעו על דעת המושב ובהסכמתו,
כעולה גם מדבריו של אבשלום לוי (שם ,עמ'  .)60-62הקביעה שהמושב נותר חייב לקבלן מיליוני ₪
עבור עבודות פיתוח שביצע הינה חלוטה ,והיא תומכת במסקנה שבהתנערותו מתשלום זה ,גרם המושב
להפרת התחייבותו של הקבלן כלפי התובעים.
לא נעלם מעיני כי משנשאל הוקר כיצד איפשר המושב לקבלן לבצע עבודות פיתוח עבור  85מגרשים,
כאשר ההסכם ביניהם התייחס ל 17 -מגרשים בלבד ,השיב "זה לא היה תקין מה שהוא עשה";
משנדרש להתייחס למשך הזמן שבו ביצע הקבלן עבודות אלה ,חודשים ושנים ,השיב "לדעתי תפקוד
לקוי של מי שניהל את היישוב"; מהמשך עדותו עולה כי לדעתו מי שניהל את המושב עשה זאת על
דעת עצמו ,אף שאישר כי גם בעיניו תמוה שהמושב נתן למאן דהוא אפשרות לעבוד אצלו "ולעשות
דברים שלא צריך"; התובעים טענו כי הכוונה למזכיר היישוב ולא לקבלן ,אך הדברים אינם מובהקים
(עמ'  ,322-323ישיבת יום .)14/1/18
כך או כך הדברים אינם משכנעים בלשון המעטה .ראשית ,במכתב המושב לרשויות קיימת הצהרה ,בין
השאר ,כי עבודות הפיתוח מתבצעות בפיקוח של המועצה האזורית ,דהיינו ,הכול היו מודעים להיקף
ביצוען .לא נעלמו מעיני הראיות שהובאו בהליך זה ,שלפיהן שכרם של המפקחים השונים שולם על ידי
הקבלן ,ואולם אין בכך כדי ללמוד שהם לא דיווחו לרשויות על אודות ביצוע העבודות בזמן אמת .לא
ניתן שלא להתרשם כי מדובר בחכמה בדיעבד ,ניסיון להטיל את האחריות על מנהל המושב בתקופה
הרלוונטית ,כמו נעשו הדברים במחטף בארץ אחרת ,במחשכים ,לא נבדקו על ידי וועדת ביקורת ,לא
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דווחו לרשויות ונעלמו מעיני כול ,ולא עבודות פיתוח במיליוני שקלים חדשים במקרקעי המושב ,במשך
תקופה ארוכה של שנים.
מכל מקום ,פעולותיו של מנהל המושב חייבו את המושב ,וסביר להניח כי נעשו בהרשאתו ,תוך הטלת
הסיכון על הקבלן והתובעים; תכניתו של המושב לבצע את המשך ההרחבה כרצונו בניגוד להחלטות
המנהל תצליח  -מה טוב; תיכשל – יישאו הקבלן והתובעים לבדם בהשלכות של ביצוע עבודות הפיתוח
למגרשים שלא שווקו .אם חרג מנהל המושב מהרשאה ,היה על המושב להוכיח זאת ואת משמעות
הדברים ,והמושב לא עמד בנטל זה.
נשאלת השאלה  -המרכזית ,לטעמי  -האם במערכת היחסים המשולשת שהוכחה לעיל עומדת למושב
ההגנה על אינטרס עצמי (נילי כהן ,עמ'  ,)212הגנה על זכות קניינית (שם ,עמ'  )214או הגנה על זכות
אחרת.
ג .במכתב המושב לרשויות ,הצהיר המושב כי הוא אחראי לביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות
באמצעות הקבלן יפתח ,בפיקוח המועצה האזורית ,התחייבות מלאה ללא תנאים ,לטובת התובעים,
או חלק מהם .בכך יצר המושב מצג כלפי התובעים וכלפי המועצה האזורית ,הועדה המקומית ואחרים
– בניגוד להסכמים הכתובים שערך עם הקבלן והתובעים – כי הוא מבצע את עבודות הפיתוח באמצעות
הקבלן ,ללא תנאי .כן יצר מצג של חוזה לטובת צד שלישי בינו לבין הקבלן – למצער חלק מהתובעים
– על כל הכרוך בכך .דהיינו ,עסקינן כאמור בשליחות (למצער נחזית) ,והתובעים לא טעו כאשר הניחו
כי חרף האמור בהסכמים הכתובים ביניהם לבין הקבלן והמושב ,המושב עומד מאחורי עבודות
הפיתוח ,או למצער כי גם המושב מחויב לעבודות הפיתוח שהובטחו .לא נעלם מעיני כי השמות
המצוינים במכתב המושב לרשויות אינו כולל את כל התובעים ,אך הוא מלמד על מערכת היחסים בין
המושב ,הקבלן והמשתכנים ,ועל נטילת אחריות של המושב ללא סייג לביצוען של עבודות הפיתוח
והתשתית הציבורית ,ובכלל זה מלוא התשתיות הדרושות לבניה ולאכלוס; זאת ,הן כלפי הרשות
המקומית והן כלפי הוועדה המקומית וקיבוץ עין כרמל ,ללא הבחנה .המושב לא טען ולא הוכיח כי
בצע את מלוא עבודות הפיתוח והתשתית לחלק מהתובעים ,ואינו חייב לבצען כלפי תובעים שאינם
נכללים במכתב המושב לרשויות.
דהיינו ,ככל שהמושב שלח את מכתב המושב לרשויות בתום לב ,הרי שהוא הצהיר הן על היותו שולחו
של הקבלן ,והן על מחויבותו כלפי התובעים.
אכן ,ההסכמים שבהם התקשרו הצדדים לא הטילו על המושב חובה חוזית בשנת  ,2010ואולם ,המצב
שהציג המושב כלפי הרשויות מלמד כי המושב נטל על עצמו חובת פעולה מכוח דין ,ולא מן הנמנע כי
המושב לא גילה בבית משפט זה את כל האינטרסים הגלויים והסמויים בהתחייבותו זו; לא זו אף זו,
כאמור לעיל ,המושב הודיע לרשויות כי הוא "מבצע באמצעות קבלן מטעמו" ,וכן "מתחייב לבצע את
מלוא התשתיות הדרושות ,"...קרי הוא אחראי לביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות עבור  8המשפחות
המצוינות במכתבו ,וודאי שאינו רשאי להכביד על ביצוען על ידי שיתוף פעולה בהעברת כספים ששולמו
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על ידי המשתכנים והתובעים בכללם מעבודות אלה למגרשים בלתי משווקים ,שהמושב הוא בעל
הזכויות בהם.
משקבע הבורר כי בבסיס יחסיהם של המושב והקבלן הייתה הנחת הקבלן כי הכספים שהשקיע בפיתוח
מגרשי המושב יוחזרו לו באמצעות שיווקם ,הרי שהפרת הסכמה מכללא זו ,או פגיעה בציפיות הקבלן,
שהוא חיזק וביסס ,לפי פסק הבוררות ,וההכבדה על הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח עבור התובעים
מהווה גרימה של הפרת ההסכם (לעניין חוסר תום הלב של המושב ,אשר היה מודע להשלכות של עצירת
השיווק של המגרשים ,השוו נילי כהן ,עמ' .)224
מכתב המושב לרשויות מלמד כי המושב הסכים לסייג את זכויותיו החוזיות (הן כלפי הקבלן והן כלפי
התובעים) לטובת ביצוע עבודות הפיתוח והתשתית; לא למותר לציין כי בכלל המשתכנים היו גם חברי
מושב שקיבלו את המגרשים במסגרת הסכמי פשרה ,כאמור לעיל; דהיינו ,הזכות החוזית של המושב
הייתה נחותה מפני הזכות החיובית של המושב לטובת הצד השלישי – התובעים ,שהתקשרו עם שלוחו
של המושב ,ורכשו את זכותם לקבלת פיתוח בתמורה ובתום לב (השוו נילי כהן ,עמ' .)219 – 218
התרשמתי כי המושב עמד בפני ניגוד אינטרסים .ככל שהקבלן היה מבצע את כל עבודות פיתוח
ותשתיות עבור המשתכנים בלבד ,והתובעים בכללם ,כפי שהיה עליו לעשות מלכתחילה – לא היה
למושב עודף הנאה מעבודות אלה .משביצע הקבלן עבודות אלה חלקית עבור התובעים ,אך גם עבור
מגרשים בלתי משווקים ,תוך העשרת המושב ולו בעקיפין ,ענה על אינטרס מובהק של המושב,
שהתחייב כלפי המועצה האזורית לפתח את ההרחבה ,מגרשיו הושבחו והוא היה רשאי לשווק לבניו
מגרשים מפותחים .אכן ,יש להבחין בין האישיות המשפטית של המושב כאגודה ,לבין יחידיו ,אך לא
ניתן לקבוע כי למושב אין אינטרס בבניו.
ככל שלאחר עצירת ההרחבה ,המושב לא התכוון להעמיד לזכות הקבלן – אשר הוציא מכיסו הפרטי
מיליוני  ₪לביצוע עבודות עבור מגרשים שלא שווקו על ידו והשביחו את נכסיו של המושב (בין אם
מדובר בזכות קניינית של המושב ובין אם הזכות היא מעין קניינית או חוזית) – מקור כספי חלופי
למימון השלמתן של עבודות הפיתוח והתשתיות שלא בוצעו לטובת התובעים עד לאותו מועד ,ובדיעבד
ברור שכך הוא ,הרי שהמושב הקפיא לחלוטין את המקור הכספי המתבקש בנסיבות העניין ,בניגוד
להסכמות קודמות ,ולו מכללא ,בהתנהגות ,אשר לא הבשילו לידי חוזה בכתב ,אך הוכרו על ידי הבורר,
לצורך הפעלתו של סעיף  15לחוזה התשתיות .למען הסר ספק ,בשלב זה אין עסקינן רק ביחסי
המושב/קבלן ,אלא ביחסי המושב/התובעים ,משגרם לקבלן להפר את חוזי הפיתוח עמם.
התרשמתי כי הקבלן הפר את הסכמי הפיתוח עם התובעים בשל נסיבה זו ,ולכן ,סיום היחסים בינו
לבין התובעים אירע בניגוד מובהק לרצונו האמתי באותו שלב וגם לאחר מכן.
משכך ,בגרימת הפרתם של הסכמי הפיתוח בין התובעים לקבלן ,נהג המושב בחוסר תום לב ,הן נוכח
התחייבותו כלפי הרשויות לגבי ההרחבה ,שהמושב היה מעונין בה ,והן כלפי התובעים ,שהיו המוטבים
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של התחייבות זו ,ואשר שילמו בתום לב את כל התמורה עבור פיתוח התשתיות לשלוחו של המושב;
משכך ,ניתן לקבוע כי זכותם של התובעים לקבל פיתוח מושלם ,כפי שהמושב התחייב בפני הרשויות,
עדיפה על האינטרס של המושב להימנע משווק המגרשים הנוספים לפי החלטות מועצת המנהל כדי
להימנע משיווקם לצדדים שלישיים זרים ,ולא לשווקם לבני המושב .זאת ,לאחר שההרחבה כולה
תוכננה ואושרה על ידי המנהל והרשויות גם יחד.
משהיה המושב מודע להשלכות של עצירת ההרחבה והשיווק ,קיבל פיתוח של תשתיות עבור מגרשים
שלא שווקו ,וסירב – לכאורה בחוסר תום לב – להחזיר לקבלן את הסכומים שהוציא לצורך פיתוח
מגרשים שהוא לא שיווק ,ו/או לממן מימון ביניים של השלמה של עבודות הפיתוח לגבי המגרשים
שנכללו במכתבו ,החל משנת  2010ועד  ,2019וגם בהמשך (לגבי חלק מהעבודות) ,הרי שיש קושי
בטענה של אינטרס לגיטימי היוצר צידוק מספיק.
ד .האם עומדת למושב הגנת הצידוק מכוח זכותו להגנה על חירות הפעולה הנובעת מבעלותו על רכושו,
כטענתו? לדעתי ,מדובר על זכות שהייתה מקנה למושב צידוק בנסיבות אחרות מאלה שנקבעו בפסק
הבוררות והוכחו גם בראיות הצדדים בתיק זה.
ראשית ,למושב לא הייתה בעלות על שטחי ההרחבה אלא זכות פחותה ממנה ,וזכויותיו הקנייניות
והמעין קנייניות נסוגו מפני החלטות המנהל ,הבעלים של הקרקע – שחייבו אותו אות מי מטעמו לשווק
את המגרשים על פי מכרזים ,ואסרו עליו להעדיף את בני המקום (גם לפני החלטת המועצה ;)1180
החלטות אלה היו ידועות לו מבעוד מועד ,עת הזמין אצל הקבלן תכנון מלא של כל ההרחבה ,וחייבו
אותו הן לגבי שלב א' של ההרחבה וגם בהמשך ,ולמצער ביום  ,12/3/09בטרם עצר את המשך השיווק.
עצם העובדה כי המושב פירש את החלטת מועצה  1180כמי שאינה מחייבת אותה לשווק מגרשים
באמצעות מכרזים ,בניגוד לפרשנותו של המנהל ,הבעלים והמנהל של קרקעות המדינה ,לא הקנתה לו
זכויות הגוברות על מושבים אחרים ,שסרו למרותו של המנהל; השאלה בדבר זכותו של המושב להימנע
מלהמשיך לשווק את המגרשים שנכללו בשלב ב' של ההרחבה ,ובהמשך את כל המגרשים שנכללו
בתכנון שערך הקבלן לבקשת המושב  -אושר על ידי הרשויות ,והיווה בסיס להוצאת ההיתרים לביצוע
עבודות הפיתוח והתשתיות  -לא עלתה לדיון של ממש ,והמחלוקת בין המושב למנהל נותרה בעינה.
יחד עם זאת ,משהודיע המנהל למושב כי אינו יכול לשווק מגרשים בניגוד להחלטה  ,1180דהיינו על
ידי מכרזים לצדדים שלישיים ,הרי בהיעדר בירור משפטי של מחלוקת זו ,חלה עמדתו של המנהל.
בעניין אחר ,הנוגע לזכויות חוזיות ,נדונה שאלה של פרשנות חוזה כבסיס לאמונה בקיומו של צידוק
מצד אדם הגורם להפרת חוזה; בע"א  3668/98בסט ביי רשתות שיווק בעמ' נ' פידיאס אחזקות בע"מ,
נג ( ,)1999( 180 ,)3נדונה השאלה אם במסגרת טענת הצידוק "הכוונה היא לתוכן החוזה או שמא
להבנתה של "אייס" (המתערבת  -ד.ס ).את תוכן החוזה" .כב' הש' אנגלרד בחן את כוונתו של הש'
קמא ,והניח כי בית המשפט סבר שלמתערבת היה יסוד להניח מבחינה סובייקטיבית ,כי מכירת
מוצרים אלה כלולה בהסכם.
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"טענה זו ,משמעותה ,אמונה בקיום צידוק מצד האדם הגורם להפרת החוזה .כלומר,
שעה שאייס התחילה בפעילותה המסחרית ,הנוגדת את תניית הבלעדיות של בסט ביי,
היא גרסה כי יש לה זכות חוקית למכור מוצרי חשמל .אמונה זו ,כך נראה ,מתייחסת
לשתי הנחות מצטרפות :האחת ,כי תוכן ההסכם בינה לבין פידיאס מרשה לה למכור
מוצרי חשמל ,והאחרת ,כי זכותה זו קודמת לזכותה של בסט ביי .הנחה שנייה זו מבוססת
מצדה על הנחה נוספת ,והיא כי ההסכם מ – 1993-אשר קדם להסכם בין פידיאס לבין
בסט ביי – לא עבר מן העולם עם כריתת ההסכם ב ,1995-אלא מגולם בהסכם המאוחר,
כך שקיים רצף בין שני ההסכמים .בסיכומו של דבר ,טענה זו היא טענת תום-לב של
הגורם להפרת חוזה באשר לקיומו של צידוק .הטענה של טעות בצידוק נדונה בספרות
המשפטית בקשר לקיומה של זכות על-פי חיקוק.
והנה ,באשר למקומה של טעות מעין זאת נחלקו דעות המלומדים .יש הגורסים ,כי אם
הטעות היא סבירה ,זכאי המפר ליהנות מצידוק ,ויש הגורסים שטעות בצידוק איננה
מהווה הגנה (עיין :פ' פרידמן "מאזן האינטרסים בבחינת היסוד 'בלי צידוק מספיק'
בעוולת גרם הפרת חוזה" [ ,]4בעמ' ... ;635-636במקרה שלנו ,הטעות נוגעת לטענת
צידוק המבוסס על זכות חוזית קודמת".
אשר לטענת אפשרית של הגנה על זכות קניינית של המושב  -שלא נטענה בנוסח זה  -מבלי להיכנס
לבחינתה של החלטה  ,1180עצם העובדה שהמושב  -אשר היה מעונין מלכתחילה וגם בהמשך בשיווק
המגרשים  -בחר להימנע מכל פעילות בנדון כלפי המנהל במשך עשור ,מבלי לפנות לבתי המשפט ולבקש
פסקי דין הצהרתיים בנדון ,מלמדת לדעתי כי המושב הבין שלא רצוי להעמיד סוגיה זו על המדוכה,
דהיינו כי סיכוייו לקבל את מבוקשו אינם גבוהים .לכן ,בנסיבות שפורטו לעיל ,סבורה אני כי המושב
יתקשה להוכיח כי טעותו הייתה סבירה.
בנתונים אלה ,ראוי היה שהמושב ,אשר נטל סיכון משפטי בפרשנותו את החלטת המועצה  - 1180על
חשבון התובעים והקבלן  -משיקולים כלכליים ,יישא בתוצאותיו הכלכליות ,ככל שפרשנותו לא
תתקבל ,ובין לבין ייגרמו נזקים לצדדים שלישיים ,שנפגעו כתוצאה מכך (התובעים והקבלן) ,בין אם
בגין הפרת חוזה ובין אם בגין עוולה נזיקית( .השוו ת"א (כפר סבא)  3698-04גזגל השרון ( )1992בע"מ
נ' פזגז  1993בע"מ ( ,)25/10/06אשר אושר בע"א (מרכז)  3695-08-07פזגז  1993בע"מ נ' גזגל השרון
( )1992בע"מ ( ,)19/2/08ובע"א  2872/08פזגז  1993בע"מ נ' גזגל השרון  1992בע"מ (.)23/12/08
לכן ,לשיטתי ,דין עמדתו של המושב ,שמשמעותה היא כי המנהל עצר את ההרחבה שלא כדין ,מבלי
לתת נימוק משפטי משכנע לכך – להידחות .יש לזכור כי גם ההרחבה הראשונה – שלב א' ,שבמסגרתו
הוקצו  15מגרשים – נעשתה באמצעות שיווק לגורמים שלישיים ,שאינם בני המושב .כלומר ,המושב
היה מודע לקושי שיעמוד בפניו למסור את המגרשים לבני המקום .משכך ,שעה שהבורר קבע כי בין
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המושב לקבלן הייתה הנחה כי המושב ימשיך את ההרחבה לשלב ב' ,דהיינו כי הקבלן ישווק מגרשים
נוספים באופן דומה לזה ששווקו בעבר ,הרי הדעת נותנת כי ייעשה זאת במתווה הקיים.
שנית ,אף שלמושב היה אינטרס לקבל מגרשים מפותחים ,ולקוות כי אלה יוכלו להימסר לבני המקום
במחיר נמוך מזה שקבע המנהל ,בהעדר תשלום עבור הפיתוח של מגרשים אלה בזמן אמת או מיד
לאחריו או בזמן סביר ,לא ניתן לומר כי זהו אינטרס לגיטימי ,מכיוון שיש בו אלמנט של עושק כלפי
הקבלן ,שעמד בפני שוקת שבורה וכלפי התובעים ששילמו עבור פיתוח מלא עבור מגרשיהם ,וכספם
שימש לפיתוח מגרשים אחרים שישווקו על ידי המושב .יש לזכור כי הבורר פירש את סעיף  15לחוזה
התשתיות פרשנות תכליתית וראה במצב שנוצר קיומו של ההסכם בחוסר תום לב ,שהרי על פי לשונו
– בשלב הבוררות טרם קמה למושב החובה להשיב לקבלן את העלויות של הפיתוח העודף .אכן ,הבורר
קבע כי המושב נהנה מעבודות הפיתוח רק בעקיפין ,וכי הנהנים הישירים הם רוכשי המגרשים ,אם בני
המושב ואם אחרים ,וכן המועצה האזורית ,שלפי דרישותיה בוצעו העבודות ,אך משגילה המושב דעתו
כי מטרת העל שלו הייתה לשווק את המגרשים לבני המושב ,ומשעה שלמושב יש אינטרס ישיר גם
במערכת היחסים שלו עם הרשות המקומית ,הרי שאין מדובר בעניין של מה בכך.
ה .למען הסר ספק ,במסגרת יחסי המושב/התובעים איני רואה להידרש לשאלה האם – במסגרת יחסי
המושב/קבלן  -היה על המושב לאפשר לקבלן להמשיך לשווק מגרשים נוספים ,שעה שבאותו שלב
החזיק בעשרות מגרשים לא משווקים ,שעבורם בוצעו עבודות פיתוח ותשתית ,בידיעת המושב
ובהסכמתו ,ובפיקוח המועצה האזורית .הסוגיה של פעולה חוקית או בלתי חוקית נדונה בספרה של
נילי כהן ,ואיני רואה להידרש לה ; זאת ,באשר אין דרישה לכך שגרימת ההפרה תהיה בלתי חוקית
דווקא; די היה בכך שהמושב – אשר החליט לעצור את ההרחבה ,והודיע לקבלן כי הוא אינו עתיד
לשווק מגרשים נוספים ,בניגוד להנחות שהיו קיימות ביניהם ואף הוכחו כאמור לעיל  -יחזיר לקבלן
את הכספים שהוציא ישירות לצורך ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור מגרשי המושב שלא שווקו -
בהסכמת המושב ,אשר באותו שלב התעשר מכך ,ובפיקוח המועצה האזורית  -או למצער את החלק
שהיה נחוץ לצורך השלמת עבודות הפיתוח והתשתיות עבור התובעים; בכך ,היה מעמיד לרשות הקבלן
את האמצעים לקיים את התחייבותו לתובעים ,וכיום כבר הוכח כי מדובר בכספים הנופלים בהיקפם
מהכספים שבהם חויב המושב כלפי הקבלן בסופו של יום.
נוכח כל המקובץ ,שוכנעתי כי המושב אינו נהנה מהגנת הצידוק.

.3 7

גרם הפרת חוזה – נזק ממוני
התובעים סבלו נזק ממון כתוצאה מגרם הפרת החוזה על ידי המושב; משחדל הקבלן לבצע את מלוא
עבודות הפיתוח להם התחייב ,הם סבלו מאובדן של חלק מהתמורה עבור הכספים ששילמו במסגרת
חוזה הפיתוח ,וההפסד הממשי נאמד על ידי המומחה רזניק ,כמפורט לעיל; כאמור לעיל ,חלק
מעבודות הפיתוח והתשתיות בוצעו במסגרת הסכמי הפשרה הראשון והשני עם המושב בשנת ,2019
ויתר העבודות יידונו בהמשך.
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בספרה ,התייחסה כהן ליתרונות של הסעד הנזיקי בגין העוולה הנדונה על פני הסעד החוזי ,וההפך;
לגבי יתרונו של הסעד הנזיקי ציינה כי העוולה של גרם הפרת חוזה מעניקה יתרון חשוב למי שנפגע בשל
הפרת החוזה; למשל ,היא מאפשרת לו לת בוע אדם נוסף בגין הנזקים שנגרמו לו ,ויש בכך יתרון דיוני
המניח כי הדבר יקל על קביעת הפיצוי ,בדומה לתביעה נגד חייב עיקרי וערב .יתר על כן ,לעיתים
המתקשר בחוזה פטור מחבות בשל אי קיום מסיבות מהותיות על אף שהפר את החוזה ,אך כאשר
לנפגע עומדת תביעה בגין גרם הפרת חוזה ,לעיתים מעניקה לו תביעה זו את אפשרות הפיצוי היחידה;
זאת מעבר ליתרונות מהותיים נוספים ,כגון תקופת החישוב של הפיצוי הנזיקי ,אפשרות להטיל על
המתערב פיצויים עונשיים ,תביעה בגין נזק שאינו ממוני ,כאשר הוא נוסף לנזק ממון; אפשרות לתבוע
את המתערב לפיצויים העולים על פיצויים מוסכמים בין הנפגע והמפר ,ועוד (נילי כהן ,עמ' .)279-282
לגבי היתרונות של הסעד החוזי ,ציינה כי אם לא נגרם לנפגע נזק ממון ,הוא רשאי לתבוע פיצויים
חוזיים מהמפר ,על פי שיקול דעתו של בית המשפט; שיעור הפיצויים המוסכמים עשוי להיות גבוה
מסכום הפיצוי הנזיקי ,משום שהמפר צפה נזק שאותו לא יכול היה הגורם להפרה לראות מראש בעת
כריתת החוזה ,ועוד (שם ,עמ' .)282-284
בנתוניו המיוחדים של העניין שבפניי ,זכאים התובעים לסעד הנזיקי בגין העוולה אשר יסודותיה הוכחו
על ידיהם ,כפי שיפורט להלן.

.3 8

סיכום ביניים
א .הקבלן  -לאחר עיון בכתבי הטענות ובראיות הצדדים ,לרבות יישום של השתקי הפלוגתא ביחסים
שבין הקבלן והמושב בעקבות פסק הבוררות ,הוכח כי הקבלן התחייב כלפי התובעים לבצע את עבודות
הפיתוח עד תום ולא עמד בהתחייבות זו – דהיינו לא בצע את מלוא עבודות הפיתוח והתשתיות
שהתחייב לבצע עבור התובעים  -לא בתקופה הנקובה בהסכמים עמם ,לא בתוך פרק זמן סביר לאחריה
ולא בכלל (ראו קביעותיו של רזניק בחוות דעתו מ.)1/
הקבלן התחייב בפני התובעים בכתב ובעל פה לפיתוח מלא של ההרחבה ,בהאמינו כי ההרחבה תימשך
גם לשלב ב' ,אך גם לקראת סוף השיווק  ,כאשר הבין כי קיים עיכוב לגבי שלב ב' של ההרחבה (ראו
סעיפים  8ו 15-לתצהיר אמאדו; סעיף  3לתצהיר פכולדר; סעיף  3לתצהיר גורליצקי; סעיף  3לתצהיר
קפלן; סעיף  3לתצהיר דרימר; סעיף  4לתצהיר דובדבני; סעיפים  3ו 4-לתצהיר שפיר; סעיפים  3ו16-
לתצהיר קרש " -הפיתוח של שלב א' בכל מקרה יסתיים במלואו"; ראו עדותו של יפתח בישיבת יום
 ,11/11/18עמ'  ,743ש'  -15עמ'  ,744ש'  .)27גרסתו המאוחרת כי התחייבות זו הייתה מותנית כלפי
התובעים "בתנאים מסוימים"  ...אבל המושב יצטרך לשלם בלי שום קשר( " ...עמ'  ,745ש'  ,13עמ'
 ,748ש'  ,)8 -2לא נתמכה בראיות משכנעות ,בלשון המעטה.
הקבלן ביצע עבודות פיתוח ותשתית בכל שכונת ההרחבה ,מעבר לשלב א' של המתחם ,דהיינו מעבר
לעבודות שהיה עליו לבצע עבור התובעים; עבודות נוספות אלה מומנו על ידו ,ולא שולמו לו על ידי
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המושב ,שבחר להימנע מלשווק מגרשים נוספים מעבר לאלה ששווקו לתובעים ולבני המושב במסגרת
הסכם הפשרה.
יש ממש בטענת התובעים כי בחוזים שנכרתו ביניהם לבין הקבלן לא היה תנאי מתלה ,וכי לא הייתה
התניה בין המשך השיווק של המגרשים להשלמת הפיתוח שהתובעים זכאים לו; אכן ,ההפסקה של
עבודות הפיתוח על ידי הקבלן נבעה מטענותיו כלפי המושב ,לרבות טענה לחסרון כיס ,ולפחות בזמן
אמת לא הייתה לו טענה כנגד התובעים או מי מהם .כפי שצוין לעיל ,טיעוניו של הקבלן לגבי סיכול
החוזים על ידי המושב נדחו ,מהטעמים שפורטו לעיל.
משכך ,הוכח כי הקבלן הפר את הסכמי הפיתוח שנכרתו בינו לבין התובעים .יחד עם זאת ,יש ממש
בטענת הקבלן כי למושב יש חלק משמעותי בהפרת ההסכמים שבינו לבין התובעים ,מטעמים
שיפורטו להלן.
ב .המושב – מערכת היחסים בין הקבלן למושב פורטה בהרחבה בפסק הבוררות ,ואין צורך לחזור על
הדברים .על אף האמור באסופת ההסכמים עליהם חתם כל אחד מהתובעים ,וההסכמים שעמדו
בבסיסם של הסכמים אלה – כגון הסכם התשתיות – שהיווה חלק בלתי נפרד ממערכת הנתונים
שעמדה בפני הצדדים כולם ,הכול ידעו כי המושב הוא חלק בלתי נפרד מהליך ההרחבה ,ושותף בתהליך
קבלת ההחלטות ,ולא מאחורי הקלעים .משהתנהל הפרויקט באמצעות ועדת מעקב משותפת ,מינהלת
הפרוייקט ,שהייתה מורכבת מנציג המושב ונציג הקבלן ,והמושב חויב לפעולות ומעשים של הקבלן,
עוד לפני החתימה על ההסכמים ,הרי שפעולותיו של הקבלן היו ידועות למושב ,מוכרות לו ומוסכמות
על ידו ,כפי שנכתב על ידי אבשלום לוי למנהל הן ביום  29/8/08והן ביום  .1/9/09לא זו אף זו ,הקבלן
תכנן את כל השכונה המורחבת עוד לפני החתימה על חוזה התשתיות (ראו הפרק בדבר פרשנות סעיף
 15להסכם ,עמ' .)62 -60
זאת ,מעבר לכך שהמושב התחייב כלפי הרשויות מפורשות ביום  2/2/10להשלים את ביצוען של
עבודות הפיתוח באמצעות הקבלן ,למצער לגבי חלק מהתובעים ,והתחייבותו זו מהווה חוזה לטובת
צד שלישי( .ראו גם מכתבי המושב למנהל בנדון דידן).
כאמור לעיל ,לא נעלמו מעיני טיעוני המושב בדבר הנסיבות שבהן נכתב מכתבו זה ,ואולם סבורתני כי
לא בכדי דרשו הרשויות את התחייבותו של המושב ,ודרישה זו נועדה מן הסתם להבהיר למושב את
מחויבותו כלפי המשתכנים; על אף האמור באסופת ההסכמים עליהם חתם כל אחד מהתובעים,
וההסכמים שעמדו בבסיסם של הסכמים אלה ,כגון חוזה התשתיות ,שהיווה חלק בלתי נפרד ממערכת
הנתונים שעמדה בפני הצדדים כולם ,וחרף הודאת התובעים בהסכם המושב ,כי הקבלן הוא בעל דברם
לעניין ביצוען של עבודות הפיתוח (סעיף  9.6להסכם המושב של אמאדו ואחרים) ,הרי שהיה ברור לכל
כי המושב הוא חלק בלתי נפרד מהליך ההרחבה ,ושותף בתהליך קבלת ההחלטות ,ולא מאחורי
הקלעים .בנתונים אלה ,אין תמה כי התובעים ראו במושב שותף מלא להרחבה ,וחלוקת התפקידים
בין המושב לקבלן ,יצרה למצער מצג של שליחות בעניינו של הקבלן .התנהלות המושב ,אשר בחר
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בתפקיד של "נוכח נפקד" ,ללא הצלחה יתרה – נוכח שיתוף הפעולה בינו לבין הקבלן  -ביססה את
מסקנתם כי הוא שולחו של הקבלן .משחדל הקבלן לבצע את השלמת העבודות ,אחראי גם המושב
כשולחו כלפי התובעים.
כמו כן  ,הוכח כי למושב אחריות בגין עוולת גרם הפרת חוזה ,אם גם לקבלן תרומה בנדון.
.39

חלוקת הנטל בין החייב החוזי לבין החייב הנזיקי
אשר לחלוקת הנטל בין החייב החוזי לבין החייב הנזיקי – המכונה "המתערב"  -כהן התייחסה ל"שני
היבטים לשאלת הקשר בין חבות המפר לבין חבות המתערב; האחד – היחס בין הנפגע לבין המפר
והמתערב; השני היחסים הפנימיים בין המפר לבין המתערב" ,כדלהלן:
"המפר והמתערב אינם מעוולים משותפים ,שכן המפר אינו מעוול .הם גם אינם חייבים משותפים
במובן המקובל של חוק החוזים  ...חבותו של המפר מקורה בדיני חוזים ,ואילו זו של המתערב מקורה
בנזיקין; אולם עקרונית שתי החבויות מיועדות לפצות בגין נזק אחד ,הוא הנזק שנגרם בשל ההפרה,
אם כי אין חפיפה הכרחית ביניהם" (כהן ,עמ' .)284
כהן ערכה אבחנה בין מצב שבו יש שיתוף פעולה בין המפר – אליו התייחסה כאל החייב המשני – לבין
המתערב ,מי שגרם לו להפרת החוזה – החייב העיקרי ,לשיטתה  -לבין מקום שבו לא היה שיתוף
פעולה בין השניים ,כדלהלן:
"אף שהשניים חייבים "חיוב אחד" במובן המהותי ,הרי במקום שאין שיתוף פעולה בין המפר
למתערב ,נשלל הרציונל לתחולת החזקה כי השניים חבים ביחד ולחוד "ונראה כי במקרה זה מדובר
בחייבים לחוד" ,אם כי גם במקרה זה הנפגע יוכל לגבות את הסכום מכל אחד מהם או משניהם יחד,
אם לא גבה את מלוא הסכום מאחד מהם ,שהרי ברור שאין הוא זכאי לפיצוי כפול; כאשר החבות היא
לחוד" ,פטור לחייב אחד מפחית את חבות החייבים האחרים כדי שיעור ההשתתפות שלו היו זכאים
כלפי החייב הפטור( :פרידמן ,דיני עשיית עושר ולא במשפט  .)193-194אולם במרבית המקרים של
היעדר שיתוף פעולה בין החייב לבין המתערב לא תהיה חשיבות להבדל זה ,שכן מקרים אלה מציגים
מצב של חייב עיקרי (המתערב) וחייב משני (המפר) .במצב זה פטור לחייב העיקרי פועל לטובת החייב
המשני ואילו פטור לחייב המשני אינו פועל כלל לטובת החייב העיקרי .ראה פרידמן שם – 199 ,197
( "201כהן ,עמ'  ;285ה"ש .)46 ,45
חלוקת האחריות בין המפר למתערב  -אליבא דכהן ,כאשר אין שיתוף פעולה בין המפר לבין המתערב,
וכאשר למפר לא עומד פטור בשל טענת סיכול או מטעמים אחרים ,בדוגמאות השכיחות ,שבהן החייב
יכול היה לבצע פעולה של הקטנת הנזק של הנפגע" ,ניתן לומר כי החייב תרם לנזק שנגרם על ידי
המתערב" .בנסיבות אלה ייתכן כי "יש מקום לחלוקת האחריות בין השניים :למתערב תפקיד מכריע
בגרימת ההפרה ,ולכן עיקר הנטל יהיה עליו ,אולם חלק מהנטל יוטל גם על החייב( "...שם ,עמ' 286
– .)288
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מן הכלל אל הפרט
ייאמר כבר עתה כי בנסיבות העניין ,ראוי ליישם במקרה זה את מסקנתה של כהן כי המושב הוא החייב
העיקרי והקבלן הוא החייב המשני ,אף שניתן היה להגיע למסקנה זו גם בעילות האחרות (שליחות,
חוזה לטובת צד שלישי ועוד).
א .על אף שיתוף הפעולה בין המושב לקבלן בהרחבה בין השאר באמצעות מינהלת הפרויקט ,אין
למעשה חולק שלא היה שיתוף פעולה בין הקבלן למושב בהפרת ההסכמים נגד התובעים; ההיפך הוא
הנכון .זאת ,משנקבע כי התנהלות המושב היא שגרמה לכך שהקבלן – אשר סבל מחיסרון כיס
משמעותי עקב עצירת השיווק לאחר שביצע עבודות פיתוח עבור מגרשים שטרם שווקו – לא השלים
את עבודות הפיתוח שלהן התחייב כלפי התובעים .יובהר כי אינני רואה להיכנס לסוגיה בדבר חלקו
של המנהל בנדון ,מפני שלא שוכנעתי שהמנהל היה עוצר את המשך ההרחבה לו שווקו המגרשים
הנוספים באמצעות מכרזים ,מבלי לשריין את זכויותיהם של בני המושב.
למע ן הסר ספק ,לא נעלם מעיני כי הקבלן בחר אף הוא להסתכן במידה לא מבוטלת משביצע עבודות
פיתוח ותשתיות בהיקף נרחב ,בהיעדר התחייבות מפורשת של המושב להבטיח לו את שיווקם של
המגרשים הנוספים ,ואפשרותו של הקבלן למנף את אמצעי המימון שלו ,חרף "הבור העמוק" שנוצר
אצלו כתוצאה מהפסקת השיווק ,אף שהבורר קבע מפורשות כי הקבלן לא הוכיח את טענתו לסיכול
חוזה; מכל מקום ,לאחר שהקבלן קיבל תמורה עבור עבודות שביצע לטובת מגרשים אחרים שלא שווקו
על ידו – במסגרת פסקי הבוררות שאושרו על ידי בית המשפט – הרי משלא נחלץ לביצוען של עבודות
הפיתוח שלא ביצע עבור התובעים בזמן אמת ,הוא בהחלט תרם למצער לנזק שנגרם לתובעים.
בנתונים שהוכחו ,באתי לכלל מסקנה כי חלקו בהפרה נמוך באופן משמעותי מחלקו של המושב.
ב .נוכח העובדה כי המושב שילם וישלם לתובעים סכום כולל של  ,₪ 1,664,794הרי שלא הופטר
מחובו לתובעים ,והסכמי הפשרה אינם פועלים לטובת הקבלן .יחד עם זאת ,בהסכם הפשרה השני
הוסכם כי השלמתן של העבודות המפורטות בהסכם זה" ,ייחשב בין התובעים למושב "כסילוק של
הסעדים הנתבעים בסעיף  70ו 71-לכתב התביעה".
מעבר לנימוקים המפורטים לעיל ,שבגינם לא יחויבו הנתבעים לשלם תמורת עבודות פיתוח עתידיות
מעבר לאלה שפירט המומחה רזניק בעדותו השנייה (סעיף  12לפסק דין זה) ,משפטרו התובעים את
המושב – החייב העיקרי  -מיתר העבודות הנוספות ,זכאי גם הקבלן  -החייב המשני  -לפטור זה .זאת,
על אף שהתובעים והמושב ציינו מפורשות כי "אין באמור כדי לפגוע ...בטענת התובעים כי הינם
זכאים להשלמת כלל עבודות הפיתוח במתחם ההרחבה הדרומית במועד מאוחר יותר ,טענה שהמושב
חולק עליה".
כן שוכנעתי כי המושב והקבלן ,אשר לא שיתפו פעולה בהפרת ההסכם כלפי התובעים ,אינם מעוולים
ביחד ולחוד (מכוח העילה הנזיקית) ,ולכן ,יישאו המושב והקבלן בחלקיהם בלבד ,ואין התובעים
רשאים להיפרע מהם אלא במסגרת הסכומים שבהם חויבו בגין עוולה זו.
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ויובהר ,כי אף ללא העוולה הנזיקית -גרם הפרה חוזה  -נוכח אחריותם של המושב כשולח ושל הקבלן
כשלוח ,והן בהיות התובעים מוטבים כצדדים שלישיים להתחייבותם של המושב והקבלן ,ככל שמדובר
בעבודות הפיתוח לאחר עצירת השיווק והפסקת העבודות ,הרי המושב – אשר היה הדומיננטי ביניהם
ומודע היטב להשתלשלות העניינים  -הוא החייב העיקרי כלפיהם.

נזקם של התובעים
.41

העבודות הנוספות שנותרו לביצוע עבור מגרשי התובעים  -האם זכאים התובעים לקבל כספים
נוספים תמורת הפיתוח העתידי מעבר לעבודות שבוצעו ויבוצעו על ידי המושב במסגרת הסכמי
הפשרה?
א .טיעוני הצדדים ביחס לעבודות הנוספות והסכומים שיש לשלם עבור השלמת העבודות לפי חוות
דעתו של המומחה רזניק.
התובעים הדגישו כי היקף העבודות שבוצע בהתאם להסכם הפשרה הראשון ,ועלות העבודות הנזכרות
בהסכם הפשרה השני ( ,)₪ 717,989נופלים בהרבה מן הסכום שנקבע על ידי המומחה במסמך מיום
 9/3/2020כ"יתרה לביצוע  12/2019להשלמת מתחם א'" ,העומד על  ,"₪ 1,566,072וטענו כי העבודות
שאותם הם צפויים לקבל פחותות בשיעור ניכר מכלל העבודות שהם שילמו עבורן וזכאים לקבלן.
משכך עתרו כי בית המשפט יחייב את הקבלן לשלם להם סכום נוסף ,אשר באמצעותו ישלימו את
העבודות כדבעי.
הקבלן הפנה את בית המשפט לחוות דעתו של המומחה ,שאישר כי סך העבודות להשלמה בסמוך לבתי
התובעים הוא בסך של ( ₪ 735,211צ"ל  ,)₪ 717,989כי יש להשלים את העבודות רק לאחר שרוב בתי
השכונה ייבנו ואין סיבה לבצע עבודות אלה היום ,כאשר רק שליש מהבתים המתוכננים במתחם
בנויים.
המושב ,אשר גידר את סיכוניו בהסכמי הפשרה עם התובעים ,עתר לחייב את הקבלן להשיב לו את
עלות העבודות שבצע ויבצע במסגרת הסכמי הפשרה עם התובעים.
ב .אקדים ואומר כי איני רואה לחייב את הקבלן לשלם לתובעים את ההפרש בין הסכומים שאותם
ציין המומחה רזניק בעדותו לבין הסכומים שצוינו על ידו בחוות הדעת שנתן ובנספחיהן.
המומחה רזניק הוזמן לחקירה נגדית ביחס לחוות דעתו המשלימה ,והעריך את שווי העבודות שעל
הקבלן לבצע להשלמת עבודות הפיתוח הנדרשות לבתים הבנויים בסכום נמוך מזה שציין בחוות דעתו.
משעומת עם הפער בין הסכום שנקב בעדותו לבין הסכומים שצוינו על ידו מלכתחילה ,נימק את דבריו
כדבעי ,כמפורט לעיל ,בסעיפים  11ו 12 -לפסק דין זה.
לאחר בחינה של חוות הדעת של המומחה ועדויותיו ,באתי לכלל מסקנה כי ההסכם בין התובעים
למושב משקף את עלויות עבודות הפיתוח והתשתיות שבוצעו ועתידות להתבצע עבור התובעים בשלב
זה ,בהתאם להסכמים שנכרתו בינם לבין הקבלן.
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אכן ,המומחה קבע בחוות דעתו הראשונה מ 1/שעלות כל העבודות שביצע הקבלן בהרחבה – הן
במתחם של התובעים והן באזורים אחרים  -נעה על סכומים שבין  ₪ 4,240,300לשיטת המושב ל -
 4,122,450לשיטת התובעים ,כל זאת כולל מע"מ .דא עקא ,שכפי שהוסבר בהמשך ,אין מדובר בעבודות
הנדרשות לטובת מגרשי התובעים ,אלא לטובת עשרות מגרשים אחרים שלא שווקו.
כאמור לעיל ,שווי העבודות הנוספות שקיבלו התובעים עומד על  ₪ 946,805כולל מע"מ ,ועלות
העבודות המוסכמות בהסכם הפשרה עומדת על  ₪ 717,989כולל מע"מ .דהיינו ,התובעים קיבלו לאחר
הגשת התביעה ועתידים לקבל עבודות נוספות בסכום כולל של  ,₪ 1,664,794כולל מע"מ.
בעניין זה לא ניתן להתעלם מכך שחלק מהתובעים בחרו לעצמם מגרשים רחוקים ממגרשים אחרים
שנרכשו בתחילת ההרחבה ,והיו מודעים להשלכות של בחירותיהם .בנתונים אלה ,שבהן הקבלן ביצע
עבודות מעל ומעבר לתשתיות הנדרשות למגרשי התובעים ולבתיהם ,והמשך השיווק וביצוע העובדות
הופסק על ידי המושב ,כפי שהובהר גם על ידי הבורר ,אין מקום לתבוע ממנו תשלום תמורתן של
עבודות נוספות עתידיות בכל מתחם א' ,הכולל  46מגרשים.
.42

א .לאחר שבחנתי את חוות דעתו של המומחה ועדותו השנייה ,באתי לכלל מסקנה כי הסכמי הפשרה
בין התובעים למושב – ובעיקר ההסכם השני  -משקפים את עלויות עבודות הפיתוח והתשתיות שבוצעו
ועתידות להתבצע עבור התובעים בשלב זה ,בהתאם להסכמים שנכרתו בינם לבין הקבלן.
התובעים סבורים כי הם זכאים לפיצוי כספי כבר עתה עבור השלמה של עבודות פיתוח נוספות שמועדן
– על פי חוות דעתו של המומחה – יגיע רק בתום השלמתו של מתחם ההרחבה הדרומית ,ואילו המושב
והקבלן טוענים – בתמימות דעים חריגה ביניהם – כי התובעים אינם זכאים לקבלת פיצוי עבורן.
בסוגיה זו דעתי כדעת הנתבעים ,אשר קלעו לדעתו של המומחה רזניק .השלמתן של עבודות הפיתוח
במתחם א' – כגון הנחה של שכבת אספלט נוספת על הכביש ובניית מדרכות בצד השני של הכביש -
תבוצע ממילא עבור המגרשים הנוספים  -שישווקו ויפותחו בעקבות ההרחבה הנוספת ,אם טרם נעשה
כן  -ואין מקום לבצען בשלב זה ,מפני שהן עתידות להיהרס במסגרת בניית הבתים בהרחבה זו ,כפי
שהעיד המומחה בעדותו השנייה.
המומחה הסביר בעדותו כי קבע בחוות דעתו שהקבלן ביצע עבודות במחצית העלות ,מפני שהשכבה
השנייה של האספלט – שיש לבצעה רק בסוף הפיתוח של כלל המגרשים בשכונה – היא העבודה היקרה
מבחינת העלות .זאת ,שעה שציין מפורשות בעדותו כי שכבה שניה של אספלט על כבישים פנימיים
אינה חיונית ,וכי יש יישובים רבים שכלל אין בהם שכבה שניה של אספלט על הכבישים (ראו עדות
המומחה לעיל) .כן העיד כי די לתובעים בשלב זה במדרכה אחת שבה ילכו.
ועוד ,פסיקת סכום נוסף לתובעים עבור עבודות אלה בשלב זה ,משמעה כפל פיצוי של התובעים .זאת
מפני שסביר להניח שהתובעים לא יעסיקו קבלן להנחת שכבת אספלט נוספת ומדרכה הצמודה
למגרשים של משתכנים חדשים ,אשר ייהרסו במהלך בניית הבתים הנוספים במתחם .משכך ,יקבלו
התובעים כספים עבור עבודות שיבוצעו ממילא בעתיד עבור כל המשתכנים במתחם.
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ב .משכך ,באתי לכלל מסקנה כי התובעים זכו למעשה במהלך ניהולו של ההליך בסעד העיקרי על
ידיהם – אכיפה של הסכמי הפיתוח ,על ידי ביצוע בעין של רוב רובו של אותו חלק מעבודות הפיתוח
שלהן התחייב הקבלן במסגרת ההסכמים ביניהם ולא ביצע .למען הסר ספק ,אני ערה לכך שמדובר
בביצוע בקירוב של ההסכם ,נוכח דחיית מקצתן של העבודות הסופיות לשלב מאוחר יותר ,אך מדובר
כאמור בעבודות שאינן הכרחיות ,לשיטת המומחה רזניק עצמו; בנוסף לכך ,מטבע הדברים אין
התובעים –  9בתי אב  -זכאים לאותו מספר של מתקנים בגני המשחקים כמו  85בתי אב ,וכך גם לגבי
מספר העצים שיינטעו ,מעבר ל 55 -עצים שיינטעו במסגרת הסכמי הפשרה.
לא נעלמו מעיני טיעוני התובעים בתשובה לטיעוני הקבלן בדבר הסיכון שאותו נטלו על עצמם בעת
שבחרו להשתכן בהרחבה חדשה על אדמה סלעית/טרשית ,שכללה לא פחות מ 85-מגרשים (,115
למעשה) ,והיו מודעים להשלכות של ההחלטה לשווק ולפתח  15מגרשים בלבד ,המפוזרים על פני כל
השטח שנועד להרחבה; זאת ,כפי שהעידו בעצמם ,משסיפרו על האזהרות שקיבלו מעורכי הדין שייצגו
אותם בעת שהתקשרו בהסכמים עם הקבלן והמושב .אכן ,הקבלן התחייב בפניהם לפיתוח מלא ,וכל
שהוסכם ביניהם היה כי מועדי הפיתוח אינם מהווים תנאי מרכזי ומכריע; יחד עם זאת ,שינוי התנאים
מצדיק דחייה נוספת ,ויהא זה בלתי מידתי לכפות על הקבלן לבצע פיתוח מושלם שייהרס בקרוב או
לשלם עבורו.
ג .לסיכום ,נוכח כל האמור לעיל ,איני רואה לקבל את טיעוני התובעים כי יש מקום לחייב את הקבלן
לשלם עתה לתובעים כספים עבור פיתוח עתידי נוסף שייעשה ממילא עבור המגרשים ששווקו לאחרונה,
מעבר לסכומים ששולמו וישולמו עבור הפיתוח במסגרת הסכמי הפשרה של התובעים עם המושב; זאת,
נוכח הסבריו של המומחה רזניק כי מירב הסיכויים כי הם יינזקו במהלך בנייתם של הבתים בהרחבה
החדשה.
.43

האם יש מקום להורות על השבת כספים לתובעים?
א .התובעים עתרו לחייב את הקבלן להשיב להם כספים עודפים ,משקיבל מהמושב תשלום מלא על
עבודות הפיתוח שביצע ,בטענה כי יש בכך משום ניסיון התעשרות שלא כדין מצדו .גם המושב טען
להתעשרות שלא כדין של הקבלן ,משקיבל מהתובעים דמי פיתוח העולים על הסכום שנקבע מראש,
והחזר כספים בגין עבודות שביצע מהמושב.
הקבלן התנגד לכך בכל תוקף ,בטענה כי המושב החזיר לו רק כספים בגין עבודות שביצע עבור מגרשים
לא משווקים ,וגם זאת בחסר ,לשיטתו .הקבלן לא זכר בחקירתו הנגדית מה הסכום המדויק שקיבל
מהמושב בעקבות פסק הבוררות המאושר ,ומשכך ,נדרש להגיש תצהיר בנדון (עמ'  785לפרוט' ,ש' 20
 עמ'  ,791ש'  ;)16בהתאם לתצהירו מיום ( 14/1/19נ ,)37/קיבל מהמושב סך כולל של ₪ 5,646,813( ₪ 3,415,758בצירוף  ₪ 2,161,421המגלמים הצמדות וריביות ,הוצאות משפט בסך  ₪ 69,633לפי
חשבוניות; מוצג נ.)28/
מעיון בטבלה שצירף עולה כי הסכום שולם לו במספר תשלומים ,החל מיום  28/10/14ועד יום .4/1/18
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המושב טען כי הקבלן קיבל במסגרת דמי פיתוח מהמשתכנים בסך שנקבע מהמנהל סך נומינלי של
 ;₪ 3,060,000זאת בנוסף לסך של  ₪ 5,646,813שקיבל מהמושב ,ובסך הכול  ;₪ 8,706,613זאת ,מעבר
לסכום נוסף של כ 2 -מיליון  ₪שאותם קיבל כ"כספים אסורים".
הקבלן טען כי נעשק על ידי המושב ,והפנה לפסק הבוררות .לטענתו ,המושב לא שילם לו את הכסף
המגיע לו במועד ,והוא גבה את החוב באמצעות ההוצאה לפועל( .ראו תיק הוצל"פ  514506-06-17יפתח
בנאי נ' מושב הבונים ( ,)30/11/17מפי כב' הרשמת אזולאי – חנוביץ; וערעור מושב הבונים שנדחה
בעש"א  19310-01-18מושב הבונים נ' יפתח בנאי ( ,)22/5/18מפי כב' הש' באום).
ייאמר כבר עתה כי איני רואה להורות על השבת כספים ששילמו התובעים לקבלן עבור עבודות פיתוח
ותשתיות ,בשל כך שהמושב ביצע את יתרת עבודות הפיתוח.
ב .אקדים ואומר כי טיעוניהם של הקבלן והמושב ביחס לכספים שקיבל הקבלן מהתובעים ומהמושב
אינם משקפים את המצב נכון להיום.
ראשית  ,קביעותיהם של בתי המשפט השונים ,אשר אישרו בסופו של יום את פסק הבוררות הסופי
בחלקו לעניין הסכומים שהגיעו לקבלן בגין העבודות שביצע – בניכוי הסכומים שהיו מגיעים לו תמורת
העבודות שלא ביצע  -מקימות השתק פלוגתא לגבי הכספים המגיעים לקבלן וזכותו כספים אלה
ביחסים שבין המושב והקבלן .שנית ,גם המומחה רזניק קבע בחוות דעתו מ ,1/כי הקבלן ביצע עבודות
עבור  46מגרשים ,דהיינו ,הרבה יותר מהנדרש עבור מגרשי התובעים ,ולכאורה העשיר בכך את מגרשי
המושב דווקא בטרם קיבל השבה של סכומים אלה; שלישית ,אין מקום לקחת בחשבון לצורך החישוב
הכללי את הסכומים ששולמו לקבלן תמורת העבודות שהוא ביצע לפני למעלה מעשור ,את הסכומים
שנפסקו לו בגין הצמדות ,ריביות ,הוצאות משפט וכיוצא בזה ,ומשכך ,נותר בעינו הסכום הבסיסי
שנקבע בסופו של יום על ידי בתי המשפט ( ,)₪ 3,415,758כאמור לעיל.
פסק הבוררות חייב את המושב להשיב לקבלן כספים שהוציא לביצוע עבודות פיתוח שהשביחו מגרשים
אחרים במתחם שלא שווקו ,בהפחתת דמי הפיתוח שקיבל מהתובעים ובהפחתת העבודות שלא ביצע.
נוכח הקביעה החד משמעית בפסקי הדין שניתנו בקשר לפסקי הבוררות ,שלפיהם יש להפחית מהסכום
שבו חויב המושב את שווי העבודות שלא בוצעו ,והסכום שבו חויב המושב לטובת הקבלן הופחת ,אין
מקום לקבל את טיעוני המושב שלפיהם שילם לקבלן תמורת עבודות הפיתוח שהיה עליו לבצע לטובת
התובעים לאחר הגשת התביעה (בעקבות פסק הבוררות).
ג .משביצע המושב או התחייב לבצע את כל העבודות שיש לבצע בשלב זה עבור מגרשי התובעים
(לשיטת התובעים עצמם)  -אליבא דמומחה רזניק בחוות הדעת המשלימות ובעדותו השנייה – הרי
שהתובעים אינם זכאים לקבל החזר של דמי הפיתוח או מקצתם.
ועוד ,התובעים הם רק חלק מתוך כלל המשתכנים שהתקשרו עם הקבלן ,ואפילו היה מקום לפסוק
להם סכום נוסף עבור עבודות עתידיות ,שאין מקום לבצען כיום ,כי הן ייהרסו בזמן ההרחבה – ואיני
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רואה לעשות כן – הרי שהם היו זכאים לקבל רק חלק בלתי מוגדר של כספי הפיתוח ,מפני שמשתכנים
אחרים שלא הגישו תביעה ,ויתרו על כך ,ועילת תביעתם התיישנה .לא למותר לציין כי המומחה חזר
בו מחישוביו המקוריים גם לגבי עלות פיתוחם של שצפ"ים ,משהסביר כי נוכח מספרם הנמוך של כלל
המשתכנים במתחם א' (מעבר לכך שיש משתכנים שלא הגישו תביעה נגד המושב והקבלן) ,יש הצדקה
להקטין את מספר המתקנים שיוצבו בהם באופן יחסי למספר המשתכנים; זאת ,למשל מפני שאין
צורך להתקין מראש את כל הנדנדות בגן המשחקים שתוכנן עבור  54מגרשים עבור  17מגרשים בלבד,
וכיוצא בזה.
לא נעלם מעיני כי הגדרת העבודות היא "עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות שעל הקבלן לבצע
במתחם כנקבע בחוזה לביצוע תשתיות שבין המושב לקבלן ובהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו";
ואילו בחוזה שבין המושב לקבלן מצוין כי העבודות הן "ביצוע כל עבודות הפיתוח והתשתיות
הציבוריות הדרושות להקמת השכונה"; כך גם לא נעלם מעיני כי קיימת הודאת בעל דין של הקבלן
בסעיף  12לבקשת רשות ערעור שהגיש בבר"ע  5501/11יפתח בנאי נ' מושב הבונים ( ,)8/9/11מפי כב'
הש' רובינשטיין ,משפירט את היקף העבודות שקיבל על עצמו .יחד עם זאת ,יש לקרוא את כל הסעיפים
בהסכמים שנחתמו בין הצדדים ,ולפרשם גם בהתאם לתכליתם בנסיבות שהיו קיימות בעת קיומם.
בחלק מהחוזים נכתב כי "העבודות יהיו בהיקף כפי שיידרש על ידי הרשויות המוסמכות כתנאי
לבניית הבתים הכלולים במתחם" ,בחלק מהם נכתב כי הקבלן קיבל על עצמו לבצע את עבודות
הפיתוח והתשתית באתר ההרחבה "אשר יאפשרו דרכי גישה ותשתיות למגרש" ,עבודות שלא בוצעו
על ידו במלואן עד שנת  ,2019אז בוצעו במסגרת עבודות שביצע המושב כהכנה להרחבה נוספת ,כנראה.
פיזור המגרשים היה באחריות המושב ,הקבלן והתובעים גם יחד ,כל אחד משיקוליו ,כאמור לעיל,
ואולם פיזור זה  -שכל אחד מהצדדים היה מודע להשלכותיו  -מצדיק ביצוע ההסכמים בקירוב ,ולא
עמידה דווקנית על פיתוח של השכונה ברמה הנדרשת ל 54 -מגרשים משווקים ובנויים.
אכן ,הרשויות דרשו – במסגרת מתן ההיתרים  -תכניות של פיתוח תשתיות מלא עד גבול שלב א' ,אך
יש לזכור כי דובר על עבודות פיתוח ותשתיות ציבוריות לפיתוח להקמת השכונה ,ודווקא המומחה
רזניק סייג את היקפן של עבודות הפיתוח הנדרשות לבתי התובעים בשלב זה כאמור לעיל .לכן ,אין
הצדקה לפסוק לתובעים פיצוי כפול – סכומים נוספים לביצוע עבודות להקמת השכונה ,שיבוצעו
ממילא לאחר הקמת הבתים בהרחבה החדשה .זאת ,ללא קשר לדחיית טיעוניו של הקבלן בדבר
הסתכנות מרצון של התובעים.
ד .לא למותר להזכיר כי התובעים העמידו את תביעתם הכוללת על סך של  ,₪ 3,200,000כאשר מתוך
סכום זה ,ייחדו  ₪ 400,000לנזק לא ממוני ,ותבעו מהנאמנים השבה של  ₪ 867,429מתוך הסכומים
ששוחררו מכספי הנאמנות .משכך ,תבעו למעשה סכום של  ₪ 2,332,571מיתר הנתבעים; מכל מקום,
משהפטירו את הנאמנים מהשבה ,לאחר ששולם לתובעים סך של  ₪ 320,000במסגרת דחיית התביעה
נגדם ,הרי שיש קושי בטענה כי הם זכאים לכלל סכום התביעה מיתר הנתבעים ,חרף ניסיונם לתבוע
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סכומים אלה מכל הנתבעים ביחד ולחוד .משהתקבלה תביעתם בדבר הנזק הלא ממוני במלואה ,עומדת
תביעתם בגין העבודות הנוספות על סכום של  ₪ 1,932,571בלבד ,ללא מע"מ .משכך ,הדרישה להוסיף
על הסך של ( ₪ 1,664,794כולל מע"מ) סכום של  ,₪ 1,566,052אינו מתיישב עם האמור בכתב התביעה
שהגישו.
לסיכום ,התרשמתי ,כאמור לעיל ,כי הסכום של  ,₪ 1,664,794שקבע המומחה בחוות הדעת
המשלימות ובעדותו השנייה עבור עבודות הפיתוח שנדרשות לטובת התובעים – חלק מהמשתכנים
במסגרת ההרחבה הראשונה  -מהוות ביצוע בקירוב של הסכמי הפיתוח של הקבלן והמושב כשולחו.
.44

האם זכאים התובעים להשבת כספים מהקבלן ,עקב גביית יתר של דמי פיתוח?
אשר לכספים שהתובעים שילמו לקבלן מעבר לדמי הפיתוח שנקבעו על ידי המנהל ()₪ 151,201
במסגרת "חוזה למתן שירותים" עם הקבלן (להלן :הסכם השירותים) ,כפי שהוגדרו כספים אלה
בהסכמים עם התובעים  -אקדים ואומר כי איני רואה לקבל את עמדת התובעים ,שלפיה יש מקום
להורות לקבלן להחזיר לתובעים או למי מהם סכומים אלה או אחרים.
א .כטענת הקבלן ,מדובר בהרחבת חזית אסורה ,מפני שהתובעים לא תבעו החזר של סכומים שנגבו על
חשבון דמי הפיתוח; איני רואה לקבל טענת התובעים בסיכומי התשובה כי תביעתם לסעד כספי כללה
את הסכום העודף ,כפי שהבין גם המושב בציינו בסעיף  44לסיכומיו ,כי "בהליך זה לא תובעים החזר
של הכספים האסורים".
כאשר רצו התובעים להתייחס לדרישתם להשבת כספים מסיבות שונות ,ראו לציין זאת מפורשות
בסעיף  76לכתב תביעתם ,בעתירתם לאפשר להם פיצול סעדים ,כדי לתבוע השבה של כספי פיתוח בגין
בניית קירות תומכים; לא מותר לציין כי התובעים לא חזרו על עתירתם זו ,ותביעתם זו התיישנה.
זאת ,מעבר לכך שבסעיף  70ציינו במפורש כי הסך של  2.8מיליון  ₪מתייחס להשלמת ביצוען של
עבודות הפיתוח; לא נעלם מעיני כי בסיפא לסעיף  73לכתב התביעה נטען כי הסך של ₪ 867,429
(שנתבע מהנאמנים) ,נתבע הדדית גם מהנתבעים  1ו ,2-אך טענה זו אינה מתיישבת עם האמור בסעיף
 70דלעיל.
ב .כך גם איני רואה לקבל את טענת התובעים כי זה אחד המקרים שבו ראוי לפסוק סעד שלא נתבע.
לא נעלמו מעיני דברי התובעים כי הם נדרשו למעשה לשלם דמי פיתוח בסכום העולה על המותר ,כי
החוזה למתן שירותים היה פיקטיבי למעשה לגבי כל מי שלא בנה את ביתו באמצעות הקבלן ,אך הם
הסכימו לכך מפני שהיו מעוניינים לרכוש את המגרשים בהרחבה ,ואף אינם מצטערים על כך.
אכן ,הגדרת "העסקה" בסעיף  3להסכם השירותים כוללת מתן שירותים שונים ,אף אם קבלן אחר
בונה את בית המגורים 3.3..." :ביצוע מדידות לצורך התכנון ,לרבות אספקת מפת מדידה מצבית
למגרש 3.4 .ביצוע בדיקות קרקע ומתן דו"ח יועץ קרקע לצורך תכנון קונסטרוקציית הבית 3.6 .טיפול
במנהל בהליכים הנדרשים לשם כריתת הסכם הפיתוח ,לרבות במפרט הכספי ובכלל זה עריכת
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שמאות נגדית והגשת השגה על המפרט הכספי בשעת הצורך 3.7 .טיפול מול רשות העתיקות להוצאת
היתר הבניה 3.11 ...יעוץ וליווי מול חברת החשמל ,בזק ,כבלים ,הוועדה לתכנון ובניה והמושב לצורך
חיבור הבית לתשתיות הציבוריות ,לקבלת טופס איכלוס 3.12 .חציבת המגרש עד לגובה  60ס"מ
מתחת לגובה ה 0.00 -של המגרש".
גרסתו של הקבלן כי מדובר בסכומים ששולמו ,בחלקם למצער ,כסוג של ביטוח להבטחת התובעים
מפני דרישה של דמי החכירה גבוהים מסך של  ,₪ 700,000כפי שקרה בפועל לגבי מספר לא מבוטל של
תובעים ,נתמכה במסמכים אשר לא נסתרו ברובם (למעט דמי החכירה למנהל שנדרשו מאמאדו) ,וכן
בעדויות של התובעים עצמם ,מעבר לטענה כללית כי הקבלן לא הוכיח את היקף השירותים שנתן
לתובעים .יתר על כן ,בסעיף  13לכתב התשובה שהגישו התובעים ,שבו נטען כי הסכם השירותים הוא
פיקציה ,אישרו כי התובעים כי הקבלן סיפק "מעט שירותים" לתובעים ,אך הם היו מעטים ולא עמדו
בשום קנה מידה לסכומי היתר שנגבו מהתובעים.
כך למשל ,ניתן ללמוד מדבריו של דרימר ,שאישר כי לא היה ידוע לו בעת החתימה על ההסכם מה
יהיה הסכום הסופי של התשלומים למנהל ולמושב ,אשר הוערכו באותו שלב בסכום של ,₪ 700,000
וכי ככל שיהיו גבוהים מההערכה הנ"ל ,יישא הקבלן בהפרש; זאת ,כפי שאירע בפועל בעניינו ,לטענת
הקבלן  -שלא נסתרה  -משעמדה שומת המנהל על סך של  270,760 - ₪ 970,760מעבר לסכום ההערכה
 וכי הוא קיבל למעשה "הגנה" מהקבלן ביחס לגובה דמי החכירה שישלם (עמ'  ,292ש'  ;13-17עמ' ,300ש'  ;21-25נספח ד'  ;14נ ,6 /נ – 7/חשבונית ע"ס  ₪ 430,000שהועברה למושב) .כך ניתן ללמוד גם
בעניינו של פכולדר ,אשר לטענת הקבלן נדרש לשלם למנהל ולמושב סך של  ,₪ 917,196כחלק מההסדר
 סכום גבוה ב  ₪ 217,196 -מהסכום שהוערך מלכתחילה  -אך שילם  ₪ 700,000בלבד ,כפי שהוערךמלכתחילה; כך גם בעניינו של גורליצקי ,אשר שומת המנהל לגביו עמדה על סך של - ₪ 1,026,313
 ₪ 316,400מהסכום המוערך מלכתחילה ,ואשר לא נדרש להוסיף כספים מעבר לכך (נספח ו' לתצהיר
הקבלן שלא נסתר) .דובדבני אישר כי הוא קיבל מיפתח תכנית מדידה ,כי יפתח טיפל כנראה בנושא
העתיקות וגם בנושא השמאות מול המנהל; הוא אף אישר כי לו נדרש לשלם למנהל דמי חכירה גבוהים
מאלה שצפה ,יפתח היה צריך לשלמם ,ובלשונו "זו הייתה בעיה של יפתח"( .עמ'  214לפרוט' ,ש' -16
עמ'  ,215ש'  ;2עמ'  ,219ש'  -34עמ'  ,220ש' .)2
אשר לאמאדו ,דבריו של הקבלן כי המגרש שלו צמוד לעתיקות (גתות יין) ,והקבלן לקח על עצמו את
הסיכון לעלויות משמעותית לרבות חפירות ,לא נסת רו .הקבלן ציין כי החוזה עמו עמד על סכום כולל
של  ,₪ 1,412,700שהיה מורכב מסך של  ₪ 488,123למושב (בשלב בו התשלום למושב הוערך בחוזה
בסכום של  ₪ 430,000בלבד ,והקבלן נשא בהפרש) ,סך של  ₪ 427,558למנהל ,סך של ₪ 210,000
לפיתוח (כאשר הצדדים עדיין לא ידעו מה יהא הסכום שיאושר על ידי המנהל) ,וסך של ₪ 287,019
לשירותי פיקוח וניהול מדידות עתיקות ו"כיסוי מנהל" .יתר על כן ,ההערכה באותו שלב הייתה,
כאמור ,כי התשלומים למנהל ולמושב יעמדו על סך של  ₪ 700,000וע"פ נתונים אלו נערכה העסקה
עמו ,בפועל נדרש אמאדו לשלם  ₪ 915,681ושילם  ₪ 700,000בלבד.
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בסיכומי התשובה שהגישו התובעים נטען כי גרסת הקבלן כאילו נדרש להוסיף כספים למנהל עבור דמי
חכירה מעבר לכספים ששולמו ,נטענות על דרך הסתם ולא גובו בכל ראיה; עם זאת ,התובעים אישרו
כי הקבלן גבה מהם את הכספים עבור תשלום דמי חכירה למנהל ושילם אותם למנהל ,ואיש מהם לא
הביא מסמך כלשהוא לסתירת גרסתו של הקבלן; זאת ,למעט לעניין אמאדו ,שלגביו נטען כי דמי
החכירה המהוונים למנהל עמדה על סכום של  ₪ 370,180בלבד; דא עקא שחוזה הפיתוח שנערך בין
המנהל לבין אמאדו (נספח יד 2לתצהיר אמאדו) ,צורף בחלקו בלבד  2 -מתוך  14עמודים; בעמודים
אלה נכתב כי מחיר מגרשו של אמאדו הוערך בסכום של  ,₪ 560,878.98ועלותם של דמי החכירה
המהוונים עמדה על סכום של  ;₪ 370,180בהעדר כל הדפים האחרים של חוזה הפיתוח ,יש קושי
לדחות את טענת הקבלן – אשר שילם את כל הסכומים למנהל עבור אמאדו  -כי הסכום הכולל ששולם
למנהל עמד על סך של  427,558ש"ח כנטען על ידו.
משכך ,גרסת הקבלן  -שלפיה בפועל שילם אמאדו סכום של  ₪ 287,019בגין השירותים שקבל ממנו,
כולל גידור הסיכונים בסוגיית העתיקות והסכומים למנהל ,וכן סיוע לצורך קבלת טופס  4לבית שאותו
בנה  -לא נסתרה.
למען הסר ספק ,לא נעלמו מעיני טיעוני התובעים כי הסכומים ששילמו מעבר לדמי הפיתוח המאושרים
על ידי המנהל אינם עומדים בשום יחס לשירותים שקיבלו אם קיבלו ,אך הם הבינו כי הסכומים
שנדרשו מהווים תנאי לשיווק המגרשים .התובעים בחרו להימנע מתביעת השבה ספציפית לסכומים
אלה ,ו/או מעריכת התחשבנות לגבי כל תובע ותובע ,ורק הביעו תהיה  -לגיטימית ומשכנעת לכשעצמה
– מדוע הסכים הקבלן לסכן את כיסו ולהפסיד כספים עבור התובעים .דא עקא ,שמשבחרו התובעים
להימנע מלסתור את טיעוני הקבלן לגופם ,על אף שלא היה להם קושי ממש לעשות כן ,אני רואה להניח
כי יש בהם ממש .סביר להניח כי גם התובעים – אנשים משכילים ,מעורים בהלכות העולם ומיוצגים
על ידי עורכי דין מנוסים – לא התנדבו לשלם לקבלן סכומים העולים במאות אלפי  ₪עבור תשלומים
למנהל ולמושב( .למען הסר ספק ,לא נעלמו מעיני דברי התובעים בבית המשפט ,שמהם עלה כי הסכום
הכולל של העסקה היה סביר בעיניהם ,ולכן לא הקפידו על סיווגם של התשלומים) .כך או כך ,בהעדר
מידע מדויק על הסכומים המדויקים שנדרשו ושולמו בסופו של יום ,אני רואה להניח כי הקבלן – שהיה
בעל ידע פנימי רב משל התובעים  -סבר כי הוא יוכל להגיש השגות ועררים בפני המנהל והמושב לגבי
סכומים שנדרשו לשלם ,וכי הוא לא באמת התכוון לקחת סיכונים מיותרים.
ויודגש ,אף אם יש ממש בטיעוני התובעים ,וגרסתו של הקבלן בסוגיה זו היא עורבא פרח ,הרי שתמיהה
היא מדוע לא ראו התובעים לתבוע השבת החלק העודף בכתב תביעתם ,באופן שהקבלן יוכל להתגונן
מפני טענה זו כדבעי ,אם אכן הייתה לו הגנה טובה בנדון ,ולא בשלב הסיכומים בלבד; עוד תמוה מדוע
לא נעשה פירוט מדויק לגבי כל אחד מהתובעים והשירותים שקיבל מהקבלן ,במסגרת הסכם
השירותים ולו במשורה.
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לסיכום ,בנסיבות העניין ,ובעיקר בהעדר דרישה של התובעים להחזר כספים מצד הקבלן מלכתחילה,
איני רואה לקבל את דרישת התובעים להורות כי הקבלן ישיב להם חלק מהכספים שגבה מהם במסגרת
ההתקשרות עמהם.
ג .אשר לטענת התובעים כי הם זכאים להחזר מפני שהקבלן ביצע עבודות מיותרות וכי כספיהם נוצלו
לצורך ביצוע עבודות לטובת מגרשים אחרים שלא שווקו ,בסופו של יום אישר המומחה רזניק כי רק
חלק קטן בלבד מהעבודות היה מיותר באותו שלב.
לא נעלם מעיני כי הבורר קבע מפורשות "שעבודות התשתית והפיתוח שבוצעו על ידי יפתח חרגו אל
מעבר לנדרש לצורך בנייתם ואכלוסם של אותם  )2 + 15( 17מגרשים נשוא שלב א'" ,אבל קביעות
אלה מתייחסות ליחסים שבין הקבלן למושב לצורך קביעת העלויות שעל המושב להחזיר לקבלן .יש
לזכור כי מגרשי התובעים מפוזרים ,וכי עבודות תשתית – כבישים ,מדרכות ,עבודות צנרת – מים,
חשמל ,ביוב – אינן יכולות להיות מנותקות מהסביבה בה הם מצויים .העובדה כי עבודות אלה
משביחות מגרשים אחרים מצדיקה החזרת העלויות לקבלן ,אך אין בה כדי להוכיח כי הוא התעשר
שלא כדין מכספי התובעים; למעלה מן הצורך יוזכר ,כי חישוב עלויות הפיתוח של המגרשים בהרחבה
המתוכננת נעשה על ידי המנהל על בסיס ההנחה כי ההרחבה תכלול  112מגרשים כעולה מפסק הביניים
בבוררות ,או  85מגרשים כעולה מחוות דעת המומחה רזניק ,ולא  15או  17או  20מגרשים בלבד( .דהיינו,
סביר להניח כי לו היה המנהל מודע לכך שההרחבה תבוצע למעשה עבור  20מגרשים ,היה סכום הפיתוח
גבוה באופן משמעותי מהסכום שנקבע).
משהגיעו התובעים להסכם פשרה חלקי עם המושב לגבי הסכומים שקבע המומחה ,סבורתני כי אין
מקום לחייב את הקבלן לשלם להם תמורת עבודות נוספות שלא צוינו על ידי המומחה רזניק בעדותו
האחרונה.

נזק לא ממוני
.45

א .כאמור לעיל ,הקבלן הפר את התחייבותו כלפי התובעים לבצע את עבודות הפיתוח עד תום ולא עמד
בהתחייבות זו ,לא בתקופה הנקובה בהסכמים ולא בתוך פרק זמן סביר לאחריה .גם המושב התחייב
כלפי הרשויות להשלמת ביצוען של עבודות הפיתוח באמצעות הקבלן ,למצער לגבי חלק מהתובעים,
ולא עמד בהתחייבותו זו עד שנת .2019
התובעים זכאים לפיצוי בגין הנזק הלא ממוני שנגרם להם עקב אי ביצוע עבודות הפיתוח והתשתיות
בזמן סביר לאחר חלוף התקופה הנזכרת בחוזי הפיתוח .מקובלים עלי טיעוניהם כי מדובר בעוגמת
הנפש ,באבדן נוחות עד כדי מטרד ,וכן בפגיעה בכבודם כתוצאה מכך שנאלצו לגור בשכונה לא מפותחת
במשך שנים ארוכות.
ב .התובעים טענו ,מסרו וחזרו על הדברים בסיכומיהם ,כי בהעדר השלמה של עבודות הפיתוח
והתשתיות במתחם א' ,אין מדרכות כלל ,הכביש נסלל רק בשכבה אחת ,הכול היה מלא אבק ,השטחים
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הציבוריים לא הוסדרו ,לא היו גני משחקים ,לא הוקמו כיכרות ,לא נעשה גינון ,תאורת הרחובות
חלקית בלבד ,אין גישה נוחה למושב הוותיק משלא נפרצו כבישים; עוד ציינו כי באתר נותרו צוקים
רבים בלתי מגודרים ובלתי מסומנים ,שנוצרו עקב עבודות חציבה שביצע הקבלן במגרשים ,וכי אלה
מהווים סיכון בטיחותי ממשי .כתוצאה מכך קיים סיכון בהליכה על הכביש בהעדר מדרכה (ראו קפלן;
גורליצקי הצהיר כי בשל כך הגביל את ילדיהם מיציאה לבד בחושך); הוריהם הסובלים ממוגבלויות
חוו קשיי גישה לבתיהם (ראו פכולדר) ,יש רעש מהרכבת בהעדר השלמה של קיר אקוסטי (ראו דרימר);
דרימר ,קפלן ,שפיר וקרש תיארו בתצהיריהם כיצד נאלצו לטפל בשטחים הציבוריים שליד בתיהם
ולהשקיע כספים ,לרבות לצורך מילוי אדמה ,שתילת צמחיה ,הדברת עשביה ועוד.
לטענתם ,אף שבוצעו עבודות פיתוח חלקיות החל משנת  2019ואילך ,לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור
ולבטל את הנזק שנגרם להם כתוצאה מכך שנאלצו לגור בשכונה לא מפותחת במשך שנים ארוכות.
ילדיהם שבגרו לא ייהנו מגן משחקים ,הוריהם המבוגרים לא יזכו כבר לנוע בבטחה ,והוצאותיהם
לצורך הדברת העשבייה וסידור השטחים ציבוריים לא יושבו.
התובעים תבעו פיצוי שנתי בסך של  ₪ 10,000לכל תובע (או  ₪ 20,000לכל משפחה) ,כפול מספר השנים
מאז חלוף הזמן הסביר לביצוע התחייבותו של הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח ועד לביצוען של
העבודות נדרשות.
הקבלן ביקש לדחות את תביעת התובעים לקבלת פיצוי; לטענתו ,המומחה הטיל את האחריות לאי
השלמת העבודות על המושב ,שהוא שחקן ראשי בקליטה ובקביעת מתחם ביצוע .הוא הפנה לקביעות
המומחה שלפיהן העבודות בוצעו על ידו לפי הפרקטיקה המקובלת ,וטען  -ברוח דברי המומחה בעדותו
 כי התובעים הם אנשים משכילים ,שהיו מודעים היטב לכל ההיבטים הכרוכים בביצוע ההרחבהוהתקשרות במסגרת ההרחבה המצומצמת ,והיו צריכים למצער לשאול את השאלות הנכונות כיצד
יקבלו פיתוח מלא ומידי שעה שבחרו ב  15-מגרשים פזורים; לחלופין טען כי אם ייפסק פיצוי ,הרי
שהוא אמור להיות מינימאלי בלבד ,ויש להטילו על המושב ,שגרם למצב שנוצר .לטענתו ,לאחר ריצופה
של מדרכה אחת בצד המגרשים של התובעים ,שומטות קביעותיו של המומחה את הבסיס תחת עילת
התביעה של התובעים בגין מטרדים.
גם המושב ביקש לדחות את תביעת התובעים לקבלת פיצוי ,מהנימוקים המפורטים לעיל ,לרבות
נטילת סיכון על ידי התובעים.
ג .אני רואה לדחות את טיעוני הקבלן כי התובעים אינם זכאים לסעד לא ממוני ,מכיוון שהם "לקחו
סיכון" בהתקשרם בחוזים הרלוונטיים בענייננו .התובעים היו מודעים לקשיים של פיתוח השטח
הטרשי ,ולכן הסכימו לוותר על ההגבלה בזמן של הפיתוח ,כאמור לעיל .כזכור ,יפתח בנאי העיד ,כי
השקיע מכיסו בפיתוח עשרות מגרשים שלא שווקו על ידו ,מפני שהייתה לו ציפייה להפיק רווחים
מהמשך שיווקם של מגרשים בהרחבה ,עמדה שהתקבלה על ידי הבורר בפסק הביניים ,כפי שפורט לעיל
(עמ'  741לפרוט' ,ש' .)13 -2
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התובעים הציעו שתי אופציות לחישוב הזמן הסביר; האחת – שנתיים מיום האכלוס של ביתם;
(משפחות אמאדו ,פכולדר ,גורליצקי ,דרימר ופורמן אכלסו את ביתם בשנת  ,2010ואילו משפחות
קפלן ,שפיר ,דובדבני וקרש אכלסו את ביתם בשנת  .)2012השנייה  -שנה לאחר תום התקופה הנקובה
בתניה החוזית להשלמת העבודות; ברוב ההסכמים של התובעים (משפחות אמאדו ,קפלן ,שפיר,
דובדבני וקרש) נכתב 12" :חודשים מהמועד בו הושלמה בנייתו של הבית האחרון במתחם"; בהסכם
פכולדר מדובר ב 6" -חודשים ממועד השלמת העבודות במגרש" ,ובהסכם גורליצקי ודרימר נכתב -
" 12חודשים ממועד השלמת העבודות במגרש" .התובעים הודיעו כי "הבית האחרון במתחם"
שהושלם הוא בית ארמוזה ,אשר אוכלס בחודש אוגוסט ( ;2013זאת ,תוך הפניה לסעיף  25בכתב
ההגנה של הקבלן ,ולטופס  4של משפחת ארמוזה ,אשר צורף לתצהיר שפיר כנספח  .)1לגבי "השלמת
העבודות במגרש" נטען ,כי זו הותאמה למועד האכלוס.
דא עקא ,שהובהר לתובעים כי הפרה של ההסכם לגבי פרקי הזמן הנזכרים לעיל אינה מהווה הפרה
יסודית ,והתובעים אישרו בעדויותיהם כי הביאו בחשבון תקופת ביניים זמנית של מגורים בשכונה לא
מפותחת; חלקם אף ציין במפורש בעדותם כי עוה"ד שייצגו אותם בהסכם הזהירו אותם מפני כניסה
להרפתקה זו .המומחה רזניק נשאל מהו זמן סביר לשיטתו למגורים ללא פיתוח והשיב "שנה מספיק,
 5שנים זה מעל ומעבר" (עמ'  ,70ש' .)23
ד .סבורתני כי נוכח בחירתם של התובעים להשתכן במתחם בלתי מפותח בעליל ,היותם מודעים לכך
שלא ניתן לפתח את כל השכונה ללא שיווקם של מגרשים נוספים ,וכי הדבר עלול לארוך פרק זמן
משמעותי ,אעמיד את הזמן הסביר לגבי כל אחד מהם על תקופה שבין שנה לשלוש ,מעבר לתקופה
הנקובה בהסכם ,בהתחשב גם במועד האכלוס .בהתחשב בכך שחלק מהעבודות בוצעו בסוף שנת ,2019
אך חלקן יבוצע רק בשנת  2021ו ,2022 -ייעשה החישוב עד שנת  ,2020כפי שהציעו התובעים עצמם.
2

 .46א .בהתחשב בסכומים ששולמו לתובעים על ידי הנאמנים ,בין השאר עבור המטרדים שנגרמו להם
עקב חלקם באי השלמתן של עבודות הפיתוח ,אני פוסקת לתובעים סכומים כדלהלן:
לגבי ענבר ונמרוד אמאדו – אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2010ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת
 – 2014ישולם הפיצוי לפי  5שנים ,חרף העובדה שחלק מהעבודות טרם בוצעו בעת שנכרת הסכם
הפשרה השני עם המושב (בשנת  .)2020הפיצוי יעמוד על  ₪ 30,000לכל תובע/ת ,דהיינו ₪ 60,000 -
למשפחה.
לגבי טובה ואילן פכולדר  -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2010ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת
 – 2010ישולם הפיצוי לפי  7שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על 42,000
 ₪לכל תובע/ת ,דהיינו  ₪ 84,000 -למשפחה.
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לגבי מקסין ורון גורליצקי  -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2010ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת
 – 2011ישולם הפיצוי לפי  7שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על 42,000
 ₪לכל תובע/ת ,דהיינו  ₪ 84,000 -למשפחה.
לגבי טל הוכרמן וניתאי דרימר  -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2010ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא
שנת  – 2013ישולם הפיצוי לפי  6שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על
 ₪ 36,000לכל תובע/ת ,דהיינו  ₪ 72,000 -למשפחה.
לגבי נטלי ודניאל קפלן -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2012ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת 2014
– ישולם הפיצוי לפי  5שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על  ₪ 30,000לכל
תובע/ת ,דהיינו  ₪ 60,000 -למשפחה.
לגבי מיכל ורונן שפיר  -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2012ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת 2014
– ישולם הפיצוי לפי  5שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על  ₪ 30,000לכל
תובע/ת ,דהיינו  ₪ 60,000 -למשפחה.
לגבי רויטל וגיא דובדבני -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2012ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת
 – 2014ישולם הפיצוי לפי  5שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על 30,000
 ₪לכל תובע/ת ,דהיינו  ₪ 60,000 -למשפחה.
לגבי הלית ועופר קרש  -אשר אכלסו את ביתם בשנת  ,2012ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת 2014
– ישולם הפיצוי לפי  5שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל .הפיצוי יעמוד על  ₪ 30,000לכל
תובע/ת ,דהיינו  ₪ 60,000 -למשפחה.
לגבי בן פורמן  -אשר אכלס את ביתו בשנת  2010ומועד ההשלמה לפי החוזה הוא שנת  – 2014ישולם
הפיצוי לפי  5שנים ,בנסיבות המצוינות בעניין אמאדו דלעיל דהיינו ,הפיצוי יעמוד על .₪ 30,000
למען הספר ספק ,לא נעלמו מעיני טיעוני התובעים כי שפיר ,דובדבני וקרש השקיעו מכספם וממרצם
לסידור ולגינון השטחים הציבוריים ,אך בהעדר תביעות מפורטות להחזר כספים ,אין מקום לפסוק
להם תוספת בשל כך במסגרת הנזק הלא ממוני שנפסק.
בסך הכול זכאים התובעים לסכום כולל של  ₪ 570,000עבור הנזקים הלא ממוניים שנגרמו להם,
בחלוקה המפורטת לעיל.
ב .דא עקא שמשהעמידו התובעים בתביעתם את הנזק הלא ממוני על סך של  ₪ 400,000משיקולי
אגרה (בשנת  ,)2013וחלק מהמטרדים נלקח בחשבון בפשרת התובעים עם הנאמנים ,אעמיד את הסכום
בגין הנזק הלא ממוני שייפסק על סך של  ₪ 400,000בלבד .זאת ,בהתחשב בכך שהסך של ₪ 320,000
ששולם על ידי הנאמנים  -במסגרת הסכם הפשרה שבגינו נדחתה התביעה נגדם  -חולק (רעיונית,
למצער) בין  17תובעים ,דהיינו כל אחד מהם קיבל לא יותר מ ;₪ 18,824 -סביר להניח כי סכום זה לא
יכסה את הוצאותיהם ושכ"ט עו"ד; מכך ,ניתן לזקוף את הפרשי ההצמדה והריבית על סכום זה לטובת
המטרדים שנגרמו להם.
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לסיכום  ,התובעים זכאים לפיצוי בגין הנזק הלא ממוני במלוא הסכום הנתבע בסך כולל של
 ,₪ 400,000שיחולקו ביניהם באופן יחסי לסכומים שנקבעו לעיל.

.4 7

סיכום  -הסכום המגיע לתובעים עבור ביצוע העבודות ועבור הנזק הלא ממוני
א .נוכח עמדתו של המומחה רזניק ,כפי שבאה לידי ביטוי בחוות הדעת המשלימות ובעדותו בבית
המשפט מיום ( 10/3/20להלן :עדותו השנייה) ,אני קובעת כי העבודות להן זכאים התובעים בשלב זה
– לאחר ביצוען של עבודות פיתוח נוספות בשנת  2019במסגרת ההרחבה הנוספת – הן העבודות
המצוינות בהסכם הפשרה השני בין התובעים למושב ,המשקפות את מלוא העבודות שאותן ציין
המומחה בעדותו השנייה.
ב .התובעים זכאים לפיצוי בגין הפרת ההסכמים עם הקבלן ,בגין המטרדים ועיכוב בביצוע עבודות
שנגרמו להם עקב אי השלמתן של עבודות הפיתוח בזמן סביר ,ועקב עוגמת הנפש שנגרמה להם
משנאלצו לחיות באזור בלתי מפותח משך שנים רבות .במסגרת הפיצוי בגין עוגמת הנפש ,תילקח
בחשבון גם דחייתו של הפיתוח המושלם.
ג .נוכח כל האמור לעיל ,יעמוד הפיצוי הממוני לתובעים עבור השלמת העבודות על סך של
 ,₪ 1,664,794אשר חלקו שולם על ידי ביצוע בעין ,והחלק השני בשווי של  ₪ 717,989יבוצע אף הוא
בעין; ככל שלא בוצע ולא שולם עד עצם היום הזה ,ישולם בתוך  30יום מהיום בצירוף הפרשי הצמדה
וריבית מיום אישורו של הסכם הפשרה השני  -23/8/20 -ועד ליום התשלום בפועל.
הנזק הלא הממוני יעמוד ,כאמור ,על סך של .₪ 400,000

.4 8

הודעה לצד שלישי
דין הודעתו של הקבלן למושב כצד השלישי להתקבל חלקית.
א .הקבלן הפר את הסכמי הפיתוח שנכרתו בינו לבין התובעים ,וטיעוניו לגבי סיכול החוזים נדחו.
הבורר חייב את המושב לשלם לקבלן סכומים משמעותיים עבור העבודות שביצע בהתחשב גם בעבודות
שלא בוצעו על ידו .עצם העובדה כי הסכומים שאושרו בסופו של יום בבית המשפט המחוזי  -לאחר
שבית המשפט העליון הורה לתקנם  -היו פחותים מאלה שקבע הבורר ,וסברתו של הקבלן כי הסכומים
אינם משקפים את הוצאותיו והפסדיו ,הרי שמתצהירו של הקבלן מיום  14/1/19והטבלה שצורפה לה
נלמד כי הקבלן קיבל את הסכומים המגיעים לו מהמושב במלואם.
משכך ,ככלל ,היה מקום לחייב את הקבלן בביצוע העבודות ו/או בפיצוי התובעים בעלות העבודות
ובנזקים שנגרמו לתובעים עקב הפרת ההסכמים.
ב .ואולם ,כפי שנקבע לעיל ,המושב אחראי לחלק משמעותי מנזקי התובעים ,ואין עוד צורך לחזור על
הדברים .משהפר המושב את התחייבותו לרשויות לבצע את עבודות הפיתוח והתשתיות עבור מגרשי
התובעים באמצעות הקבלן ,ונוכח אחריותו להפרת ההסכמים שבין הקבלן לתובעים ,עליו לשאת
בחלקו בפיצוי התובעים בגין מחדליו ,על כל הכרוך בכך ,כפי שאכן נעשה.
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כאמור לעיל ,התובעים – אשר הגישו תביעתם בשנת  - 2013זכו למעשה לאכיפה של הסכמי הפיתוח -
ביצוע בעין של חלק מהעבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן בחלקם הגדול ,ו/או לפיצוי כספי בגין יתר
העבודות שלא בוצעו  -באמצעות המושב או מי מטעמו ,במהלך ניהול ההליך במסגרת הסכמי הפשרה,
וכתוצאה מההליך המתנהל בין הצדדים ,בסך  1,664,794כולל מע"מ ,בשנים  ,2021 – 2019כאשר
העבודות הוערכו ושולמו על פי הערכת המומחה נכון להווה.
משכך ,בשלב זה ,לאחר הסכמי הפשרה הראשון והשני ,הרי שהמושב חייב בפיצוי התובעים רק בגין
חלקו היחסי בעוגמת הנפש שנגרמה להם ,בהוצאותיהם ובשכר טרחת עו"ד .למען הסר ספק ,שוכנעתי
כי המושב הגיע להסכמי הפשרה ,כתוצאה מניתוח מושכל של חובות הצדדים וזכויותיהם ,ולא
כמתנדב.
ג .עם זאת ,הקבלן תרם לנזקי התובעים ,ואין צורך לחזור על הנימוקים לקביעה זו .אדרבא ,משביצע
המושב חלק משמעותי מהעבודות שפורטו בחוות דעתו של המומחה רזניק ועתיד להשלימן בקרוב ,הרי
שהקטין הן את נזקיהם את התובעים והן של הקבלן בגין הפרת ההסכמים עם התובעים .דהיינו,
המושב עומד מאחורי ביצוען של עבודות פיתוח עבור התובעים בסכום כולל של  ₪ 1,664,794כולל
מע"מ ,ואילו הקבלן לא שילם בשלב זה דבר תמורת העבודות שבוצעו ויבוצעו עבור התובעים ,עבודות
שאותן התחייב לבצע בעצמו.
ד .במסגרת הסכם הפשרה עם הנאמנים קיבלו סך של  ;₪ 320,000כזכור הוסכם בין התובעים
לנאמנים ,כי הסכומים ששילמו הנאמנים במסגרת הסכם הפשרה שבגינו נדחתה התביעה נגדם ,ייזקפו
להוצאות משפט ,לשכ"ט עו"ד ולמטרדים .כפי שנאמר לעיל ,לאחר בחינת טיעוניהם וראיותיהם של
הצדדים ,ראיתי לזקוף את החלק שיועד למטרדים ,לתשלום עבור הפרשי ההצמדה והריבית בגין הנזק
הלא ממוני שנתבע ונפסק בלבד .התוצאה היא אפוא ,כי כלל הסכומים שמגלמים את העבודות
הנוספות ,אם בעין ואם בכסף על ידי המושב ,והנזק הלא ממוני שישולם על ידי הקבלן  -מעבר לסכום
של  ₪ 320,000שקיבלו התובעים מהנאמנים – עומדים על סך נומינלי של ( ₪ 2,064,789שחלקו הממוני
כולל מע"מ) .מתוך סכום זה נשא המושב (או מי מטעמו) ויישא בכ 80% -מהפיצוי לתובעים ,והקבלן
יישא בכ 20% -מהפיצוי בלבד.
למען הסר ספק ,לא נעלם מעיני כי במצב זה נושא המושב במלוא הנזק הממוני שנגרם לתובעים ,למרות
שאינו אחראי לנזק הלא ממוני שנגרם לתובעים מכוח חלקו בעוולת גרם הפרת חוזה .ואולם ,למושב
אחריות כלפי התובעים גם מכוח התחייבותו כלפי הרשויות לבצע את כל עבודות הפיתוח והתשתיות
עבור התובעים והיותו שולחו של הקבלן.
ה .לסיכום ,בהתחשב בעדותו השנייה של המומחה לגבי העבודות שלהן נזקקים התובעים בשלב זה,
וחלוקת הנטל בין המושב לקבלן ,איני רואה לחייב את הקבלן במימון של העבודות נוספות ,בין אלה
שבוצעו על ידי המושב לאחר הסכם הפשרה הראשון ,ובין אלה שלהן התחייב המושב בהסכם הפשרה
השני ,אלא בפיצוי התובעים בסכום של  ,₪ 400,000בגין הפרת ההסכם ונזקם הלא ממוני ,משהגבילו
את סכום הנזק הלא ממוני לסכום של  ₪ 400,000בלבד לצרכי אגרה.
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משכך ,שעה שהקבלן קיבל תשלום עבור כל העבודות שביצע בהרחבה ,מעבר לדמי הפיתוח שקיבל
מהתובעים ,וטיעוניו  -שלפיהם הפרת ההסכם עם התובעים נגרמה כולה בעטיו של המושב – נדחו,
הוא אינו זכאי לשיפוי מהמושב בגין הסכומים שהוא עתיד לשלם בגין הנזק הלא ממוני.
ההודעה לצד שלישי מתקבלת אפוא בחלקה בלבד.

 .49דרישת המושב לשיפוי מהקבלן
המושב דרש בסיכומיו לחייב את הקבלן להשיב לו את הכספים ששילם במסגרת הסכמי הפשרה
לתובעים .הקבלן התנגד לכך בכל תוקף ,הן לגוף העניין ,והן בטענה כי המושב לא שלח לו הודעת צד
שלישי או רביעי.
א  .אכן ,המושב לא שלח הודעת צד שלישי לקבלן ,וכל טיעוניו ביחס לזכותו כי הקבלן ישתתף עמו
בהוצאות הפיתוח במסגרת הסכמי הפשרה בינו לבין התובעים – חרף העובדה שהקבלן לא הסכים לכך
 מהוות הרחבת חזית ,לאחר שטען לאורך כל הדרך כי דין התביעה נגדו להידחות; לא זו אף זו ,הקבלןהודיע מראש כי הוא אינו שותף לפשרה שאליה הגיעו המושב והתובעים ,וכי לו ניתנה לו הזכות לשווק
מגרשים נוספים ,כפי שהוסכם מכללא בינו לבין המושב ,היה מבצע את כל העבודות הנדרשות במועד
שנקבע.
ב .המושב טען בסיכומיו כי אף שלא שלח לקבלן הודעת צד ג' ,הרי משעסקינן בתביעה נזיקית במהותה,
לבית המשפט יש סמכות לחלק את הנזק בין המעוולים השונים לפי סעיף  84לפקודת הנזיקין ,במסגרת
"שיפוי בין מעוולים" ,ואף הפנה לפסיקה המתייחסת לתביעות נזיקין .כן הפנה לסעיף ( 56ב) לחוק
החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג –  , 1973הקובע את זכותו של חייב לחזור על חייב נוסף ,ולהיפרע ממנו
לפי חלקיהם בחיוביהם כלפי הנושה.
נוכח עמדתם של בתי המשפט בסוגיה זו ,יש ממש בטיעוניו אלה של המושב;
"במשפטי נזיקין אין כל צורך שנתבע אחד ישלח לנתבע אחר הודעת צד ג' ,שהרי סעיף
 84לפקודת הנזיקיו מסמיך את בית-המשפט לחייב כל נתבע להשתתף בתשלומיו של
נתבע אחר או לשפותו; והעילה למשלוח הודעה לצד ג' נולדת רק כשהחייב בהשתתפות
או בשיפוי אינו נתבע במשפט הנזיקין או חדל מהיות נתבע( ".בר"ע  92/76לה נסיונל נ'
ישראל טוב ,פ"ד ל( ,)1976( 308 ,305 )3מפי כב' הש' כהן).
התובעים הגישו נגד הנתבעים תביעה בעילות חוזיות ונזיקיות גם יחד ,והקבלן עצמו הצטרף לעמדת
התובעים שלפיה המושב אחראי כלפיהם וכלפיו גם בעוולה נזיקין של גרם הפרת חוזה; משטען כי
המושב הוא מעוול ,היה צריך לצפות עמדה זו של המושב ,שלפיה כל הנתבעים עשויים להיות מעוולים
במשותף ,ואין משמעות הדבר כי המושב אינו כופר בחבותו; יחד עם זאת ,לטעמי ,מטעמים של תום
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לב דיוני ,למצער מרגע שהקבלן שלח הודעת צד שלישי למושב ,הרי היה ראוי שהמושב ישלח לקבלן
הודעה לצד רביעי.
כך או כך ,ממילא נבחנה בענייננו אחריותם של כל הנתבעים ,כפי שנעשה לעיל ,ואין צורך לחזור על
הדברים שנכתבו בפרק הסיכום לגבי ההודעה לצד השלישי.
ל מעלה מן הצורך ייאמר ,ביחס לעבודות שמומנו וימומנו על ידי המושב בהתאם להסכמי הפשרה
דלעיל ,יש ממש בטיעוני הקבלן כי המושב לא הוכיח שהוא הוציא את הכספים מכיסו; משסירב המושב
להציג לקבלן את ההסכמים ו/או המסמכים המלמדים על מקור הכספים ששימשו למימון עבודות
אלה ,חזק ה עליו כי הייתה לו סיבה טובה שלא לחשפם .משכך ,לא מן הנמנע כי מדובר בכספים שחלקם
למצער התקבלו (או יתקבלו) מגורמים שלישיים; אם מכספי ציבור במסגרת תקציבים שהועמדו או
יועמדו לרשותו ,על חשבון היטלי סלילה ,למשל וכיוצא בזה; כך גם לא מן הנמנע כי כספים אלה או
חלקם יושבו למושב בעתיד על ידי משתכנים חדשים שלהם ישווקו המגרשים האחרים בהרחבה.
נוכח כל האמור לעיל ,יישא כל אחד מהנתבעים בתשלומים המפורטים לעיל ,ואיני רואה לחייב את
הקבלן לשפות את המושב בתשלומים שהוצאו במסגרת הסכמי הפשרה עם התובעים.
.50

מי מיחידי הקבלן חייב בתשלום לתובעים?
התובעים תבעו את יפתח בנאי עצמו ואת שתי החברות הנתבעות  2ו ,4-מהנימוקים שפורטו לעיל.
מעבר לטענות הענייניות לגבי עילות התביעה ,יפתח עצמו (נתבע  ,)5עמד על דחיית התביעה נגדו על
הסף בטענה כי אין יריבות בינו לבין התובעים ,אך לא כפר ביריבות בינם לבין נתבעות  2ו.4 -
לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים ,סבורתני כי התובעים – פרט לקרש  -לא הרימו את הנטל להוכחת
אחריותו האישית של יפתח .כל טיעוניהם מתבססים על ערבות שחתם בקשר להסכם שנערך עם קרש,
ותו לא .גם הליך הבוררות נערך ביחס לחברה ,נתבעת  ,2ולא עם הקבלן אישית.
לפיכך ,יחולו כל החיובים דלעיל ולהלן על החברות – נתבעות  2ו .4 -הקבלן יהיה אחראי אישית רק
לחיובו בנזק הלא ממוני כלפי קרש כערב ,ותו לא.

.51

סוף דבר
נוכח כל המקובץ ,אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים סכומים כדלהלן:
א .המושב  -בהתחשב בהסכמי הפשרה שנערכו בין התובעים לבין המושב ,ואשר קיבלו תוקף של
החלטות במועדיהם ,בסכומים ששולמו על ידי הנאמנים ,וכן בתוצאות ההודעה לצד השלישי ,אני
מחייבת את המושב לשאת ב 70 %-מכלל הוצאות התובעים ,וכן בשכ"ט עו"ד בסך של  ₪ 140,400כולל
מע"מ כחוק ,שישולם לתובעים בתוך  30יום מהיום.
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בית המשפט המחוזי בחיפה
ת"א  6107-09-13אמאדו ואח' נ' הבונים ,מושב שיתופי להתיישבות חיילים
משוחררים בע"מ ואח'
ב .הקבלן  -נוכח כל האמור לעיל ,אני מחייבת את הקבלן לשלם לתובעים סך של  ₪ 400,000בתוך 30
יום מהיום.
בהתחשב בהתנהלות הכוללת בהליך ,ובסכום ששילמו הנאמנים לתובעים ,אני מחייבת את הקבלן
לשאת ב 20 % -מכלל הוצאות התובעים בהליך ,וכן בשכ"ט עו"ד בסך של  ₪ 58,500כולל מע"מ כחוק,
שישולם לתובעים בתוך  30יום מהיום.
ג .אשר להוצאות ושכ"ט עו"ד בהודעה לצד השלישי  -בהתחשב בסיכון שאליו נחשף הקבלן
מלכתחילה ,בתוצאות ההליך וביתר השיקולים הנדרשים לעניין ,לרבות תוצאות ההודעה לצד השלישי,
אני מחייבת את המושב לשאת בשכ"ט הקבלן לתובעים במלואו ,בסכום של  ₪ 58,500כולל מע"מ בתוך
 30יום מהיום.
ככל שסכום כלשהוא לא ישולם במועדו ,יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום
המלא בפועל.

ניתן היום ,י"ד אייר תשפ"א 26 ,אפריל .2021
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