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דיןפסק

ידיעללפועלההוצאהבלשכתלביצועחובשטרבהגשתהחלשלפנייההליך.1
ביוםהנתבעידיעללונמסרהתובע,לפקודתשנעשההחובשטרהתובע.

גביעל.5.11.2013הואפירעונומועדש"ח.450,000שלבסכום2.9.2013
".בכפוף להסכם בינינוהשטר החוב נכתב ליד שמו של התובע "

14.7.2015ביוםהתקייםבהתנגדותדיוןהשטר.לביצועהתנגדותהגישהנתבע.2
בפני כב' הרשמת הבכירה ורדה שוורץ.

שלהתנגדותולקבלתשוורץהרשמתכבודהחלטתניתנה6.8.2015ביום.3
הבקשהכינקבעזוהחלטהבמסגרתלהתגונן.רשותומתןהמבקש-הנתבע

ישמשבהתנגדותלתמיכהשהוגשוהתצהירהתביעהככתבתשמששטרלביצוע
כתב הגנה.
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ניתנהההתנגדותלקבלתשוורץהרשמתכבודהחלטתכייוערהדרושמןלמעלה
עסקה""היתרבנושאקצריםסיכומיםלהגישאפשרותניתנהשלצדדיםלאחר

מכן.נוכח טענות שעלו בעניין זה במסגרת ההתנגדות ובדיון שלאחר

בשאלההיאהטענותמכתבישעולהכפיהצדדיםביןהמחלוקתכיאצייןבתמצית.4
כפיריבית"נושאתכ"הלוואההועברלנתבעהתובעשהעבירהכסףסכוםהאם

עסקינןשמאאו,2013בספטמברהצדדיםביןשנחתםבהסכםשנכתב
לצורךכסףסכוםהתובעהשקיעפיהעללנתבעהתובעביןשנרקמהב"שותפות"

לתנאיבהתאםהנתבעידיעלבפועלשתבוצעבאפריקהזהברכישתעסקת
"היתר עסקה".

אובדןבדברהנתבעבטענותאמתיששאכןשיתבררככלאלה,בנסיבות
הנתבעאתלחייבאיןהצדדיםשביןלהסכמהבהתאםהעסקהוכישלוןהכספים
שהתכוונושותפיםבשנימדוברהנתבע,שטועןכפישכן,לתובעכספיםבהשבת

לאאשרזה,מסוגבעסקהשכרוכיםהסיכוניםכלעלזהבלרכישתעסקהלבצע
לרכישתפעילותובמסגרתקורבןבהנפלשהנתבעתרמיתבעקבותיפהעלתה

הזהב באפריקה.

באתרהתובעאתאיתרשהואהנתבעידיעלנטעןההגנהטענותבמסגרת.5
אתהביעוהתובעשונותהשקעותלבצעשמעונייניםלאנשיםהמיועדאינטרנט

לטענתמאפריקה.זהבלרכישתבעסקשותפותלצורךכספיםלהשקיערצונו
שותפות.שלבדרךתבוצעהעסקהכיהצדדיםכוונתהייתהמלכתחילההנתבע,
עלוחתימההחובשטרעלחתימהבאמצעותלתובעשונותבטוחותנתןהנתבע
לטענתהתובע.בכספימעילהשלממקרההתובעחששבשלהלוואההסכם

השותפותיחסיאתשמגדירעסקההיתרהצדדיםביןנחתםזומסיבההנתבע,
בין הצדדים.

ארה"בדולר103,000שלסכוםהנתבעלידיהעבירהתובעכיהנתבעטעןעוד.6
התבררשבהמשךאלאהרכישהאתביצעאכןוהנתבעהזהברכישתלצורך

זהבברשותוכילנתבעלוהתבררבדיעבדשכןלתרמיתקורבןנפלשהנתבע
מנתעלבידוסייעולאהמקומייםהשלטוןגורמיאתלערבניסיונותיווגםמזויף

אכיפתמערכותהנתבע,לטענתשרכש.הזהבעבורששולמוהכספיםאתלהשיב
ופניותתלונותלמרותתפקידןאתביצעולאהעסקהבוצעהבהבמדינההחוק

הנתבע.

אתלהשיבמצדוניסיונותנעשוהעסקהכישלוןלאחרכיהנתבע,טעןבנוסף.7
חובתו לעשות.הכספים לתובע בשל רצון טוב ולפנים משורת הדין ולא בשל

דיון והכרעה
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התשתית העובדתית

להשקעותבנוגעוהנתבעהתובעביןודבריםדיןהתנהל2013שנתבמהלך.8
המשפטלביתשהוצגומההתכתבויותלתובע.הנתבעשהציעשוניםבתחומים

הנתבעואילושברשותוכסףסכוםשללהשקעהאפשרויותחיפשהתובעכיעולה
בנוגעשונותהצעותהועלוגםההתכתבויותבמסגרתשונות.הצעותהציע

שוחחועליהןהעסקאותשלשוניםבתרחישיםהפסדים/רווחיםלחלוקת
שלפעמיחדסכוםהנתבעלידילהעבירהתובעהציעלדוגמאכךהצדדים.

פיעלעליהשיחליטעסקהכללבצעהנתבעיוכלבוארה"בדולר100,000
סכומיםבתוספתהכסףסכוםאתלתובעהנתבעיחזירובתמורהדעתושיקול

שנקבעו מראש בהתאם למועד השבת הכספים.
"היתרעלוחתימההריביתגבייתשאלתהצדדיםביןנדונהאחרותבהתכתבויות.9

הצדדיםשלחלקםנדוןכןהדתי.הדיןפיעלריביתלגבייתהאיסורבשלעסקה"
במקרה של הפסד אפשרי במסגרת העסקאות השונות.

מערכתאתשמסדירשותפותהסכםלנתבעהתובעביןנחתם1.9.2013ביום.10
110,000שלסכוםלנתבעיעבירשהתובענקבעבגדרוהצדדיםביןהיחסים

ובהפסדים.ברווחיםשווהבאופןיישאושהצדדיםהוסכםעודארה"ב.דולר
התנאיםנקבעובהסכםהתובע,לטובתחובשטרעליחתוםשהנתבעהוסכם

לשימוש בשטר החוב על ידי התובע.

דולר104,000שלסךלנתבעהתובעלבסוףהעבירההסכםחתימתלאחר.11
ארה"ב ונחתם שטר החוב נשוא התביעה שבפניי.

שבוניירולידהסגורהאריזהעםתמונהלתובעהנתבעשלח11.9.2013ביום.12
שביצעלתובעהודיעהנתבעששלחהודעותבמסגרתהיום.אותותאריךנכתב

העסקה,מתוךזהחלקבגיןהתמורהאתושילםזהבקילוגרם3שלרכישה
להעברתעדבבנקבמשמורתונותרההעסקהיתרתבגיןהתמורהיתרתכאשר

הזהב על שמו של הנתבע – כך לגרסת הנתבע.

שאינםבקשייםנתקלכיהתובעלטענתהנתבעהודיעהיום,באותויותרמאוחר.13
להשיבמהנתבעלדרושהתובעהחלזהמרגעהעסקה.השלמתאתמאפשרים

לו את הכספים שהעביר לצורך ביצוע העסקה.

2013ספטמברבחודשכברכיבהתנגדותבדיוןהנגדיתבחקירתואישרהנתבע.14
הכספיםתמורתמזויףזהבשקיבללוהסתברבומרמהלמעשהקורבןנפל

הנתבע,מאשרשבתצהירו,אלאהתובע.לושהעבירהכספיםבאמצעותששילם
העסקה.כישלוןלגביהתובעאתעדכןולאהתובעעםכהגדרתו"גלוי"היהלאכי
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בחזרהכספואתלקבלרצהאכן"התובעלתצהירו:12בסעיףהנתבעהצהירכך
שלאמאשראני.23.4.2014ביוםבינינוההסכםשנחתםועדשהעבירולאחר

הייתי גלוי עם התובע לגבי עסקת הזהב שכשלה".

הכספיםאתלקבלבמאמציויצליחכיתקוותוהואלכךהטעם-הנתבעלטענת
כיצדברורלאשכןמשכנעאינוזהנימוקכיאצייןלתובע.ולהשיבםבחזרה
בחזרההכספיםאתלקבלניסיונותיואתמסכלתהייתהלתובעהמידעמסירת

יצליחאשרעדזהמידעמהתובעלהסתירהייתההנתבעמטרתאםאלא
התובעאתלעדכןיידרשלאובכךלתובעולהשיבםהכספיםאתלקבלבמאמציו

התנהלותאחרת,אוכךהעסקה.בביצועשכשלבכך
במערכתמדוברהנתבעלטענתכאשרבייחודלבתוםחוסרעלמעידההנתבע
במלואובעסקההכסףסכוםאתהשקיעלבדוכשהתובעשותפיםביןיחסים
מסתירשהואתוךארוכיםחודשיםבמשךבכחשאותוהוליךהנתבעואילו

.מהתובע את האמת - לשיטתו - אודות ההשקעה שנכשלה- כטענתו

ליוםועד12.9.2013מיוםהצדדיםהתנהלותאתבתצהירופירטהתובע.15
בהמשך.אדרשאליוהצדדיםביןנוסףהסכםנחתםבו23.4.2014

הכספיםהשבתאתדרששהתובעברורבאופןעולהשצורפומההתכתבויות
הכספיםאתלהשיבלחובתוהתכחשלאהנתבעומנגדהנתבעלידישהועברו

מציעשהואתוךהכספיםמהשבתהתחמקשהנתבענראהברם,התובע.לידי
כספיםאותם–ברשותוהמצוייםהכספיםלהשקעהשונותהצעותלתובע

רישוםכדוגמתהכספיםהשבתלהבטחתשונותהצעותוכןהתובעלושהעביר
שלבמקרהלהיפרעיוכלשהתובעלהבטיחמנתעלהנתבעשלביתועלמשכון

כיעתה,ברור,הנתבעשלגרסתונוכחלנתבע.שהועברוהכספיםהשבתאי
הייתהוזו,לגרסתוכך–ההשקעהכספיאתהפסידכברשהנתבעהגם

בכספיםמחזיקאינוכברשהנתבעלכךמודעהיהלאכללהתובעידיעתו,
התבררבוהאירועבפרטיאותועדכןלאהנתבעשכןהעסקהכישלוןנוכח

התובע.לנתבע, כך לטענתו , שהוא רכש זהב מזויף באמצעות כספי

האפשרויותלאחתובהתאםנענולאהכספיםלהשבתהתובעשדרישותמאחר.16
הסכם23.4.2014ביוםנכרתהצדדים,ביןשהתנהלוהשיחותבמסגרתשעלתה

שהעבירש"ח385,000שלסכוםכינקבעזהבהסכםהצדדים.ביןנוסף
שהלווהכ"הלוואה"יוגדרזהלמועדבסמוךאו1.9.2013ביוםלנתבעהתובע
מועדינקבעווכןהריביתשיעורנקבעגםהמאוחרבהסכםלנתבע.התובע

.החזר ההלוואה וסכומי ההחזר
להבטחתלתובעהנתבעשיעמידהבטוחותנקבעוגםהמאוחרבהסכם
(להלןמידילפירעוןההלוואהלהעמדתהתנאיםנקבעוכןההלוואה.פירעון

"הסכם ההלוואה").
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בטלההצדדיםשלקודמתהסכמהכלכימפורשותנקבעההלוואהבהסכם.17
נקבעעוד.1.9.2013ביוםהצדדיםביןשנכרתלהסכםבהתייחסלרבות

זההסכםכיחולקאיןפנחס".בריתעסקהל"היתרכפוףההלוואהשהסכם
אלקטרונידוארשלחשאףברקרוןעו"דידיעלמיוצגהיהשהנתבעבעתנחתם

בדיוןשהוגש1בש/כמוצג(סומןההסכםסעיפיעלהערותיועםהנתבעאל
שהכספיםיודעבהחלטהנתבעזהלמועדנכוןשכאמוראלאהנתבע).בהתנגדות

התובע.שמסר לו התובע ירדו לטמיון. אך עובדה זו אינה בידיעת

ההסכםעלחתםכיטעןאךההלוואההסכםעלחתימתואתאישרהנתבע.18
למרות שלא היה חייב לחתום מבחינה משפטית.

שהואמפורשותשקובעהלוואההסכםעלחתםהנתבעזו.טענהלקבלבידיאין
אףזאתולאדינועורךעםשהתייעץלאחרעשהזאתקודמת.הסכמהכלמבטל
מעתלכןההסכם.שלתוקפולגבידברטעןלאזו,חתימהלאחראףזאת,

הנתבעהאםלטענהרלוונטיותאיןההלוואה,הסכם–המאוחרההסכםשנחתם
עלחזקהכאמורהסכםעלשחתםמעתלאו.אםההסכםעללחתוםמחויבהיה

פיעלהתחייבויותיואחרלמלאנדרשוהואחתימתומהותאתהביןכיהנתבע
ההסכם כפי שנכתבו והוסכמו על ידי הצדדים.

שהעסקההתובעידע,(המאוחר)ההלוואההסכםשנחתםבעתהנתבע,לטענת.19
זוטענהלטמיון.ירדובעסקהשהושקעוהכספיםכלוכינכשלההזהבלרכישת

מס'במשךכיהנתבעשלהודאתונוכחכלל,נטענתהייתהלאאםהיהמוטב
הכספיםבאמצעותהנתבעשרכששהזהבבכךהתובעאתעדכןלאחודשים
לתרמיתקורבןנפלשהנתבעבכךמזויף,כזהבהתבררהתובעשהעביר

שהותירה אותו בלי הזהב ובלי כספי התובע.

שהלכוכאמורשידעקובעתואינניהכספים,גורלבדברהתובעידיעתועוד,זאת
ההלוואהבהסכםלעמודהנתבעשלמחובתומורידהואינהמעלהאינה-לטמיון

איןדין.עורךידיעלמיוצגוכשהואהחופשימרצונוחתםעליוהצדדיםביןשנחתם
בהתרחשותןמעורבהיהבאשרלאשורןהעובדותמלואאתידעשהנתבעחולק

באופן אישי.

הוא,23.4.2014ביוםשנחתםההסכםכישוכנעתיכיאצייןזהפרקלסיכום.20
המבטלבהסכםמשמעיהחדהסעיףלנוכחהצדדיםביןהמחייבההסכם

הסכמות קודמות.
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לעמודמחויביםוהנתבעהתובעהדין,להוראותבכפוףכיקובעתאנימשכך
בנוגעהצדדיםטענותאתולבחוןלדוןצורךכלאיןמשכךזה.הסכםבתנאי

שביצעהעסקהכשלהבהןלנסיבותלהידרשאוביניהםשהיוקודמותלהסכמות
ככל,התובעידיעלשהועברוכספיםבאמצעותזהבלרכישתבאפריקההנתבע

לפניחודשיםמשישהלמעלהוזאתכמזויף,התבררשאכןוככלזהבנרכששאכן
החתימה על הסכם ההלוואה.

לאחרחודשיםמס'חלפוכברכאשרנחתם23.4.2014מיוםההסכםכאמור,
מעידזההסכםממילאהנתבע.לגרסתכךזהב,לרכישתהעסקהשלכישלונה

נוכחלנתבעהתובעשהעבירלכספיםבאשרהצדדיםשלדעתםאומדעל
מהםאחדכלההלוואה.ההסכםחתימתלמועדעדשאירעווהאירועיםהנסיבות

כספואתדורש,התובעהשניים.ביןזהותאיןוכאמורשלווכוונתוידיעתופיעל
הונאה,עסקתאגבלטמיוןהכסףירדהנתבעגרסתפישעללכךמודעואינו
בסמוךולגרסתושימוש,בהםעשההכספים,אתקיבלכאמור,הנתבעואילו

הזהבוכילתרמיתקורבןנפלהעסקהכילוהסתברהכספיםאתששילםלאחר
שרכש – מזויף.

היתר עסקה

בנסיבותלכןהדרך.כללאורךעסקההיתרמכוחהצדדיםפעלוהנתבעלטענת.21
שיעמודוככלהכספיםאתהנתבעהפסידבהןהנתבעשלבגרסתוהמתוארות

פטורהואכילקבועישעסקההיתרתנאיפיעלהנדרשיםבתנאיםהנתבע
מהחזר הכספים לתובע נוכח  כישלון העסקה.

שנכתבכפיכשותפותהוגדרההצדדיםביןהיחסיםמערכתהנתבע,לטענת.22
כפופהתהאהעסקהכיהסכימוהצדדיםכיטעןכן.1.9.2013מיוםבהסכם

היתרהוראותמכוחהאםלבחוןשישומכאןפנחס"בריתעסקה"היתרלהוראות
עסקה זכאי התובע להחזר הכספים כפי שנטען על ידו.

הדרךבראשיתכברעסקהלהיתרבהתאםפעלוהצדדיםכיהנתבעטועןעוד.23
לכוונתבהתאםבכללותההצדדיםביןשנעשתההעסקהמהותאתלבחוןישולכן

לחתימתועדלנתבעמהתובעהכספיםלהעברתעוברהמו"ממשלביהצדדים
הנתבע על הסכם ההלוואה מס' חודשים לאחר מכן.

הכספיםאתהעבירשהתובעלפניהצדדיםביןשהוחלפובהתכתבויותמעיון.24
עלהצדדיםשוחחוכןעסקה.היתרסוגייתהצדדיםביןנדונהאכןכינראהלנתבע
.1.9.2013מיוםהשותפותהסכםלחתימתקודםריביתגבייתבדברהאיסור

להעברתבסמוךהצדדיםביןנחתםלאעסקההיתרשטרכיחולקשאיןאלא
אףהנתבעלאחריה.ולאהכספיםהעברתלפנילא,2013מספטמברהכספים

ניתןהשותפותהסכםאתהצדדיםניסחובומהאופןכישטעןאלאזאתטעןלא
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הטעםעסקה.להיתרבדומהמסוימיםתנאיםלהחילהתכוונושהצדדיםלהסיק
שלאביקשוומשכךמצוותשומרילעסקההצדדיםששנימכיווןוזאתברורלכך

שעליהםסברומשכךתורה.דיןפיעלריביתבגבייתשכרוךהאיסורעללעבור
לגבייתבנוגעהדתיהאיסורעליעברושלאכךהיחסיםמערכתאתלהגדיר
האופןואתהצדדיםביןהיחסיםאתכמסדירהשותפותהסכםנוסחולכןריבית

שבו תבוצע העסקה גם אם לא נחתם שטר היתר עסקה.

מלאבאופןשותפיםלהסכםשהצדדיםנקבע1.9.2013מיוםהשותפותבהסכם.25
לצורךכספיםהשקיעולאהעבירלאשהנתבעאףעלוזאתבהפסדאוברווח
כוללהזהבלרכישתשנדרשההתמורהמלואאתהשקיעוהתובעהעסקהביצוע

חלקו של הנתבע.

ללאכהלוואהייחשבהתובעשילםשעבורובעסקההנתבעשלחלקוכינקבע
לתובעלהשיבמחויבמקרהבכלהנתבעכיהסכימוהצדדים(פיקדון).ריבית

ייעשהההפסדחישובכאשרהכספים.הפסדשלבמקרהגםמהסכוםמחצית
התובעבובמקרהכךהכספים.למחציתביחסרקאךההפסדלשיעורבהתאם
להשיבמחויבהנתבעהפסדשלבמקרהארה"ב,דולר100,000לנתבעהעביר
מתוךרקיחושבשההפסדהוסכםמקרהבכלארה"ב.דולר50,000לתובע

המחציתאתהתובעיקבל10%שלהפסדיהיהשאםכךהנוספתהמחצית
ארה"ב.דולר45,000עודיקבלדהיינו,10%בקיזוזהנוספת

הראשון,ההסכםהשותפות-להסכםבהתאםכיהנגדיתבחקירתואישרהתובע.26
זכאיהתובעהיהבעסקה,הכסףמלואאתשהפסידמוכיחהיהוהנתבעלמקרה

שנקבעוהתנאיםנוכחכיאישרכןלנתבע.שהעבירמהכספיםלמחציתרק
כשריםעדים2באמצעותזאתלהוכיחהנתבענדרשלאהשותפותבהסכם
).7.12.2017מיוםלפרוטוקול20(עמ'עסקהבהיתרהקבועיםלתנאיםבניגוד

אתהצדדיםהמירובוהסכםעלוהנתבעהתובעחתמו23.4.2014וםבי.27
בתוךמבוטלים.קודמיםהסכמיםכיוקבעוהלוואהבהסכםהשותפותהסכם

.1.9.2013מיוםהשותפותהסכםגםבוטלכך

עללנתבע.התובעביןעסקההיתרנחתםההלוואההסכםעללחתימהבמקביל.28
ואףההשקעהסכוםמלואאתלתובעלשלםהנתבעהתחייבההלוואההסכםפי

הוסכם על תשלום ריבית על הקרן.

סכוםמלואאתלתובעלהחזיראותומחייבתההלוואההסכםעלהנתבעחתימת.29
הסכםפיעלמההשקעהמחציתרקלהחזירהאפשרותלעומתההשקעה
הנתבעאתשהביאבטעםקושישקייםמכאןכאמור.שבוטלהקודםהשותפות
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ביתבפנישהוצגוהעובדותשניתוחאלאהקודם.להסכםביחסמצבואתלהרע
מולמצבואתלהיטיברצונומתוךכךפעלשהנתבעמסקנהלכדיהביאניהמשפט

התובע ואפרט להלן.

במסגרתהכספיםהפסדשלבמקרהלפיומנגנוןנקבעהשותפותבהסכם.30
אתואילומקרהבכלמההשקעהמחציתלתובעלהשיבהנתבעיידרשההשקעה

ידעלכןהכספים.שלהנוספתהמחציתמתוךהצדדיםיחשבוההפסדשיעור
הזהברכישתעסקתבמסגרתשנעשתההתרמיתאתשגילהבעתהנתבע

בכללתובעלשלםעליוכימההשקעה100%שללהפסדשהביאהבאפריקה
הפסדדבראתלתובעהנתבעגילהלאזאתלמרותהסכום.מחציתאתמקרה

להשיבבכוונתוכיהתובעבפניהתחייבואףרביםחודשיםבמשךהכספים
זכויותמושכנובמסגרתומשכוןשטרעלחתםואףההשקעהאתלתובע
אתלהבטיחמנתעלהתובעלטובתמגוריהםבביתאשתווזכויותהנתבע

החזר הכספים.

פנחסבריתעסקהלהיתרשכפוףהלוואההסכםעללחתוםהנתבעהסכמת.31
חתמועליוהעסקהלהיתרו'סעיףמכוחכיהנתבעשלטענותיונוכחמובנת

הקרןהפסדאתהוכיחאםבמלואהההשקעהמהחזרפטורהואהצדדים
ציפייתומכאןישראל.דיניפיעלכשריםעדיםשלעדותםעלבהתבסס

עלשכןהנתבעשלמצבואתתיטיבהמאוחרההלוואהההסכםעלשהחתימה
כעתואילוההשקעהמכספי50%לתובעלהשיבנדרשהואהראשוןההסכםפי

לנסותהנתבעיכולפנחסבריתעסקהלהיתרשכפוףההלוואההסכםמכוח
אתהתואמותבנסיבותהקרןהפסדאתשהוכיחובלבדדברחייבאינוכיולטעון
וזאתישראלדיניפיעלכשריםעדיםשנישלעדותםפיעלהעסקההיתרתנאי
מהחזרלפטורהנתבעזכאיהעסקההיתרמכוחאכןהאםלשאלהלהידרשמבלי
מהשבתפטוריהיההיותרלכלההסכםתנאיפיעלגםשמאאוהכספיםמלוא

מחצית מהסכום שכן היא עלתה במסגרת טענות הצדדים.

התובעאתהנתבעעדכןבולמועדבאשרמחלוקתנטושהלנתבעהתובעבין.32
לטענתלנתבע.מזויףזהבבמכירתהתרמיתבשלהכספיםהפסדבדבר

10-13ש',27(עמ'ההלוואההסכםשנחתםלאחררקכךעללונודעהתובע,
לתובעשהודיעאחתפעםטעןהנתבעואילו)7.12.2017מיוםלפרוטוקול

22-28ש',44(עמ'ההלוואההסכםחתימתולפני2014אפרילחודשבתחילת
טעןבחקירתואחרבמקוםהדיוןובהמשך))19.12.2018מיוםלפרוטוקול

לטובתמשכוןעלחתימתובזמן2014פברוארחודשבמהלךלנתבעשהודיע
לפרוטוקול).11-15ש',57(עמ'התובע
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אתמעדיפהאניזולמחלוקתבהתייחסומכאןמכאןהצדדיםגרסאותבבחינת.33
שנפלכךועלהכספיםהפסדעללראשונהלוהודיעהנתבעלפיההתובעגרסת
התמורהאתששילםהגםזהבשאינהמתכתרכשבמסגרתהלתרמיתקורבן

המלאה עבור הזהב.

שנודעלאחרעסקההיתרעללחתוםיסכיםשהתובעסבירזהאיןכיידעהנתבע.34
לנתבעהמקנהכאמור,עסקההיתרלטמיון.ירדוההשקעהכספישכללו

הכספים.אפשרות לדרוש לפטור אותו מתשלום הקרן במקרה של הפסד

באמצעותמצבואתמיטיבפניושעלהסכםבאמצעותשהתובע,סבירזהאין.35
מלואאתלשלםהלוואה"כ"הסכםשהוגדרהמאוחרבהסכםהנתבעהתחייבות
להיותובכךמצבואתולהרעההפוכההתוצאהאתלהשיגהתכוון-ההשקעה

כפיהתמורהמחציתשלהחזרלעומתבמלואההתמורהלהפסדחשוף
שהתחייב הנתבע מלכתחילה בהסכם השותפות.

הפסדאתמהתובערביםחודשיםמשךהנתבעהסתירזומסיבהכיהיאמסקנתי.36
לאחררקהכספים.להשבתשונותבהבטחותבכחש,התובעאתוהוליךהכספים

אחדבאמצעותמהתחייבותולהשתחררלוהמאפשרמסמךהנתבעבידישהיה
לטמיוןירדהההשקעהכילתובעסיפרהבנתו,פיעלכךהעסקה,היתרמסעיפי

ביןשנחתםהשותפותשהסכםלכךהסכיםגםלכן.נטענתתרמיתאותהבשל
להיתרבכפוףשנחתםההלוואהשהסכםמשוםכאמורזאתיבוטל.הצדדים

העסקה מיטיב עמו להבנתו.

מס'הוטמעושבוהשותפותהסכםהואהראשוןההסכםכיהיאמסקנתי.37
הצדדיםבהסכמתבוטלעסקההיתרלתנאידומהבאופןוהגבלותתנאים

התחייבותאתלבחוןישמשכך,ההלוואה.הסכםהואהשניההסכםבמסגרת
הנתבע מכוח תנאי הסכם ההלוואה.

ההשקעהאובדןעללתובעהנתבעהודיעבולמועדבנוגעדלעילמסקנתיבשל.38
הרבהזמןמשךובשלהתובעכספיכלאתהנתבעהפסידשבגינההתרמיתועל

ועד11.9.2013ביוםהכספיםאתשהפסידהנתבעגילהשבוממועדשחלף
בחוסרפעלשהנתבעלקבועאלאליאיןאלה,עובדותלתובעגילהשבולמועד

כילטעוןרשאיהנתבעאיןלכןובמזיד.במכווןהתובעאתוהטעהלבתום
הכספיםאתהפסידשכברלאחררביםחודשיםשנחתםעסקההיתרמכוח
העסקההיתראתלהחילמקוםאיןשכןלתובעההשקעהמהשבתפטורהוא

למפרע על הפסד כספים שכבר נגרם בפועל.
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הואכילטעוןרשאיאינוהנתבעכיהיאשמסקנתיאףועלהדרושמןלמעלה.39
התנאיםלסוגייתבקצרהאדרשהעסקההיתרמכוחהכספיםמהשבתפטור

לגבישהתעוררוהשאלותנוכחהצדדים.ביןשנחתםהעסקהבהיתרהקבועים
כלהנתבעוגםהתובעגםהגישוהדתי,הדיןעלהמבוססהעסקההיתרתנאי
המסויםעסקהלהיתרביחסהחליםלדיניםבנוגעמומחהדעתחוותמטעמואחד

המומחיםדעתחוותכיאבהירזאתעםפנחס".בריתעסקה"היתרבפניי,שנדון
חוזהככללפרשויששכןהעסקההיתרפרשנותעללעמודכדינדרשתאינה
פ''ד ,ואח'טישלרצבינ'  המאוחדהמזרחיבנק   5317/86(ת"א)[המ'

העסקההיתרעללחתימתםביחסהצדדיםדעתאומדעלאו],353)2תשמ"ח(
הדתילדיןבנוגעורקאךאלאלמומחה,נדרשאינוהמשפטביתכךשלצורך
לפעולהצדדיםהסכימופיושעלהמסויםהעסקהלהיתרביחסהחלהייחודי

במסגרת העסקה.

בתנאידיוןלקייםמקוםהיהאםשגםנראההנתבעמטעםהמומחהמתשובות.40
לפטורבסיסהיהלאההלוואההסכםעםיחדהצדדיםביןשנחתםהעסקההיתר

שלשאחריותומאחרהיתרביןוזאתלתובעהכספיםמהשבתהנתבעאת
פטורהואאךשכרכשומרואבידהלגניבההיאהעסקההיתרפיעלהנתבע
).20.12.2018מיוםלפרוטוקול10-16ש',64(עמ'שודשלבמקרה

כך השיב המומחה מטעם הנתבע לשאלת בית המשפט:
פה ליסטים, שוד?כאשר מסרו לך זכוכית ואמרו לך שזה יהלומים, האם ישש.
לא.ת.

וכך השיב הנתבע כשהתבקש להגדיר את התרמית:
מה מבחינתך העוקץ?ש.
במקום זהב לא היה זהב, היה מתכת.ת.

המקרהנסיבותכיהיאמסקנתימטעמווהמומחהבעצמוהנתבעתשובותמצירוף

הנתבעהיהיכולבגינו"שוד"הגדרתעלעונותאינןהנתבעמגרסתהעולהכפי

לטעון כי הוא פטור מכוח היתר העסקה.

2באמצעותההפסדיםאתלהוכיחהצורךהואהנתבעבפנישעומדנוסףקושי.41
יהודישאינומיישראל,דיניפיעלבאפריקה.נעשתההעסקהשכןכשרים,עדים

עדים כשרים.אינו נחשב כ"עד כשר". אין באפשרות הנתבע לזמן לעדות

הנתבעבידימסייעותאינןהנתבעמטעםהמומחהשלתשובותיוזהבענייןגם
לכשרותבנוגעפוסקיםמחלוקתקיימתכיהשיבהנתבעמטעםהמומחהשכן

שמיעתשהכשירודיןפסקיעללהצביעידעלאאךיהודישאינומישלעדות
ש'64(עמ'פנחסבריתעסקההיתרשלבמקריםיהודישאינומישלעדותו
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מקריםמכיראינוכיבהגינותו,השיבכן).20.12.2018מיוםלפרוטוקול16-31
להיתרבהתייחסמתשלוםמקבלופטרגוישלעדותקיבלרבנידיןביתשבהם
).12-14ש',72(עמ'עסקה

ישנםכיהנתבעהודיעראשיתעדותתצהיריהגשתעםיחד28.12.2016ביום.42
ומכיווןשנכשלההזהבלעסקתבנוגעבאפריקההנטעניםלאירועיםרביםעדים

ביוםלעדות.לזמנםבקשהתוגשתצהיריםלהגישיכוליםאינםאלושעדים
מרעדים:3לזימוןבקשההוגשההמשפטביתהחלטתובעקבות23.1.2017

ידיעלהנטענתהתרמיתמבצעיאתוהרשיעבדיןשישבהשופטקונדיי,סקובה
מישלמעצרםאתשביצעהצבאיהמשמרמפקדסילא,באקראבומרהנתבע.
שייצגהדיןעורךלאנסנאה,פ.מרשלזימונוהתבקשוכןהתרמיתאתשביצעו

נוספתבקשהגםראובאפריקה.המשפטבביתהמשפטייםבהליכיםהנתבעאת
.3.1.2018מיוםעדיםלזימון

23.1.2017ביוםשהוגשהעדיםלזימוןהבקשהבמסגרתכילצייןישראשית.43
עדיםלזמןהמשפטביתלסמכותהקשורהלשאלהנדרשלאכללהנתבע

בישראל.מתגורריםשאינםבעדיםמדוברשכןהשיפוטלתחוםמחוץהמצויים
לכלהיאשעדותםהריותפקידיהםהעדיםזהותנוכחענייןשללגופוגםברם,

עלהמתואריםשהאירועיםלכךכראיהלשמשיכולהואינהשמועהעדותהיותר
כיאישרהנתבעמטעםהמומחהאירעו.אכןהתרמיתבמסגרתהנתבעידי

עדותתיחשבלאעסקה,היתרתנאיפיעלהנדרשתההוכחהרמתלצורך
).20.12.2018מיוםלפרוטוקול16-21ש',69(עמ'מספקתכעדותשמועה

ההסכםבמסגרתעסקההיתרהסכםשנחתםנוכחתילאזה,פרקלסיכום.44
הצדדיםשהטמיעותנאיםלמעט,1.9.2013מיוםהשותפותהסכםהראשון,

בהסכם הדומים לתנאים הקיימים בהיתר עסקה.
שנחתםהלוואההסכםמתנאיכחלקהצדדיםבהסכמתבוטלהשותפותהסכם

.23.4.2014ביום

עסקההיתראךההלוואהמהסכםכחלקעסקההיתרעלחתמווהנתבעהתובע
היתרתנאיאתלהחילישכילטעוןרשאיאינוהנתבעולכןלמפרעחלאינוזה

מקוםהיהאםגם.2013ספטמברבחודששאירעכספיםלהפסדביחסעסקה
הנתבעבאפשרותמהותייםקשייםעומדיםעדייןהעסקה,היתראתלהחיל
אתלהשיבמחובתוהנתבעאתלפטורהמאפשריםהתנאיםהתקיימוכילהוכיח

כספי ההשקעה לתובע בנסיבות העניין.
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מצגבעקבותנעשתההעסקההיתרעלהתובעחתימתבהןבנסיבותכייצויןעוד.45
ניתןלאהזהבעסקתלכישלוןבנוגעהתובעאתעדכןשלאהנתבעמצדשווא

היתר העסקה.לקבוע כי הוכחה גמירות דעת מצד התובע בעצם החתימה על

הזהבמכירתלתרמיתבנוגעממושכתאירועיםהשתלשלותתיארהנתבע.46
אלאהזהברכישתעבורששילםהכספיםאתלהשיבהנתבעשלוניסיונות

ביתבפניעומדתאלולאירועיםבאשרבמישריןלהעידשיכוליםעדיםשבהיעדר
עלשנערכוהנתבעשהציגשוניםומסמכיםהנתבעשלהיחידהעדותוהמשפט

מסמכיםשלמשקלםכןועלהמשפטבביתהעידולאהםשגםשוניםגורמיםידי
בהםאיןשכןרשמיים,מסמכיםעלמדוברבחלקםשלכאורהאףגבוה,אינואלו
הנתבעשלתלונותיואתהיותרלכלאלאעצמוהתרמיתמעשהאתלהוכיחכדי

שבאו לאחר מכן.

גובה החוב

ש"ח.450,000הואלפועללהוצאההתובעידיעלשהוגשהחובשטרסכום.47
בספטמברהשותפותהסכםעלהצדדיםלחתימתבסמוךנמסרהחובשטראמנם
שכברהחובשטרכיהצדדיםהסכימוההלוואההסכםבמסגרתאך,2013

הסכםמכוחהנתבעשלחובופירעוןלהבטחתגםכבטוחהישמשלתובעניתן
ההלוואה).להסכם2.1(סעיף2014באפרילשנחתםההלוואה

הקרןסכוםואילוש"ח385,000הואהקרןסכוםכינקבעההלוואהבהסכם.48
ש"ח.452,733שלסךעליעמודהריביותבצירוף

לחיובועותרהתובעמשכך,כלשהי.תמורהלתובעשילםלאהנתבעכיחולקאין.49
של הנתבע במלוא סכום ההלוואה.

מהווההואאףשכאמורהעסקההיתרתנאיואתההסכםאתשבחנתילאחר.50
חוזים,פרשנותשלבדרךתיעשהפרשנותוולכןהצדדיםביןשנחתםחוזה

בריביות.מצאתי כי יש לחייב את הנתבע בסכום הקרן בלבד ללא החיוב

גםכךלמפרעשנעשהעסקהלהיתרבנוגעהנתבעכנגדשעלתהלטענהבדומה.51
אינוהצדדיםביןשנערךההלוואההסכםשכןלתובעביחסהטענהאתלבחוןיש

אתמסדירהואאלא23.4.2014ביוםשניתנהחדשה""הלוואהמתןמבטא
ידיעלשנעשתההכספיםהעברתואתהצדדיםביןהקיימתהיחסיםמערכת
הנוגעבכללכןברשותו.מצוייםלהיותאמוריםאומצוייםוהיולנתבעהתובע
שנחתםהעסקהלהיתרתוקףישאכןכילהוכיחהתובעעלהנטלהריביתלחיובי
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התובעשלדעתםאומדעסקההיתרבהיעדרשכןההלוואההסכםעםיחד
והנתבע הוא שקיים איסור גביית ריבית על פי הדין הדתי.

-)1ה(בסעיפיםלעייןישלמפרעעסקההיתרעריכתהמאפשריםהתנאיםלעניין.52
בלתיחלקשמהווהעסקה"היתרעשייתלפניללימודהלכות"קיצורבמסמך)3(

במקריםבסעיפיםהקבועיםולתנאיםהצדדיםביןשנחתםהעסקהמהיתרנפרד
אלותנאיםשלקיומםסודר"."קנייןבעשייתהלווהבידימצויכברהכסףשבהם

לא הוכח על ידי הצדדים.

ובהתאםפיעלאלאריביתתגבהשלאהברורההצדדיםכוונתנוכחמשכך.53
הריביתבתשלומיהנתבעאתלחייבמקוםשאיןהריעסקההיתרלתנאי
בכלהצדדיםעמדוהעסקההיתרעריכתבעתכיהתובעידיעלהוכחמשלא

כאשרשלפניי,המקרהבנסיבותהעסקההיתרפיעלהנדרשיםהתנאים
ההלוואההסכםעריכתלפנירביםחודשיםהנתבעלידיהועברוהכספים

והיתר העסקה הנלווה.

דהיינוההלוואה,בהסכםשנקבעהקרןבגובהרקלשאתהנתבעעלכןעלאשר.54
ש"ח.385,000שלסכוםלתובעלשלםנדרשהוא

היתראתשכללההלוואההסכםכיהיאמסקנתיכאמורושונה,נוסףומהיבט.55
לבתוםוחוסרשוואמצבעלבהסתמךהתובעידיעלנחתםפנחסבריתהעסקה

12סעיףמורהזהבענייןכאמור.ההלוואההסכםנחתםבולמועדהנתבע,מצד
חלק כללי :חוק החוזיםל

חייבחוזהשלכריתתולקראתומתןבמשא(א)12"
אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

חייבבתום-לבולאמקובלתבדרךנהגשלאצד(ב)
המשאעקבלושנגרםהנזקבעדפיצוייםהשנילצד

10,13סעיפיםוהוראותהחוזה,כריתתעקבאוומתן
,חוזה)הפרתבשל(תרופותהחוזיםחוקל14ו-

המחויבים.בשינוייםיחולו,1970תשל"א-

שלליבותוםחוסרנוכחלתובעשנגרםהנזקבגיןהפיצויסכוםדנן,במקרה
נגועשהיהכאמורהמתןהמשאעקבלנתבעשהעבירהמלאהסכוםהואהנתבע
בתשלוםהנתבעאתלחייבישזומסיבהגם-הנתבעשלליבותוםבחוסר
הסכםאתהסכימועליוובהסתמךהתובעידיעללושהועברהמלאהסכום

ההלוואה.

סיכום
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שלסךלתובעלשלםהנתבעאתשמחייבתכךמתקבלתהתביעה.56
נוכחוריביתהצמדההפרשייישאלאזהסכוםש"ח.385,000

האמור לעיל ביחס לכוונת הצדדים בנוגע לגביית ריביות.

ושכרהוצאותלתובעלשלםהנתבעאתמחייבתובנוסף,כןכמו.57
הצמדההפרשיבצירוףש"ח,90,090שלבסכוםעו"דטרחת
בפסיקתבפועל.התשלוםועדמהיוםהחללצרכןהמחיריםלמדד
בהתנהלותוהןהדיןפסקבסכוםהןהתחשבתיההוצאותסכום

הנתבעמטעםשהוגשוהבקשותובהיקףההליךבמסגרתהנתבע
ביתאגרתבעלותהנתבעאתמחייבתבנוסףההליך.שלביבכל

הפרשייישאזהסכוםזה-הליךבמסגרתהתובעששילםהמשפט
התשלוםמועדועדהאגרהאתהתובעששילםמיוםהחלהצמדה
בפועל.

כיהמזכירותלבתשומת.לצדדיםרשוםבדוארהדיןפסקתשלחהמזכירות

בדואר רשוםהנתבע אינו מיוצג ויש לשלוח אליו לכתובתו את פסק הדין

5129371

הצדדים.בהעדר,2020יולי05תש"פ,תמוזי"גהיום,ניתן54678313

נבו – הקש כאןבעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר

-/54678313לויכוכבה
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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