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  031568553. ז.טל מאיר ת        

   ד אלעד וייסטו	"כ עוה"י ב"ע

  71725 מודיעי� 29אוד� ' רח

9106635�1538:  פקס9106635�08: טל  

  

  נ ג ד

  

   511422701. פ.מ ח"י� בעאליה ובניו יזמות וקבלני בני. י  :המשיבה

   נתיבות101ד .ת

9934077�08:  פקס9932768�08: טל   

            

  תייצוגי תובענהבקשה לאישור 

  

  :בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לקבוע כדלקמ�

  

לאשר את התביעה המצורפת לבקשה זו כתובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות   .א

2006�ו"התשס.  

  

המיוצגת בתובענה תכלול את כל מי ששיל� למשיבה בשבע השני� לקבוע שהקבוצה   .ב

 ע� שנכרתו הסכמי מכר במסגרתעל תשלומי� ריבית פיגורי� , שקדמו להגשת תובענה זו

  . במסירת הדירה עצמה המשיבהלבעקבות איחור שוזאת , המשיבה

  

  :לקבוע כי עילות התובענה ה� כדלקמ�  .ג

  

  .דיני עשיית עושר ולא במשפט מתחו� .1

 . דיני החוזי�מתחו� .2

 .דיני הנזיקי� מתחו� .3

 .מכוח חוק הגנת הצרכ� .4

  

  .לקבוע כי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה  .ד
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בשבע מחברי הקבוצה של כספי� שגבתה המשיבה לקבוע כי הסעד המבוקש הוא השבה   .ה

בד בבד ע�  ו שבוצעמי�� תשלוריבית פיגורי� בגיכ, השני� שקדמו להגשת תובענה זו

  .י המשיבה"וזאת כאשר תארי	 המסירה המקורי נדחה ע מסירת החזקה בדירה

  

לית� כל סעד או הוראה נוספת בדבר הדיו� בתובענה כפי שימצא לנכו� בית המשפט   .ו

  .הנכבד

  

 ולקבוע כי המשיבה  בחוקתפורס� בהתא� להוראותלהורות כי ההחלטה בבקשה זו   .ז

  .צאות הפרסו�תישא בהו

  

מ וכ� גמול מיוחד למבקשי� בהתא� "כ המבקשי� הח"לקבוע את שכר הטרחה של ב  .ח

  .לחוק

  

  פתח דבר. א

 

גביה פסולה ושיטתית בה נוקטת המשיבה כנגד רוכשי דירות אשר תביעה בהענינה של  .1

על  א	 מוצאי� עצמ� מחויבי�, מקבלי� את דירת� לאחר מועד המסירה שנקבע בהסכ�

 החל,  במסירת הדירהאיחורה של המשיבה עצמהוזאת בגי�  ,ריביתבהאחרו� התשלו� 

 .ד קבלת הדירה בפועלמיו� המסירה המקורי וע

 

ביקשה עוד לצאת נשכרת ואת הדירה באיחור רב המשיבה מסרה , במקרה נשוא התובענה .2

 .על מחדליה שלהבריבית מכ	 ולחייב את התובעי� לשל� לה 

 

הנתבעת עצמה הודתה ,  לבקשה זוהמוגש במקביל עהכמתואר בהרחבה בכתב התבי .3

כי היא חייבה את התובעי� , במסגרת תביעה שמתנהלת בי� הצדדי� במקביל לתיק זה

של הדירה בפועל במקביל למועד המסירה שהועבר בגי� התשלו� האחרו� בריבית פיגורי� 

 .31.12.04ביו�  מועד המסירה המקורימ החלבמצטבר זאת ו 5.09.05ביו� 

  

מצב חשבו� " בתביעה שכותרתו שצור+ כנספח לכתב ההגנהשל הנתבעת בד+ חשבו�  .4

נזק+ לתארי	 חיוב  , 49,576נית� לראות כי החיוב האחרו� בס	 של " ריאלי לדייר

 בו הופק ד+ 24/08/05כאשר ביו� , י מועד המסירה המקורינלפמספר ימי� ) 21.12.04(

ריבית "וכ�  , 6,019שי הצמדה בס	 של החשבו� עומד התשלו� לפירעו� בצירו+ הפר

     . ,5,658בס	 של " חריגה

  

 .ב כנספח לתצהיר מטע� המבקשי�"מצ 11.1.05העתק ד$ חשבו� מיו� 
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התובעי� יטענו כי הריבית ששילמו לנתבעת נגבתה שלא כדי� וכי האיחור במסירת הדירה  .5

 יענשו על כ	 בחיובי  ומדוע והתובעי�, על כ	 באשמת הנתבעת בלבדמחלוקתנגר� ואי� 

 וא+ א� היה הדבר מופיע מפורש אמור בהסכ�נוגד את ה,  הדבר מנוגד לכל הגיו�!?ריבית

 . לכל די�בניגוד היה מדובר בתנאי פסול הסכ�ב

  

 עובדתיהרקע ה. ב

  

ע� הנתבעת בהסכ� לרכישת ") התובעי�: "להל� (2�1 התקשרו התובעי� 13.08.03ביו�  .6

 . המשיבה בעיר מודיעי�דירה בפרויקט אותו הקימה

 

: להל� (31.12.04נקבע מועד מסירת הדירה ליו� ,  ולנספח א לחוזה5בהתא� לסעי+  .7

 )."מועד המסירה המקורי" או "מועד המסירה"

  

 יו� לאחר מועד 90של עד כמו כ� נקבע בהמש	 אותו סעי+ כי איחור במסירת הדירה 

 את פרה של ההסכ� ולא יזכהה הוולא יה") תקופת הגרייס"להל� (המסירה המקורי 

 . הקוני� בפיצוי כלשהו

  

 יו� 21בהתא� לכ	 נקבע כי החברה תשלח לרוכש הודעה על מסירת הדירה בהתראה של  .8

 .קוד� לכ�

 

, להסכ� נקבעו מועדי התשלומי� השוני� שעל התובעי� להעביר למשיבה' בנספח ב .9

ני יו� מסירת יחידת עד שבעה ימי� לפ"כאשר לגבי התשלו� האחרו� נקבע כי ישול� 

 ".הדיור

  

פנה התובע , פ ההסכ�"עשרה ימי� לאחר מועד המסירה המקורי ע, 11.01.05ביו�  .10

לנתבעת וביקש לברר מדוע לא טרחה החברה להודיע כי מסירת החזקה בדירה נדחית 

 .ומתי צפויה מסירת הדירה

  

 .קשי�ב כנספח לתצהיר מטע� המב"מצ 11.1.05העתק מכתב מטע� המבקשי� מיו� 

 

 במכתב זה כל לא נתנהאול� , 1.02.05 למכתב זה במכתב מטעמה מיו� הגיבההנתבעת  .11

 . לו מתי תימסר הדירהלא הודיעהו , לשאלתו של התובעהתייחסות

 

 .ב כנספח לתצהיר מטע� המבקשי�"מצ 1.2.05העתק מכתב מטע� המשיבה מיו� 
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 למעלה מחודשו מתוכנ�לאחר מועד המסירה ה  חודשי�ארבעהמלמעלה , 7.6.05ביו�  .12

פונה שוב התובע לנתבעת בכתב וכמעט מתחנ� לקבל מידע  ,הגרייסלאחר סיו� תקופת 

 .א	 ג� מכתב זה נותר ללא כל תגובה, לגבי תארי	 מסירת המפתח

 

 .ב כנספח לתצהיר מטע� המבקשי�"מצ 7.6.05העתק מכתב מטע� המבקשי� מיו� 

 

קרי באיחור של שמונה חודשי� וג� , 2005נמסרה הדירה רק בתחילת ספטמבר  לבסו+ .13

 .זאת כאשר הדירה לא גמורה ובמצב בלתי תקי�

  

 .ב כנספח לתצהיר מטע� המבקשי�"מצ 1.9.05העתק מכתב מטע� המבקשי� מיו� 

  

על כ	 שהאשמה באיחור במסירת הדירה ולא יכול להיות חולק אי� חולק לאור האמור  .14

 .ועל המשיבה בלבד על המשיבה רובצת

 

ר לציי� כי מעבר לאי יידוע ולהתעלמות מוחלטת של הנתבעת מהתובעי� לאור	 כל למות .15

 כל דרישת תשלו� הייתהשא$ לא כמוב� , תשעת החודשי� בה� התאחרה המסירה

 כפי שמצופה היה שתעשה הנתבעת לאור טענתה בדיעבד כי זוהי הסיבה לאיחור לתובעי�

 !!!במסירה

 

ובעי� להעביר את התשלו� האחרו� כאמור כי על התבשו� שלב המשיבה לא ציינה  .16

 .ובודאי שלא הודיעה כי אי העברת התשלו� היא הסיבה לאי מסירת החזקה בדירה

 

אחרת הייתה הנתבעת עומדת על כ	 ,  שהדירה לא הייתה מוכנה למסירהספקאי�  .17

וזאת בנוס+ לפיצוי המוסכ� בגי� איחור , שהתובעי� ישלמו את התשלו� האחרו�

 להסכ� 17.8' כאמור בס( יו� ומהווה הפרה יסודית של ההסכ� 14 על בתשלו� העולה

 ).'נספח א

  

 תדהמת� של התובעי� כאשר גילו כי לא די בכ	 שהדירה נמסרה ההייתלפיכ	 מה רבה  .18

אלא שהמשיבה עוד יצאה נשכרת מכ	 ,  של למעלה משמונה חודשי�חריגלה� באיחור 

משל מדובר , מועד המסירה המקורימהחל תובעי� בתשלו� ריבית כאשר חייבה את ה

 ! ולא במחדל מתמש	 שלה עצמהבפיגור בתשלומי� של רוכשי הדירה

  

, התובעי� חויבו בריבית על התשלו� האחרו�מד+ החשבו� אותו צירפה הנתבעת עולה כי  .19

 !וזאת עקב איחורה של הנתבעת עצמה במסירת הדירההחל ממועד המסירה המקורי 
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 הרקע המשפטי. ג

 

 וכי ,ה התברר כי המשיבה לא העמידה את הדירה למסירה במועד המסירה המוסכ�עד כ .20

 הנצברת החל מיו� ,עוד הרהיבה עוז ודרשה כי המבקשי� ישלמו על כ	 בריבית פיגורי�

במידה ולא הייתה המשיבה וזאת , המסירה המקורי בו היה אמור להתקבל התשלו�

 .מאחרת כאמור

 

הדברי� מהווי� סתירה מהותית לכל הגיו� ויושר נפנה כעת ונראה כי מעבר לכ	 ש .21

מהווי� ניגוד גמור לכל  א+ הדברי�, בסיסיי� בהתקשרויות עסקיות לא כל שכ� צרכניות

אשר משמש ככל הנראה כחוזה אחיד מול כל רוכשי ,  שנכרת בי� הצדדי�האמור בהסכ�

 .הדירות מהמשיבה

 

� השוני� שבהסכ� ובי� היתר איחור בביצוע החיוביההוסדר נושא להסכ�  17בסעי+  .22

 :נושא ביצוע התשלומי� וזאת בלשו� כדלהל�

  

  סעדי� ותרופות  .17"

  

ומבלי , איחר הרוכש ביצוע תשלו� כלשהו החל עליו לפי הסכ� זה  17.3

מהיו� הקבוע ישא התשלו� שבפיגור , ...שהדבר יהווה הסכמה לאיחור 

ועד לתשלומו ) ורההדגשה אינה במק ()לפי העניי� ( או הנכו� לתשלו� 

ריבית פיגורי� חריגה מצטברת לקר� כל שלושה חודשי� כפי , בפועל

שנהוגה לגבי משיכות יתר בלתי מאושרות בבנק המלווה או בבנק בו על 

 . "הרוכש להפקיד את כספי התמורה לפי הסכ� זה

 

ה  כי ריבית הפיגורי� תגבהברור והמפורש ביותרבאופ� עיננו הרואות כי בחוזה הוסדר  .23

פ� אוטומטי כלומר המועד בו לפי העניי� יש לשל� ולא באו, החל מהמועד הנכו� לתשלו�

 .ללא התאמה למצב בפועל

 

הגיו� הפשוט של העסקה ולרצו� ליצירת תמרי2 יצוי� כי מעבר לכ	 שהדברי� מתאימי� ל .24

היו� הנכו� "של הפירוט לתוספת  לא יכול להיות הסבר אחר ,לקבל� לסיי� את הבנייה

והכוונה היחידה שנית� לתת לדברי� היא דחייה של התשלו� עקב שינוי במועד " לו�לתש

 .במיוחד כאשר האשמה בשינוי המועד שנקבע מוטלת על הנתבעת, המסירה

 

להסכ� המכר אשר מפרט את לוח התשלומי� שעל התובעי� ' בנספח ב, נוס+ על כ� .25

שלומי� וזאת למעט נקבעו תאריכי� שוני� לכל אחד ואחד מהת, להעביר לנתבעת
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 7עד "התשלו� האחרו� אשר לא נקבע בצמוד לתארי	 מסוי� כלשהו אלא נקבע לתשלו� 

 ".יו� מסירת יחידת הדיורימי� לפני 

 

לשו� החוזה ברורה ולא יכול להיות ספק לכל רוכש ממוצע כי הכוונה היא להעברת  .26

 .התשלו� האחרו� לפני קבלת הדירה

  

דדי� לקבוע כי התשלו� האחרו� לפי ההסכ� יועבר ללא  חפצי� הצואי� כל ספק שלו הי .27

 שנקבע 31.12.04יו� קובעי� כמועד לתשלו� את היו , כל קשר למסירת הדירה בפועל

 . בה� נקבעו תאריכי� מדויקי�כפי שנעשה לגבי יתר התשלומי�וזאת , תארי	 המסירהכ

  

 למועד המסירה  טורחת המשיבה וקובעת כי מועד התשלו� האחרו� יקבעההייתכמו כ�  .28

 .להסכ�' כפי שנקבע בנספח א

  

פ "כי מועד המסירה ע) 5בסעי+ (יש לציי� כי המשיבה אשר ניסחה את ההסכ� קבעה  .29

לא נעשה שימוש ' מכיוו� שבנספח ב". מועד המסירה"יקרא להל� בהסכ� ' נספח א

כי מתחייבת הפרשנות "  ימי� לפני יו� מסירת יחידת הדיור7"במילי� בהגדרה זו אלא 

 .מדובר במועד המסירה בפועל

  

מי  הקובעת כי פרשנות ההסכ� כנגד המנסחכלל לאור חזקת א+ זו מתבקשת קביעה  .30

לשאת , ולא על הצד השני, ולכ� עליו, הבהירות שבו�שניסח את החוזה אחראי לאי

284�281ד"תשס,  ירושלי�',כר	 ג, חוזי�, וכה�' פרידמ� ונ' דראה בספר� של ( בתוצאות.( 

  

 :  פרשנות ההסכ� כנגד המנסח הוסבר בפסיקה כ	כלל .31

  

 שאז , כאשר ניצבות לפני הפרש� שתי משמעויות סבירות במידה שווה פחות או יותר"

  ".שהיא נוחה יותר לצד שלא ניסח את המסמ,, יש להעדי$ אותה משמעות

  

  .572' בעמ, מ"בע" מדינת ילדי�"' נ' מ ואח"חברה לבטוח בע" המג�" 631/83א "ע

  

  ):579' עמ(המש	 וב

  

 ושניה� סבירי� ...כאשר מוצעי� לבית המשפט שני פירושי� למסמ, שבכתב "

כי אז יש לאמ. את הפירוש הנוח פחות , והגיוניי� ה� אול� מובילי� למסקנות שונות

  ."למנסח הכתב והרצוי יותר לצד האחר

  

' חגי קרו נ 797/08) חי(כמו כ� ראה את פסק הדי� שנית� בתביעה הייצוגית שאושרה תא 

חרושת ' מ נ"בע) 81(צמיתות  6025/92א "וראה ג� ע. )1998(אס שירותי לווי� .בי.די

 .826) 1(ד נ" פמ"חומר בע
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המציי� כי על הרוכש לשל� לחברה עד למועד המסירה  14א+ סעי+ , להשלמת התמונה .32

המש	 כ" תנאי למסירת יחידת הדיור"מהווה כאמור בו ,  יחידת הדיורראת מלוא מחי

 .לסעיפי� הקודמי� בהסכ� הנוגעי� למסירת הדירה

  

 שאינו יכול לגבור על ההוראות המפורשות של בודאיהאמור בסעי+ זה איננו רלוונטי ו .33

  .  במיוחד בנושא נשוא התובענהותהעוסק, 17סעי+ 

  

 כלל פרשנות החוזהעומד לזכות המבקשי� , נוס+ על החזקה הפרשנית כנגד המנסח .34

מהווה ביטוי לתכלית ר שא ת הסבירות של הצרכ� או הלקוחבהתחשב בציפיו

 .האובייקטיבית של החוזה

 

כאשר מדובר בחוזי� צרכניי� יש לפרש את החוזה הפסיקה קבעה מפורשות כי  .35

ד "תשס',  ירו,'חוזי� ג, ראו פרידמ�" (בהתחשב בציפיות הסבירות של הצרכ� או הלקוח"

אגודה שיתופית בית הכנסת רמת  3128/94א "ע ר;284�283)  עורכי��כה� ופרידמ� ', 03

 ).281) 3( ד נ"פמ "סהר חברה לביטוח בע' ח� נ

  

יהא זה מוצדק לסטות ממש , שבמקרי� מסוימי�היא  זו דוקטרינהמשמעה של  .36

 846/76א "ע( מהאמור במסמ, א� הוא חורג מציפיותיו הסבירות של הלקוח

 ).780) 2(ד לא" פאררט' עטיה נ

  

" בהתחשב בציפיות הסבירות של הצרכ� או הלקוח"בדבר פרשנות החוזה החזקה השנייה  .37

א+ רחבה יותר מהכלל בדבר פרשנות כנגד המנסח בכ	 שהיא מכירה בגלוי באפשרות לא 

כר	 , ראה אצל פרידמ� וכה�(רק לפרש את החוזה כי א� לסטות ממש מהאמור במסמ	 

284�283' עמ', ג.( 

  

 21על המשיבה היה להודיע לרוכשי� פ ההסכ� "ע, ר	ומעבר לכל צו, נוס+ על כל האמור .38

המשיבה בחרה בשתיקה , כפי שראינו. יו� קוד� למועד המסירה על מסירת הדירה

 .רועמת והותירה את המבקשי� בחוסר וודאות מוחלט לגבי תארי	 מסירת הדירה

  

 ,מקו� בו הפרה המשיבה את חובתה להודיע למבקשי� על מועד המסירה, בנסיבות אלו .39

היה לה� מושג כלשהו במיוחד כאשר לא , לא היה על המבקשי� להעביר את התשלו�

 .   הדירה עליה שילמו במיטב כספ�עתיד לגבי

 

א+ עולה כי , מהתנהגות המשיבה סמו	 למועד המסירה המקורי לראות כי מעניי� .40

הזכות לדרוש את קבלת  לא עומדת להפ ההסכ� "כי עלמשיבה עצמה לא היה ספק בכ	 

 .שלו� לפני המסירה בפועל של הדירההת
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המשיבה לא פנתה מיוזמתה למבקשי� ולו פע� אחת , כמתואר בהרחבה בפרק העובדתי .41

במהל	 כל תקופת האיחור וטענה  כי עליה� להעביר למשיבה את התשלו� האחרו� לפי 

 .י מועד המסירה המקורינההסכ� לפ

  

המשיבה פיה מי� ולא טענה  אהמיל, ג� בתגובה למכתבי המבקשי� השוני�בנוס+ לכ	  .42

וזאת לאור	 תקופה של למעלה משמונה ,  שטר� הועברבנוגע לתשלו�שהיא כל טענה 

 !חודשי�

  

עמד . קיימת פסיקה ענפה, לאחר חתימת הסכ�, על התנהגות הצדדי� ככלי פרשני נדרש .43

 Sofaware'איתי בוגנר נ 9636/06א "עהשופט רובינשטיי� ב' על כ	 כב

Technologies Ltd)  כדלקמ�") נבו"פורס� באתר , 18/11/09מיו�:  

  

התנהגות� של צדדי� לחוזה לאחר חתימתו מהוה כלי פרשני מ� המעלה "

) 1( ד לא"אריזדה פ'  פקיד השומה ירושלי� נ376/76א " עראו(הראשונה 

 ד מב"גולדשטיי� פ'  נמ" חברת הרשפינקל ובנו בע439/85א " ע;441, 436

א� )). 2001 (4691467 רביעי פרשנות במשפט כר,, ק בר'א; 292, 286) 1(

נהג צד לחוזה בדר, מסוימת שיש בה כדי להצביע כיצד מפרש הוא את 

יתקשה צד זה לטעו� בהמש, כי פרשנותו של החוזה שונה , הוראותיו

עירית כפר סבא ' מ נ" שניר תעשיות צמר גפ� רפואי בע49/06א "ע(

   .])"פורס� בנבו[

  

 סוגיה נשוא התובענהבטיי� תקדימי� משפ. ד

 

ואשר , מהווה את ההלכה הנוהגת בסוגיה זוה, י בית המשפט העליו�"בפסק די� שנית� ע .44

 אותה ריביתגי�  רוכשי דירה בתבעובו זהה נדו� מקרה , מצוטט רבות בערכאות הנמוכות

 .מקו� בו האיחור במסירת הדירה היה מוטל על כתפי החברה הקבלנית, הפסידו

 

 אשר עוסק בדיוק בסוגיה בה ,פסק דינו העקרוני של בית המשפט העליו�� מנצטט להל .45

 : ונראה כי נכתב בדיוק על המקרה דיד�עוסקת תובענה זו

  

  :קובע, 11968ח"תשכ, חוק המכר ל23סעי$ " 

  

מקבילי�  חובת המוכר למסור את הממכר וחובת הקונה לשל� את מחירו ה� חיובי�"

  ".שיש לקיימ� בד בבד
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 קובע כי חיובו – חוק המכרל) א(4 המוחל על עסקות במקרקעי� מכוח סעי$ –ה סעי$ ז

או (של המוכר למסור את הממכר וחיובו של הקונה לשל� את התמורה ה� מקבילי� 

שיש לקיימו ללא קשר לשאלה א� הצד השני , להבדיל� מחיוב עצמאי, ")שלובי�"

א, שהחובה לקיימו קמה , מותנהולהבדיל� ג� מחיוב , לחוזה מקיי� את חיוביו א� לאו

' בעמ, אלעני'  אלתר נ765/82א " עראו.  .ורק א� הצד השני קיי� את חיוביו קוד�

7081709.  

  

חוק ל) 3)(א(43 בי� החיובי� קבועה בהוראת סעי$ – או השילוב –נפקות ההקבלה 

  :הקובעת, 11973ג"תשל, )חלק כללי(החוזי� 

  

   –המועד לקיומו של חיוב נדחה 

...  

  )א  .43"

 כל עוד –א� על הצדדי� לקיי� חיוביה� בד בבד    ) 3( 

 ".הנושה אינו מוכ� לקיי� את החיוב המוטל עליו

 

שחיובו בעיסקת המכר שלוב בחיובו של ,  מעניק אפוא לחייבחוק המכרל 23סעי$ 

, שכ�.  מפני נושה המסרב לקיי� את חיובו שלו או אינו יכול לקיימוהגנה, הנושה

זכות לדחות את מועד , מלמסור את הממכרכל עוד הנושה נמנע ,  מקימה לחייבהוראה זו

 שבו אי� בידי החייבוכ, למנוע מצב , קיו� החיוב המוטל עליו בלי שייחשב כמפר את החוזה

" 11968ח" תשכחוק המכר"זמיר ' השוו א. לא תמורת הממכר וא$ לא הממכר עצמו

  .506'  בעמ,פירוש לחוקי החוזי�

  

:  תכלית כפולה– שממנו עשויי� ליהנות שני הצדדי� לעיסקת המכר –ה להסדר ז

כאשר הנושה אינו , למשל, כ,. הוא מצמצ� את הסיכוני� שלה� נחש$ החייב, ראשית

הפסדו של החייב עשוי , פירעו�1מקיי� את חיובו משו� שנקלע למצב של חדלות

והוא , הוציא בגינהלהסתכ� לכל היותר בהפסד הרווח מכישלו� העיסקה ובהוצאות ש

חוק  ל23הוראת סעי$ , שנית. לא נאל. לסכ� ג� חלק מ� הנכסי� שהתחייב להעביר

 מאפשרת לחייב להותיר בעינו את התמרי. העיקרי שיש לנושה לקיי� את חיובו המכר

כאשר בידי הנושה מצויי� .  רצונו לקבל לידיו את הממכר או את תמורתו–המקביל 

התמרי. האמור מצטמצ� ומתבסס א, ורק על חששו של , הממכר ותמורתו ג� יחד

  .הנושה מפני התוצאות הכרוכות בהפרת חוזה המכר

  

שבה� הקונה ,  מתיישב ע� הגיונ� של מרבית עיסקות המכרחוק המכרל 23כ� סעי$ 1על

וא$ ע� השאיפה לקיי� , והמוכר מעוניי� לקבל את תמורתו, מעוניי� לקבל את הממכר

  .חיי מסחר שוטפי�
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כי מסיבה זו ג� אי� הצדדי� לעיסקת המכר צריכי� להחיל מפורשות את סעי$ , נראה

והסעי$ חל ,  על העיסקה שכרתו–� את יתר הוראות חוק המכר  כמו ג– חוק המכרל 23

  .1441145' בעמ, ל"בחיבורו הנראו זמיר . מחדל כברירת

...  

שילוב חובת הקונה לשל� את מלוא מחיר הממכר ע� חובת המוכר למסור ולהעביר את 

הממכר לבעלות הקונה איננו מתקיי� רק כאשר חיובי הקונה והמוכר אמורי� להתבצע 

הדעת של צדדי� לעיסקת מכר 1את אומד, כאמור, השילוב משק$. תו הזמ�באו

הוראה , למצער, או, כ� בהיעדר הוראה בחוזה השוללת את השילוב1על. טיפוסית

הדעת 1התחקות אחר אומד, משתמעת כזאת הנובעת מ� התכלית הכלכלית של העיסקה

בדבר כוונה לשילוב  מובילה למסקנה – שמייחסי� לה� הוגנות וסבירות –של הצדדי� 

 חברה ישראלית. �.ל.י.ח' אגסי נ 552/85א "ע :ראו. חובות המוכר ע� חובות הקונה

; 819' בעמ, ]3[מ "דורע� בע'  סקלי נ5795/90א " ע;245' בעמ, ]2[מ "לעבוד נתוני� בע

  .567' בעמ, חוזה' מ נ" מגדלי בא, בע6276/95א "ע

שיש לפרשו , וכמה לעניי� חוזה אחיד כמה חל על אחת, החל על כל חוזה, כלל פרשני זה

קבע את תנאיה כ, , שהוא הצד החזק בעיסקה, סמ, ההנחה כי הספק מנסח החוזה על

, ככלל, כ�1על. ולא יקפחו את הצרכני�, הדעת המשות$ של הצדדי�1שישקפו את אומד

1המשק$ את אומד, חוק המכרל 23ויתור על ההגנה שבסעי$ , כאשר מדובר בחוזה אחיד

  ."צרי, להיות מפורש, דעת הטיפוסי של צד לעיסקהה

  

  .913) 3(נה , מ"חברה קבלנית בע' אברה� רובינשטיי� ושות' ארבוס נ 1632/98א "ע

  

' עמ, "ליקויי בנייה והבטחת זכויות הרוכשי�: דיני מכר דירות"ורדי בספרו . המלומד א .46

 :כדלקמ�מסכ� את הסוגיה  113

 

אלא א� כ� , ובה על הרוכש לשל� את יתרת התמורהכי לא חלה ח, אשר על כ� ברור"

בית המשפט הכיר בזכות� של הקוני� לדחות . מסר הקבל� לקונה את החזקה בדירה

  ".את תשלו� יתרת התמורה בא� לא יוכל הקבל� למלא את חלקו

 

אשר , פסק די� זה מטיב לבטא את התפיסה הפשוטה של כל צרכ� בכלל ורוכש דירה בפרט .47

דעת שיסכי� לכ	 שהמוכר יתרשל בקיו� התחייבויותיו ומי שישל� על כ	 לא יעלה על ה

 !הוא עצמויהיה 

 

התקופה בה מאחרת המשיבה למסור את כל במש, הא� יעלה על הדעת ש

  !!!יאלצו המבקשי� לצבור ריבית על גור� שכלל אינו תלוי בה�, הדירה
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 עילות התובענה. ה

  

 על בסיס דברי חקיקה ות התובענה נגד המשיבהיפורטו להל� עיל, בנוס+ לכל האמור לעיל .48

 .שוני�

 

  דיני עשיית עושר ולא במשפט) 1(ה

 

) א(1על המשיבה להשיב לחברי הקבוצה את כל הכספי� שגבתה שלא כדי� ובניגוד לסעי+  .49

1979�ט"לחוק עשיית עושר ולא במשפט התשל. 

 

 :ד ארבוס שהובא להל�"כ	 לדוגמא נאמר על ידי השופט טירקל בפס .50

  

, כפי שהציעה חברתי, לדעתי זכאי� הקוני� לפיצוי בשיעור הריבית על תמורת הדירות"

אלא מכוח העילה של עשיית , א, לא כפיצוי עבור הנזק שנגר� בשל הפרת הסכמי המכר

]). 8. [ה.ב.מ.ונס ג'הרלו אנד ג' מ נ" אדרס חומרי בני� בע20/82נ "ד(עושר ולא במשפט 

הכספי� שבה� החזיקה החברה בתקופה שבי� מועד הטע� לכ, הוא שהריבית עבור 

סעי$ (התשלו� לבי� מועד המסירה של הדירות אינה נזק שנגר� לקוני� עקב ההפרה 

אלא היא זכייה שקיבלה , )11970א"תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי�  ל10

ה העובד). חו עשית עושר ולא במשפטל) א(1סעי$ (פי זכות שבדי� 1החברה שלא על

, לא גרמה לקוני� נזק של הפסד ריבית, כשלעצמה, שהחברה איחרה במסירת הדירות

אלא היטיבה ע� החברה בכ, שהכספי� היו בידיה במש, תקופה ארוכה בלי שקיימה 

  ".את המוטל עליה

  

משכ� בנק הפועלי� ' מ נ"בייזמ� השקעות בע 10901/08דנא  �וראה עוד בהקשר זה

06�17942א "ע ; מ"למשכנתאות בע�שיש ' מ נ" אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע09

 9774/97א . ת;נבו אילנה מנדל' מ נ"חברה  לבני� בע. י.ח.י 1222/05תא  ;מ"האלוני� בע

  . נבומ"יובל הנדסה בע' כה� אדמונד נ

 

  דיני החוזי�) 2(ה

 

 : קובע1973�ג"תשל ,)חלק כללי(חוק החוזי�  ל43סעי+  .51

 

  –וב נדחה המועד לקיומו של ח  )א(  .43""""

  

 כל עוד הנושה אינו 1א� על הצדדי� לקיי� חיוביה� בד בבד   )3(  
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 ".מוכ� לקיי� את החיוב המוטל עליו

 

  

פ ההסכ� "לא היה על המבקשי� להעביר למשיבה את התשלו� האחרו� ע, לאור האמור .52

 .וזאת כאשר לא קיימה המשיבה את חובתה למסור את הדירה

 

או /ואו חובת תו� הלב /� טענות בגי� הפרה צפויה ועומדת לזכות המבקשי, מעבר לכ	 .53

 .המקנות לה עילות תביעה חוזיות נוספותחזקת תנאי מקפח בחוזה אחיד 

  

 העיכוב במסירת הדירה במיוחד תו	 ניתוק קשר ואי הודעה למבקשי� על � הפרה צפויה .54

הקימו חשש להפרה צפויה שבעטיה היו זכאי� המבקשי� להשהות את מועד המסירה 

. ד; 113) 2(ד לו"פ, לוביאנקר' נ) ניסי�(שוחט  701/79א "ע  {פ ההסכ�"ו� חיוביה� עקי

) ד"תשמ(' עיוני משפט י, ביצוע חוזה נוכח חשש בדבר קבלת התמורה הנגדית, פרידמ�

165{.  

  

ובמיוחד נוכח ,  לעיל המבקשי� יטענו כי לנוכח כל המתואר�הפרת חובת תו� הלב .55

הפרה המשיבה את חובת תו� הלב , ל תקופת האיחור לאור	 כשתיקתה של המשיבה

 . לחוק החוזי�39בניגוד לסעי+ , בביצוע ההסכ�

  

לא יתכ� כי המשיבה לא תדרוש מהמבקשי� לשל� את התשלו� במועד בו עליה� לשלמו  .56

תגבה ריבית על כ	 שהמשיבי� , ומאוחר יותר מבלי שקדמה לכ	 כל דרישה, פ תפיסתה"ע

 !לא שילמו במועד

  

מדובר בתנאי מקפח ,  המבקשי� יענו כי לאור המתואר לעיל� מקפח בחוזה אחידתנאי .57

 .בחוזה אחיד ודינו בטלות

  

תו	 , משנמצאה תניה כמקפחת קיימת חזקה סטטוטורית כי הלקוח התקשר בתניה זו .58

תו	 הטעיית הלקוח ואי גילוי , מ לגביה"ניצול חוסר הבנתו לגבי מהות התניה או לנהל מו

 . ותעובדות מהותי

  

  דיני הנזיקי�) 3(ה

 

מעשיה ומחדליה של המשיבה המתוארי� לעיל מהווי� ג� עוולות של הפרת חובה  .59

 . או רשלנות לפי פקודת הנזיקי�/חקוקה ו
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 אשר נועד לטובת�  לחוק המכר23המשיבה הפרה את הוראות סעי+  �הפרת חובה חקוקה .60

גבית (	 נגר� למבקשי� נזק וכתוצאה מכ, של צרכני� ורוכשי� בגלל ורוכשי דירה בפרט

 .שהחובה החוקית ביקשה למנוע) יתר

  

 המשיבה גבתה סכומי� שלא מגיעי� לה ובכ	 הפרה את חובת הזהירות �רשלנות .61

המוטלת עליה כלפי המבקשי� אשר כתוצאה מכ	 נגר� לה� נזק וזאת בדמות החיובי� 

 .בה� חויבה

  

  דיני הגנת הצרכ�) 4(ה

 

 : קובע כ	1981�א"חוק הגנת הצרכ� התשמ .62

בכתב או בעל פה או בכל דר, ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר ) א("  .2

 העלול להטעות צרכ� בכל עני� –אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 

 ";) הטעיה–להל� (מהותי בעסקה 

 

אי או /המבקשי� יטענו כי גביית הריבית תו	 אי העלאת דרישה מפורשת קוד� למסירה ו .63

פ "מהווי� הטעיה ע,  הקובע כי על הרוכשי� לשל� ללא קשר למסירה בהסכ�מפורשציו� 

 .חוק הגנת הצרכ�

  

  סכו� ההשבה לקבוצה. ו

  

בצירו+ ריבית  , 5,658סכו� התביעה האישית אותה הגישו המבקשי� עומד על ס	 של  .64

 .והפרשי הצמדה מיו� התשלו� ועד ליו� ההשבה

 

שר קיבלו את דירת� מהמשיבה וחויבו בריבית בקשה זו מתמקדת בכל אות� רוכשי� א .65

 .אסורה בשבע השני� האחרונות

  

י המשיבה בתקופה זו "שנמכרו עלמבקשי� אי� כמוב� את המספר המדויק של הדירות  .66

 .המדויקי� נמצאי� מטבע הדברי� אצל המשיבהוהנתוני� 

 

 1994ת באתר האינטרנט של המשיבה פורס� כי מאז תחילת פעילותה כקבל� דירות בשנ .67

המבקשי� מעריכי� על הצד הנמו	 את מספר הדירות .  יחידות דיור1,800�מכרה כ

800� ל400 לנוע בי� יי המשיבה בשבע השני� האחרונות בסדר גודל שעשו"שנמסרו ע 

 . דירות

  

סכו� הריבית שנצברה לכל אחד מחברי הקבוצה תלוי כמוב� באור	 תקופת האיחור  .68

 .במסירת הדירה לכל רוכש ורוכש
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עולה כי מועד החיוב , לתובענה זו' נספח ב, יצוי� כי מעיו� בד+ החשבו� שהונפק למבקשי� .69

 .עשרה ימי� קוד� מועד המסירה המקורי לפי ההסכ�בו החלה להצבר הריבית הוא 

  

א$ לרוכשי הדירות אשר קיבלו את דירת� בתקופת הגרייס נצברה ריבית מכא� עולה כי  .70

 .מקוריפיגורי� החל ממועד המסירה ה

  

, אשר נצברו למבקשי� בגי� תקופת איחור של שמונה חודשי� , 5,658בהשוואה לס	 של  .71

נראה כי הסכו� המינימלי העומד להשבה לרוכש אשר דירתו נמסרה בתו� תקופת 

2,000� הגרייס עומד על כ, . 

  

יק כי סכו� ההשבה הכולל נית� להס, לאור אמד� מספר� הפוטנציאלי של חברי הקבוצה .72

 ,ח" מיליו� ש1 במסגרת התובענה הייצוגית עומד בסביבות הלחוב המשיבעשויה שבו 

 .פ חוק"בצירו+ הפרשי הצמדה וריבית ע

  

כמו ג� הסכומי� שיש לחייב ,  של חברי הקבוצה הזכאי�המדויק� מספר, כאמור לעיל .73

על סמ	 , ניתני� לחישוב פשוט, בצורה פרטנית,  להשיב לכל אות� זכאי�האת המשיב

 .הי� המלאי� השמורי� ברשות המשיבהנתונ

  

סכו� התובענה מוער	 על דר	 האומדנה ובמידת הצור	 יתוק� כתב התביעה בהתא�  .74

 .י המשיבה"לנתוני� שיוצגו ע

  

  פ החוק"התובענה מתאימה להכרה כתובענה ייצוגית ע. ז

 

 עילת התובענה מתאימה לעילות המנויות בחוק

 

 .כמפורט בתוספת השניה, נה ייצוגית אלא בתביעהלא תוגש תובע, לחוק) א(3על פי סעי+  .75

 

, תביעה נגד עוסק: "כי נית� לאשר כתובענה ייצוגית,  לתוספת השניה לחוק קובע1סעי+  .76

בי� א� התקשרו בעסקה , בקשר לעניי� שבינו לבי� לקוח, חוק הגנת הצרכ�כהגדרתו ב

 ."ובי� א� לאו

  

מי שמוכר : " קובעת1981 –א "התשמ, חוק הגנת הצרכ� ל1בסעי+ " עוסק"הגדרת המונח  .77

 ."כולל יצר�, נכס או נות� שירות דר, עיסוק

  

� "המשיבה עונה על ההגדרה של עוסק לפי החוק בהיותה יוזמת ומבצעת פרויקטי� בנדל .78

 .ועוסקת במכירת דירות
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ויש  המשותפות לכלל חברי הקבוצה, התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט

 ירה שה� יוכרעו לטובת הקבוצהאפשרות סב

 

 היא הא� גבתה בתובענההשנויה במחלוקת השאלה העיקרית ואפשר לומר היחידה  .79

זוהי שאלה . המשיבה כדי� את ריבית הפיגורי� מחברי הקבוצה בגי� האיחור שלה עצמה

 אשר ספק א� יכולה להיות בה ,מהותית ומשפטית באופייה המשותפת לחברי הקבוצה

 .השכל הישר והפסיקה שהובאו לעיל,  לאור הוראות ההסכ�מחלוקת של ממש

 

 בבסיס התובענה עומדת שיטת �למבקש וליתר חברי הקבוצה עילת תביעה משותפת .80

פעולה זהה של המשיבה כלפי כל חברי הקבוצה ששילמו למשיבה ריבית פיגורי� עקב 

 .איחור שלה עצמה

  

אחד מחברי הקבוצה עדיי� אי� לכל חודשי האיחור ימי או א+ א� ישנה שונות במספר  .81

בכ	 בכדי לשנות את העובדה כי השאלה העיקרית בתובענה זו הנה משותפת לכל חברי 

 .הקבוצה

  

א+ א� לא במסמ	 אחד או , הפסיקה קבעה כי הפרות המבוצעות באופ� שיטתי ואחיד .82

 זילברשלג 785/98א .ת{עומדות בגדר הדרישה לקיומה של עילה משותפת , בבת אחת

 }פורס� בנבו, מ"אל על נתיבי אויר לישראל בע' נעיטל 

  

מעבר לכ	 ג� לא נחוצה זהות מוחלטת בכל השאלות הטעונות הכרעה עובדתית או  .83

 8268/96א "רע{די בכ	 שהשאלות העיקריות תהיינה משותפות לכלל הקבוצה . משפטית

 . }296, 276) 5(ד נה " פשמש' רייכרט נ

  

 בעובדה שיתכ� ויושבו  ויטענו כילחישובונוחה שוטה המבקשי� יוסיפו כי ההשבה תהיה פ .84

אי� כדי להגביל או , כנגזרת של התשלומי� בפועל, סכומי� שוני� לחברי� שוני� בקבוצה

 ; נבומולטילוק' דניאל פרח� נ 24655/06א "בש{להקשות על אישור התובענה כייצוגית 

ד "פבזק ' ברזני נ 1977/97א "ע,  נבועיריית תל אביב יפו' סריגי שלו� נ 31032/06א "בש

 .}' ואחANTHEM PRODUTION' נ'  דוליצקי ואח30292111109צ "ת ;584) 4(נה

  

אי� כל ספק שהמשיבה תנסה לטעו� ככל יכולתה  כי, המבקשי� מבקשי� לציי� .85

תו	 התלות בכל , � טעמי�"כנגד אישור התובענה כייצוגית ולהכשיר את השר2 בק

המבקשי� .  בי� חברי הקבוצה, זעיר ככל שיהיה,ניפרט אפשרי שיתכ� וגור� לשו

של והדורסנית יטענו כי דר	 זו הנה הדר	 הבטוחה להמש	 הפעילות הפסולה 

לעכב את קבלת  ולא ירצ,  תו	 תקווה כי רוב רוכשי הדירות לא ישימו לב,המשיבה

 . ובעיקר לא יאזרו כוח להתמודד מול המשיבההדירה
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 קבלת הבקשה לאישור התובענה הייצוגיתגודלה של הקבוצה מצדיק את 

 

בשבע לה� תובענה זו מוגשת בשמ� של כל רוכשי הדירות מהמשיבה אשר דירת� נמסרה  .86

 ממועד ולו בימי� בודדי�כאשר מסירת הדירה התבצעה באיחור , השני� האחרונות

יודגש שוב כי הכוונה היא ג� לאות� רוכשי דירות אשר קיבלו את . המסירה המקורי

 .יסיבתו, תקופת הגר� דירת

 

אי� ספק כי גודלה והיקפה של הקבוצה מצדיק את התנהלותה כתביעה ייצוגית וכי לא  .87

קיימת כל דר	 אחרת לכנס את כל הצדדי� הרלוונטיי� במסגרת משפטית הולמת 

 .אשר יתכ� וג� תאפשר פתרו� שלא בדר	 הכרעה שיפוטית, ויעילה

  

בחינה מעשית לצר+ את כל חבריה לתביעה  אינו מאפשר מ, גודלה של הקבוצהכ	 ג� .88

שנזקו , בכ	 יש לסייע להגשמה של תכלית החוק לאפשר לאד� או לקבוצת אנשי�. רגילה

 בשל הטרחה וההוצאות הכרוכות ,של כל אחד מה� איננו מצדיק הגשת תביעה פרטית

 )מרכז(צ .ת{לתבוע בש� כל הנפגעי� האנונימיי� , בכ	 מול הסכו� הקט� באופ� יחסי

1260�03� .} נבוא"עיריית ת' הרשקו נ  1782/01) א"ת(א .ת,  נבועיריית רעננה' ברו, נ 10

  

 התובענה הייצוגית היא הדר, העדיפה והיעילה ביותר להכרעה במחלוקת

  

המבקשי� יטענו כי די בכ	 שלחלק מהקבוצה אי� כדאיות כלכלית לתבוע את זכויותיה�  .89

כדי לקבוע  ,ה שסבלה מאותה פגיעה שיטתית וכי מדובר בקבוצה גדולבתביעה רגילה

שתובענה ייצוגית תהיה הדר	 המוצדקת והעדיפה ביותר להכרעת המחלוקת בנסיבות 

 .�העניי

 

והדר	 ,  של חברי הקבוצה כתוצאה משיטת פעולה זהה או דומה�המשיבה פגעה בקניינ .90

 .גיתההוגנת ביותר בנסיבות אלו תהיה פעולה קולקטיבית בדר	 של תובענה ייצו

  

ניהול תביעה נפרדת בידי כל תובע בנפרד יהיה כרו	 בעלויות גבוהות ובטרחה מרובה  .91

מה ג� שהוא יגרו� לעומס רב על , באופ� משמעותי יותר מאשר ניהול תובענה ייצוגית

 .מערכת המשפט ולבזבוז של זמ� שיפוטי יקר

  

 מהווה ,חסיתהמקרה בו מדובר במספר חברי קבוצה גדול ובסכו� תביעה אישי קט� י .92

,  תו	 הגשמת המטרה של מכשיר דיוני זה לבירור בדר	 של תובענה ייצוגיתמקרה קלאסי

 .להשיב את הסכומי� שהמשיבה גבתה שלא כדי� לחברי הקבוצה
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פערי הכוחות בי� המשיבה כחברה ותיקה ומבוססת לבי� הרוכש , נוס+ על כל האמור .93

 אי� ספק שאד� מ� הישוב אינו בקי .הסטנדרטי מהווי� שיקול נוס+ לביצוע התובענה

קל וחומר כאשר , בדרישות החוק וההלכה הפסוקה ואינו תמיד יודע לעמוד על זכויותיו

 .כ הרבה זמ�" לה הוא מחכה כסיו� התשלו� מהווה תנאי למסירת הדירה

  

  ובתו� לבבדר, הולמת וינוהל צג וי של כל חברי הקבוצה י�עניינקיי� יסוד סביר להניח כי 

 

 וזאת כאשר המשיבה עצמה ציינה ,המבקשי� במקרהי "ובדת חיוב� בריבית התגלתה עע .94

כטענת הגנה הבאה להצדיק , זאת בכתב ההגנה שהגישה בתביעה המתנהלת בי� הצדדי�

 .י המבקשי�"אי תשלו� התמורה עגי� את האיחור במסירת הדירה ב

 

דרשה מהמבקשי� את טענה זו מופרכת לחלוטי� לאור העובדה כי המשיבה מעול� לא  .95

 .התשלו� האחרו� ולא ציינה כי זהו הגור� לאי מסירת הדירה

  

מהווה ככל הנראה , בתביעת� נגד המשיבההמבקשי� כי רכיב זה סבורי� , לאור האמור .96

 בדר	 של התביעה וכי ניהול ,חלק משיטת פעולה בה נוקטת המשיבה כלפי כל לקוחותיה

 .ראויהול� ותובענה ייצוגית הנו 

  

קיי� יסוד סביר להניח כי המבקשי� המגישי� את התובענה על יסוד עילת ,  על כ�אשר .97

ייצגו נאמנה את האינטרסי� של כלל חברי , תביעה אישית ולטובת כלל חברי הקבוצה

 . �הקבוצה בתו� לב וללא ניגוד ענייני

  

הנו כשיר לייצג את עניינ� של המבקשי� ושל הקבוצה המיוצגת בדר	 כ המבקשי� "ב .98

ד פעיל בעל ותק של למעלה מחמש שני� אשר במהלכ� ייצג עשרות "הנו עומ "הח. למתהו

 �ורכש מומחיות וניסיו, בעלי די� בערכאות שונות חלק� בתביעות בסכומי� לא מבוטלי�

 .רב בתחו� דיני החוזי� בכלל ובדיני מכר דירות בפרט

  

 סו$ דבר. ח

 

ית לדו� בתביעה זו לאור סכו� לבית המשפט הנכבד ישנה הסמכות העניינית והמקומ .99

 .התביעה ומקו� מגורי המבקשי�

 

אי� ספק כי אישור התובענה כייצוגית ישרת את המטרות לשמ� , לאור האמור לעיל .100

 .הוגשה

  

 .המבקש מר שמעו� מאירמטע� בקשה זו נתמכת בתצהיר  .101
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בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את תובענה כייצוגית ולהורות כמבוקש בפתיח  .102

 . זולבקשה

  

לרבות גמול , כמו כ� מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו .103

 .מ כדי�"ד ומע"ט עו"למבקש ושכ

 

 .מ� הדי� ומ� הצדק יהיה להיענות לבקשה .104

 

  

 

                ________________  

      אלעד וייסטו	                

 המבקשי�כ "     ב                


