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בעניי שבי
התובע ת.ז******** .
לבי
הנתבע ת.ז******* .

א .רקע
בתארי ט"ז בחשוו תשס"ז  ,7.11.06התקיימה הבוררות בבוקרשט  רומניה ,בי התובע
לנתבע .הצדדי חתמו על שטר בוררות של בית הדי ושטר בוררות נוס #שנער על ידי
עו"ד על פי החוק הרומני.
תוק #הבוררות ה על פי די תורה ,וה על פי החוקי האזרחיי .
הדיו נער במש מספר שעות ,נשמעו טענות הצדדי בהרחבה ,ועדויות שמסרו בפני בית
הדי:
א .הרב 
ב .ראש העיר 
ג .הסוכ שעזר במציאת קרקעות לשני הצדדי מ.
ד .עוזרו של הנתבע – ג.
בפסק הדי שנית ביו ראשו כ"א בשבט 19 ,בנובמבר  2006קבעתי שא #אחד מ הצדדי
אינו חייב לשל תשלו כלשהוא לצד השני.
עתה אבקש להרחיב במעט טעמי הפסק.

ב .הרקע העובדתי:
התובע החל במגעי לרכישת שטחי באזור העיירה ורכש בסו #אוגוסט  .2006חוזה מקדמי
המתייחס לכוונה לרכישת שטחי שוני בהיק #של  5000דונ  ,נחת ביו  21.9.06בי
התובע לבי חברה העוסקת בתיוו ,המייצגת את ראש העיר )באופ לא רישמי( .החוזה נחת
בי החברה של חיי  ,לבי נציג של ראש העיר .ההסכ כלל קנס מוסכ של  850,000יורו על
הפרת החוזה.
חתימת החוזה נעשתה על מנת להראות למשקיעי פוטנציאליי  ,ביניה מר פלוני ,שיש אכ
אפשרות לרכישת שטחי באזור .מר פלוני היה מודע לחתימה על החוזה.
הרכישה הראשונה בפועל של התובע התבצעה ביו .16.10.06
במקביל ,החלה התעניינות ורכישה של קרקעות באותו אזור על ידי הנתבע .לטענתו,
המידע אודות השטחי למכירה הגיעו אליו ב 8.9.06באמצעות האינטרנט ,ש הוצע שטח
של  1000אקטר ) 10,000דונ לער( .סיכו פרטי העסקה ע המתווכי התקיי
ב ,19.09.06והרכישה הראשונה התבצעה ביו

 .20.9.06מאותו יו

נרכשו בכל יו

כ3

אקטר .עד לתארי  31.10.06נרכשו על ידו כ 80אקטר .הרכישות נעשו על ידי קבוצת
מתווכי מקומיי .
בתארי  ,19.10.06בהיותו במילאנו ,נודע לנתבע על ידי המתווכי הרומני  ,כי התובע עוסק
ג הוא ברכישת קרקעות באותו איזור .לטענת המתווכי הרומני  ,העסקה נעשתה על ידי
אחד השותפי

שלה

אשר "בגד" בשותפות ,והתובע מציע מחיר גבוה מהמחיר בו ה

רוכשי את הקרקעות.
באותו בוקר )באזור השעה  ,(9קיבל התובע שיחת טלפו מהנציג של ראש העיר המעורב
בעסקה ,לפיה הוא והתובע מאויימי על ידי אנשי לא מוכרי .
כשעה שעתיי לאחר מכ ,יעקב ,לאחר מספר נסיונות להשיג את התובע באופ ישיר ,הצליח
ליצור קשר עימו בטלפו של הרב נפתלי ד' .בי הצדדי התקיימה שיחה קשה בה טע הנתבע
כנגד חיי  ,שאל לא להכנס "לביתו" ,דהיינו ,שלא יעסוק ברכישת קרקעות באותו שטח בו
הוא מבצע רכישות .לטענת התובע היו איומי מצד הנתבע ,והנתבע טע שהוא קנה כבר
בשטח כ 3000דונ

)בפועל ,מודה ג

הנתבע שנרכשו רק כ 800דונ

עד לאותו תארי(.

התובע האשי את הנתבע באיומי שקיבל המתוו הרומני שעבד ע חיי  ,והנתבע התנער
מכל קשר לאות איומי  .הנתבע טוע מאיד כי ביקש לעבוד בשיתו #פעולה על ידי קביעת
מחיר מוסכ  ,א התובע סירב בטענה שהוא קשור בחוזה ע ראש העיר.
כיו  ,טוע התובע כי יתכ שהמידע על השטח המוצע לרכישה הגיע לנתבע דר מר פלוני,
אשר העדי #לרכוש מהנתבע בתקווה לקבל מחיר טוב יותר.
לאחר השיחה ,נקבעה פגישה משותפת ע הרב ביו שני בשעה  .10באותו בוקר בשעה 9
התקיימה פגישה בי הנתבע ואנשי נוספי  ,לבי ראש העיר .לטענת חיי  ,כפי שנודע לו
מהמתוו פרידה ,היתה זו פגישה שנועדה לאיי על ראש העיר .לטענת התובע היתה זו פגישה
שנועדה לברר את אפשרותו לרכישת קרקעות במקביל לרכישה שנעשתה על ידי חיי .
לטענתו התברר כי אי מניעה שג הוא ירכוש קרקעות באותו איזור] .בנושא איחור מועד
הפגישה היתה אי הבנה .במהל הדברי

התברר כי הרב ד' הוא שאחר את מועד הפגישה

ביוזמתו[.
המפגש ע הרב ד' לא הוביל להבנה כלשהי .הצדדי דברו זה אל זה בצורה חריפה,
שכללה איומי  .איומי אלו הטילו פחד על שני הצדדי  ,שמאז לא בצעו רכישות
משמעותיות באותו איזור.
על רקע זה ,תובע התובע מהנתבע פיצוי על מניעת הרווח בעסקות הצפויות ,שנגרמו
לטענות בשל איומי הנתבע ומעורבותו ברכישת קרקעות באותו איזור.

במהל הבוררות התקבלו עדויות .ג ראש העיר  וג הסוכ מ' הכחישו קיומ של איומי
מצד יעקב .אכ ,אי לעדויות אלו מהימנות רבה ,שכ יתכ שה עדיי בעלי אינטרסי בקשר
ע יעקב .מאיד ,לא התקבלו כלל עדויות על איומי  ,ואי לדיי אלא מה שעיניו רואות.

ג .הרקע ההלכתי
כאמור ,עניינה של התביעה הנ"ל היא מניעת רווח של עסקות אפשריות של התובע .מניעת
הרווח נבעה משתי עובדות :האחת ,העובדה המוסכמת ששני הסוחרי היוו תחרות זה לזה
ברכישת הקרקעות ומכירת למשקיעי שוני  .מעבר לכ ,לטענת התובעהנתבע מנע רווח
ממנו באופ ישיר בכ שאיי עליו דר הסוכ )פרדה( ובכ מנע ממנו לרכוש את הקרקעות.
לטענת הנתבע ג הוא אוי על ידי חיי  .שני הצדדי נמנעו מעסקות משמעותיות מאז
הסכסו ,כאמור .בעדויות לא היו ראיות לאיומי כלל ,וודאי אי ראיות ליחס את האיומי
לנתבע.
שאלת ומניעת רווח ותחרות עסקית נידונות במסגרת ארבע הלכות עקריות:
 .1גדרי מזיק.
 .2היורד לאומנות חבירו.
 .3עני המהפ בחררה.
 .4מרחיקי מצודת הדג.
 .1גדרי מזיק
בגדרי נזיקי ,דני בחיוב בממו במקו בו נגר נזק .שאלת חיוב בנזקי הייתה
מתעוררת אילו היו ראיות לאיומי כאלו שמנעו את אפשרות המש הרכישה על ידי
חיי  .כאמור ,הוכחות אלו לא הובאו בפני.
מקור הדי לגבי מניעת רווח ,הוא בירושלמי ,מסכת בבא מציעא פרק ה הלכה ג .הירושלמי
אומר ש  ,שאד שקיבל כס #על מנת לרכוש סחורה ולהרויח והמקבל לא ביצע את
המשימה ,פטור מתשלומי ,ולא נית לתבוע ממנו את הרווח הצפוי .את הכלל ,קובע רבי
יצחק:
אמר רבי יצחק הדא אמרה המבטל כיס חבירו אי לו עליו אלא תרעומת.

כלומר ,אד המבטל את כיסו )כיס של כס (#של חבירו ,ומונע ממנו רווח צפוי ,א #שיש כא
מקו לתרעומת ,אי מקו לתביעת ממו על פי די .הסיבה היא שמניעת הרווח אינה נחשבת
נזק ישיר דיו על מנת שהגור לה ,יתחייב בתשלו .
במקרה דומה ,פסק הרמ"א בשולח ערו ,סימ שפו סעי #ג:
ראוב שהלוה מעות לעכו"

על משכונות ,ובא שמעו ואמר לעכו"

להלוות לו בפחות והחזיר לראוב מעותיו ,פטור דהוי גרמא בניזקי ,מיהו
מיקרי רשע )רבנו ירוח נל"א ח"ב(
במקרה זה מדובר על עסקת הלוואה בריבית שכבר התממשה בי היהודי ראוב לגוי .בעקבות
התערבות של שמעו חזר הגוי מ העסקה ע ראוב ,וביצע עסקה דומה ע שמעו .ג
במקרה זו אי חיוב בתשלו ממוני ,א #ששמעו מרויח עתה מאותה עסקה! יתכ ,שמדובר
במצב בו לגוי מותר מבחינה הסכמית לחזור בו מ העסקה ,ולכ אינו נחשב כמזיק ממש.
אכ ,באותו מקרה מגדיר השו"ע את שמעו כ'רשע'.
 .2היורד לאומנות חבירו
במסכת בבא בתרא )ד #כא ע"ב( דנה הסוגיה הא נית למנוע תחרות עסקית .לדעת רב
הונא יכול בעל חנות באיזור מסויי  ,למנוע אד אחר מלעסוק באותו עיסוק באותו
איזור .הגמרא מעלה שדברי אלו ה מחלוקת תנאי  .להלכה נפסק שלא כרב הונא,
ומותר לפתוח חנות מתחרה באותו אזור .וכ פסק בשו"ע סימ קנו:
]או ש[היתה ש מרח 3או חנות או רחי ובא חבירו ועשה מרח 3אחרת כנגדו,
אינו יכול למנעו ולומר לו אתה פוסק חיי
נעיר ,שג

לרב הונא ,די יורד לאומנות חבירו אינו מחייב בחיובי ממו ,אלא רק מאפשר

לבעל העסק הראשו לדרוש מ המתחרה לסגור את חנותו.
 .3עני המהפ בחררה.
הגמרא במסכת קידושי ד #נט ע"א מספרת כי רב גידל תכנ לקנות קרקע ,ותו כדי אותו
תהלי קנה אותה רבי אבא .הגמרא קובעת ביחס לאותו מקרה כי" :עני מהפ בחררה ובא
אחר ונטלה הימנו  ...נקרא רשע" ,דהיינו שבמצב כזה ,אי לקנות קרקע שאחר מתכוו
לרוכשה.
לגבי רבי אבא הסביר רבי אבא "לא הוה ידענא" – דהיינו באותה שעה שרכש את הקרקע לא
ידע כי רב גידל עסק ברכישת אותה קרקע ]באותו מקרה ,ממידת חסידות ,נמנע רבי אבא
להשתמש באותה קרקע[.

בביאור המצב בו נקרא נקרא רשע ,נחלקו ראשוני  :לדעת רש"י הדבר אמור ה באד המחזר
אחר המציאה ,וה במצב בו הוא מחזר אחר רכישת נכס .לדעת ר"ת אינו נקרא רשע אלא
במכר ,כיו שעסקה דומה נית לבצע במקו אחר .לעומת זאת במציאה ,שלא נית לזכות
באותו רווח במקו אחר ,אינו נקרא רשע .לדעתו א כ ,בהזדמנות חד פעמית של מציאה זו
זכותו של כל אד לדאוג לאינטרסי שלו א #א אחד הקדי את חבירו.
שתי הדעות הובאו בשו"ע חו"מ סימ רל"א סעי #א ,והרמ"א כתב ששיטת ר"ת נראית עיקר.
והוסי #הרמ"א:
וכ א קונה דבר אחד ובא חבירו ויוכל לקנותו בזול שאינו מוצא לקנותו כ במקו
אחר ,הוי כמו מציאה ויוכל לקנותו כל זמ שלא זכה בו הקונה )תשו' מהרד" בית נא(
כלומר ,בשיטת רבינו ת  ,ההבחנה אינה בי מציאה לרכישה ,אלא בי מצב בו את ישנ
עסקות חלופיות זהות – ש התופס את העסקה בה עוסק אחר ,נקרא רשע .במצב של
עסקה ייחודית ,חד פעמית – ג א אחר מזדרז לתפוס את אותה עסקה ,אינו נקרא רשע.
ג

כא נדגיש ,שמצב של עני המהפ בחררה אינו מאפשר תביעה ממונית ,וא #א

רכש

המתחרה את הנכס ,לא נית לבטל את העסקה .משמעותו היחידה היא לעניי להגדיר את
המתחרה כ'רשע'.
 .4די מרחיקי מצודות הדג
בהמש הסוגיה בבבא בתרא )כא ע"ב( הובא די נוס:#
מרחיקי מצודת הדג מ הדג כמלא ריצת הדג .וכמה? אמר רבה בר רב הונא עד פרסה
הדי הוא שכאשר דייג העמיד פתיו ,במקו מסויי )ולפי רש"י לדג מסויי ( ,אסור לדייגי
אחרי לדוג באיזור הסמו .הגמרא מסבירה שאפילו למי שחולק על רב הונא )בדי יורד
לאומנות חבירו( ,עדיי יכול להסכי לדי זה ,משו ש"ששאני דגי דיהבי סייארא" – ופרש"י:
...כיו שהכיר זה ]הדייג[ חורו ]של הדג[ ונת מזונות בתו מלא ריצתו בטוח הוא
שילכדנו ,דה"ל כמא דמטא לידיה ונמצא חבירו מזיקו...
כלומר ,כיו שהצלחת תפיסת הדג וודאית ,הוא נחשב כבר ברשותו במידה מסויימת ,ואי
לאחר להכנס לאותה טריטוריה ולדוג אותו דג .די זה הוא חמור מדי עני המהפ בחררה ,שכ

ש

רק נקרא רשע ,א בית די אינו מונע מ הרשע לטול את החררה .בדי "מצודת הדג"

הלשו "מרחיקי" מורה שבית הדי אוסר על השני להכנס בתחומו של ראשו )א ג כא אי
חובת תשלומי (.
די זה לא הובא בשו"ע וברמב"  .אכ ,הפוסקי הביאו די זה בתשובות שונות להלכה
)ראה לדוג' שו"ת הרשב"א ח"ג סימ פ"ג ,ומהרי"ק שורש קל"ב( .בכל מקרה ,ברור שעל
מנת שיחול די מצודות הדג ,צריכי להתקיי תנאי על פיה
הצפוי כוודאי ,ושהמתחרה "גונב" את אותה זכות לה ציפה הראשו.

יש לראות את הרווח

ד .פסק ההלכה
 .1אי מקו לחיוב ממו
כפי שהבאנו מדברי השו"ע ,אי מקו על פי די לחייב ממו במצב של מניעת רווח.
ג א היינו דני בשאלת החובה לצאת ידי שמיי  ,דומה שאי מקו להטיל חובה זו במקרה
דנ .ראשית ,א #שהיו רווחי צפויי ותקוות רבות לרווחי  ,לא נית להגדיר כרווחי
וודאיי  .הג שנחת חוזה ראשוני ע ראש העיר ,אי וודאות לרווחי עתידיי ולמימוש
העסקות ולרווח ,אשר תלויי בגורמי נוספי  :מוכרי ומשקיעי  .על כ אי זו מניעת רווח
ברמה של גרמא כלל.
שני הספקות שהעלנו :הספק העובדתי הא אכ היו איומי ע"י הנתבע )טענה שלא הוכחה(,
והעובדה כי אי כא מניעת רווח ודאי אינ

מעלי

או ומורידי

לעניי עיקר הדי ,שכ

במניעת רווח פטור ,כפי שהבאנו לעיל.
אכ ,אילו היו ראיות חד משמעיות לאיומי  ,וג הערכת המציאות היתה שקיומ של העסקות
היה וודאי ,היה מקו לשקול ולחייב את התובע חיובי שלא מ הדי ,כיו שהיה חייב בגמרא
 'לצאת ידי שמיי ' ,על פי מה שהסכ הבוררות מאפשר.
כאמור ,לאור שני הספקות הנ"ל אינ מקו לחיוב כלל.
 .2הא לאחד מ הצדדי בלעדיות ברכישת הקרקעות?
בשלב שכל אחד מהצדדי גילה שג השני עוסק ברכישות באותו אזור ,חשב כל אחד ,שכיו
שהוא הראשו שהחל ברכישה באותו אזור ,אי לשני להיכנס בגבולו.
שאלה זו אינה עניינה של תביעה זו ,כיו שהצדדי לא בקשו לקבוע הא לאחד מה הזכות
הבלעדית להמש הרכישות .למעלה מ הצור אומר ,שלדעתי ,אי להחיל כא את די עני
המהפ בחררה ,או די מצודת הדג ,המגדירי את השני כרשע ,או א #מאפשרי למנוע את
האחר מתחרות באותו אזור.

במקרה דנ מדובר על רכישות של שטחי גדולי מאוד ,אשר מתפרסות על תקופת זמ
ארוכה .לא נכו יהיה לטעו ששטח של  1000אקטר הוא בתו "מצודת הדג" של מי
שהתחיל ראשו בתהלי הרכישה .ההסכ של התובעלא בוצע מול הבעלי הישירי של
הקרקעות ,ואינו יכול להכניס באופ אוטומטית שטח בסדר גודל כזה ל"מצודת הדג" שלו.
כלומר ,לא נית לטעו שביחס לשטחי גדולי כל כ שרכישת תלויה בגורמי נוספי
)משקיעי וכו'( כאילו ה כבר בכיסו ויש לו זיקת בעלות אליה  .מאות שיקולי ,
לדעתי אי ג מקו להגדיר את התובע כמהפ בחררה .זאת ועוד ,א מדובר על עסקה
ייחודית ,לדעת הרמ"א אי איסור לנסות ולזכות באותה עסקה.
על כ ,ג אילו נזקקתי לשאלה הזכות להמש הרכישות ,הייתי קובע כי שני הצדדי רשאי
להמשי לרכוש מאות קרקעות ,וא #אחד מה אינו נקרא רשע.
 .3האיומי
כמוב ,שלאיי אחד על השני הוא איסור גמור .מעבר לאיומי ההדדיי בשיחת הטלפו,
אשר פגעו בשני הצדדי  ,לא הוכח כי הנתבע היה מעורב באיומי קודמי על הסוכ שהיה
בקשר ע חיי .
 .4אחרית דבר
אנו ממליצי שבעתיד א יזדמנו לשני הצדדי עסקאות קרובות ישתפו פעולה זה ע זה ,מה
שיביא רווח לשני הצדדי  .על שני הצדדי להפסיק כל צורה של סכסו ולהשתדל לנהוג זה
בזה על פי הכלל של "ואהבת לרע כמו".
שני הצדדי חוזרי
שהוב שלא כהלכה.

בה

מביטויי

קשי

שנאמרו ביניה

בלהט הויכוח ,שחלק

נטע

נוסי #על כ ,כי יהודי צרי תמיד לזכור כי הקב"ה הוא "משביע לכל חי רצו" .כל התנהגות
שאינה נכנסת תחת ההגדרה של "כל ישראל ערבי זה לזה" ו"ואהבת לרע כמו" – אינה
מביאה לסייעתא דשמיא ,אלא רק לתוצאות הפוכות ח"ו.
)(
הרב יוס #כרמל
אב"ד משפט והלכה בישראל

