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  ח"כסלו תשסב ג"כ

  2007  בדצמבר3 

         ביניי� ביניי� ביניי� ביניי�פסקפסקפסקפסק

        2607260726072607תיק תיק תיק תיק בבבב

  בעניי� שבי� 

  

וקרא את  2007 בנובמבר 5, ח"ד בחשוו� תשס"שני כביו� יו� שהתקיי�  הצדדי� בדבית הדי� שמע את

ידי ההצעות  לא התקבלו על . ות להיפרדות זה מזההצדדי� הגישו הצע. כתבי  הטענות של שני הצדדי�

  .על כ� נדרש בית הדי� להכריע בשאלות העומדות לדיו�, �מי מה

יקבע בית הדי� הוראות ספציפיות יקבע בית הדי� הוראות ספציפיות יקבע בית הדי� הוראות ספציפיות יקבע בית הדי� הוראות ספציפיות , , , , ולפי הצור#ולפי הצור#ולפי הצור#ולפי הצור#, , , , מכריע בשאלות המפתח העקרוניותמכריע בשאלות המפתח העקרוניותמכריע בשאלות המפתח העקרוניותמכריע בשאלות המפתח העקרוניות, , , , פסק ביניי� זהפסק ביניי� זהפסק ביניי� זהפסק ביניי� זה

        . . . . ניהול השותפות או בדבר חלוקתהניהול השותפות או בדבר חלוקתהניהול השותפות או בדבר חלוקתהניהול השותפות או בדבר חלוקתהבדבר בדבר בדבר בדבר 

  

        ::::העובדותהעובדותהעובדותהעובדותתמצית תמצית תמצית תמצית . . . . אאאא

 משחק מחשבה אותו הוא )'צד א( ל)'צד ב(ש� הציג , בכנס משחקי חשיבה 2006מר% בהצדדי� נפגשו 

 על בסיס אחד )פאזל(לפיתוח ושיווק משחק מחשבה , ה� התקשרו בהסכ� בעל פה. מבקש לשווק

 קשר אישי *?מר ,  את העובדה שלאביו)'צד ב( בפני )'צד א(במהל# ההיכרות הציג . )'צד ב(הרעיונות של 

על . מחה במשחקי� מסוג זהחברה אמריקאית גדולה המת , ThinkFunל חברת "מנכ, 'ע� מר ביל רי%

נקודה זו , )'צד ב(לטענת .  לצור# שיווק המשחק תהיה קלה יותרברההגישה אל הח, בסיס הכרות זו

  .  כשות+ במיז�)'צד א(היתה מרכזית בבחירת 

 התחייב להשקיע )'צד א( . עיקר עבודת השיווק)'צד א(ועל ,  הוטלה עיקר עבודת הפיתוח)'צד ב(על 

א# מסכי� ,  לא זכר את הסכו�)'צד א(, )'צד ב(מפי , הסכו�(צרכי� על פי ה , 27,000סכו� של עד כ

לא נחת� .  לכל אחד מה�50%הוסכ� שיתחלקו ברווחי� בשיעור של על רקע הבנות אלו ). לעקרו�

  .  השותפותהסכ� בכתב המפרט את תנאי

 על בסיס, � עליו יעבדו השניי�שונה המשחק המסוי, ובמהל# הזמ�,  התחילו לעבוד)'צד א( ו)'צד ב(

  . המלווה בתוכנת מחשב, שהוא משחק מחשבה רב שלבי, "שחרור"דו הוא עליו עבהמשחק . אות� הבנות

  

בתחילת , שיפור התוכנה והכנת החומרי� הנלווי�, לאחר תקופה של עבודה משותפת על שיפור הדג�

  . ThinkFunהוגש המשחק לחברת ) מר% או תחילת פברוארסו+  (2007

  

 התקבלה הודעה במייל על ידי 2007 באוגוסט 24ב, ר מתמש# ע� החברה חודשי� של קש6 . כלאחר

  . כי לבסו+ הוחלט לדחות את קבלת המשחק ליצור בשלב זה, החברה

  

  )'צד א(

  

  )'צד ב(
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, רואה את ההסכ� כבטל כי הוא )'צד א( ל)'צד ב(הודיע ) התארי# לא נמסר(לפני מספר שבועות 

 כי הוא מתכוו� למכור את מ� הדברי� עלה.  מ� הרווחי�20% )'צד א(והוא מסכי� להשאיר בידי 

  . המשחק לחברה ישראלית

 משו� שהתמורה מתנגד לאפשרות זוהוא , בנוס+. רואה עצמו שות+ מלא למיז� )'צד א(

ולדעתו המשחק הוא בעל פוטנציאל , למכירה באר% מסתכמת בעשרות אלפי שקלי� בלבד

ות או מאות אלפי עשר(ש� מדובר על סכומי� גדולי� הרבה יותר , למכירה לחברה בי� לאומית

  ). דולרי� כדמי קדימה

ובנוס+ הושקעו שעות של פיתוח . הוצאות ישירות , 5000 כ)'צד א(הוציא , במהל# התקופה של הפיתוח

  . ThinkFun טלפוני� ומיילי� מול חברת ,ושל עבודה, משות+

  

  . דבדיי� יחי, לאחר די� ודברי� החליטו הצדדי� להביא את הסכסו# לבוררות בפני בית הדי�

  

משחקי� נוספי� (ועל כ� אי� מקו� להביא� כא� , שלא להכרעה, בפני בית הדי� הועלו נושאי� נוספי�

  ). ועוד

  

            ))))''''צד בצד בצד בצד ב((((טענות ותביעות טענות ותביעות טענות ותביעות טענות ותביעות . . . . בבבב

י�  היה הקשר)'צד א( להתקשרות ע� לטענתו הבסיס  . כי הוא רואה את ההסכ� כבטלטוע� )'צד ב( 

לא התקבלו עובדות ה� כי ה. י� משמעותיי� כי אי� מדובר בקשרהתבררו', האישיי� ע� מר ביל רי%

 לא היה )'צד א(נטע� כי , כמו כ�. ולבסו+ המשחק לא התקבל, תגובות אישיות ממנו אלא לאחר זמ� רב

עד . )'צד ב(יב מרכזי וחשוב עבור והביצוע המהיר הוא מרכ, עסוק די הצור# בקידו� מהיר של המיז�

  .  חודשי�11להגשת המשחק לחברה חלפו 

  

  . קש לקבוע כי הוא רשאי למכור את המשחק לכל גור�מב )'ד בצ( •

לשל� לו את ,  או לחילופי� אחוז מ� הרווחי� העתידיי�20 )'צד א(להשאיר ביד  נכו� )'צד ב( •

  . הוצאותיו עד כה

  

  ))))''''צד אצד אצד אצד א((((טענות ותביעות טענות ותביעות טענות ותביעות טענות ותביעות . . . . גגגג

מר בעבר העניק . 'לבי� מר ביל רי%, )'צד א( 'מר ד, כי אכ� יש קשרי� אישיי� בי� אביו,  טוע� מנגד)'צד א(

א# התקיי� , התמהמה'  תגובתו הכתובה של מר ביל רי%,אכ�. ................................משחק מתנה ' רי%

העובדה . השיב במייל באופ� אישי'  ג� מר ביל רי%בשלב מסויי�ו, קשר ע� אנשי מפתח בחברה

אי� . ורי� נדרשי�אלא שאכ� ישנ� עוד שיפ, אינה מוכיחה דבר, שהמשחק לא התקבל בסופו של תהלי#

  . על בסיס קשרי� אישיי�, לצפות שהחברה תאמ% משחק שאינו עומד בדרישות

 כי זהו מש# הזמ� הנדרש להגשת משחק )'צד א(טוע� , לגבי מש# הזמ� שלקח פיתוח המשחק עד להגשתו

ש� , html.raayonframe/com.theoradesign.www://httpהפנה לאתר , כסימוכי�(לחברה בי� לאומית 

המשחק הגיע לשלב האחרו� לפני אימוצו על ידי , לטענתו). יש התייחסות לתקופה ארוכה עוד יותר

ויתכ� כי חברה זו תרכוש אותו לאחר מקצה , לשפרליקויי� אלו נית� . וזו הדגישה את הליקויי�, החברה
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.  למוכרו לחברה בי� לאומית אחרתנית�,  לא תקנה את המשחקThinkFunא� . שיפורי� נוס+

 )'צד ב(הוא סבור כי . ויש לדבוק במשימה זו, התכנו� הראשוני היה למכור לחברה בי� לאומית

  .  לעבוד בשל מחלהיקסשכ� הפ, שינה כיוו� לאור היותו לחו% מבחינה כלכלית

, 50%, א# הוא מבקש לשמור על חלקו, )'צד ב( ללכת בכיוו� אותו מבקש )'צד א(מוכ� , למצער

  . שכ� ה� שותפי� במיז� בחלקי� שווי�

  : מבית הדי� ה�)'צד א(בקשתיו של 

ולחשו+ כל מגעי� לצורכי שיווק א� קיימי� ,  ע� גור� משווק)'צד ב(למנוע כל התקשרות של  •

  . כאלו

 .  אחוז50המקנה לו , סקי עליו סוכ� בתחילה המתווה העלהמשי# את •

  

  .  להעלות הצעה על פיה הוא יהיה אחראי להמש# המיז�)'צד א(בית הדי� ביקש מ

  

, א� המשחק לא ימכר. כמקדמה על חשבו� התמלוגי� העתידיי�, כעת , 10,000 הציע לשל� )'צד א(

.  לכל צד50%שיכו לחלוק בשיעור של ימ,  בשיתו+ הפעולה)'צד ב(בא� ימשי# .  סכו� זה)'צד א(יפסיד 

, פירוט נוס+( מ� הרווחי� 40% )'צד ב( ו60% )'צד א(יקבל ,  לא להיות מעורב עוד)'צד ב(א� יבקש ב

   ). )'צד ב(בהצעה שהועברה ל

  

  

        ????הא� היש מקו� לביטול ההתקשרותהא� היש מקו� לביטול ההתקשרותהא� היש מקו� לביטול ההתקשרותהא� היש מקו� לביטול ההתקשרות. . . . דדדד

 יכולת בכ# שיצר מצג כאילו יש לו )'צד א( טע� לביטול ההתקשרות שכ� לטענתו הוטעה על ידי )'צד ב(

  . 'התקשרות ע� מר ביל רי%

        . . . .  יסודה יסודה יסודה יסודה התקשרות בטעות התקשרות בטעות התקשרות בטעות התקשרות בטעות לא נית� לקבוע כי לא נית� לקבוע כי לא נית� לקבוע כי לא נית� לקבוע כישמבחינה הלכתית משפטיתשמבחינה הלכתית משפטיתשמבחינה הלכתית משפטיתשמבחינה הלכתית משפטיתבית הדי� קובע בית הדי� קובע בית הדי� קובע בית הדי� קובע 

 21.ג� מ� המכתב בו מגיב ביל בכ# עולה . 'מ� החומר שהועבר ניכר שיש היכרות אישית ע� מר ביל רי%

 הוא )'צד א(מר ד� . ל העיכוב במענהוהוא מתנצל ע, ביוני בו הוא מתייחס לעובדה שהמשחק הגיע לידיו

לא נענה ' יתכ� שמר ביל רי%. ומ� הסת� הדבר נבע מההיכרות הקודמת, שניהל את מרבית ההתכתבויות

או בסיפור דברי� שאינו מבוסס על מצע , # לא נית� לקבוע שמדובר בהטעיהא, במהירות לה ציפו

 בכירי� בחברה ישיר ע� גורמי� ורצי+התקיי� קשר ש ל עולה"מתכתובות הדוא, כמו כ�. עובדתי

)Sarah Hendee   (ולדיו� מעמיקהמוצר הגיע למקו� ראוישנשא אופי אישי ו  .  

א# לא נית� לקבוע כי הוא ארו# מ� , הוא אכ� ארו#)  חודשי�11כ(מש# הזמ� שלקח עד לעיצוב המוצר 

  . הנדרש

  

היה קשר אישי משמעותי ע� לא אינה מוכיחה כי , התהלי#העובדה שהמשחק לא התקבל בסופו של 

  . נציגי החברה
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 לא קיי� את חובותיו באופ� )'צד א(ג� א� , שביחס לתקופה שאחר יצירת השותפות, נעיר

אלא לכל היותר תביעה לתשלו� על , אי� כא� מקו� לביטול למפרע של השותפות, משביע רצו�

  . נזקי� או מניעת רווחי�

  

 )'צד א(גישתו של לעומת ,  חשובה המהירות)'צד ב(ל: ניכרי� הבדלי גישות בי� הצדדי�, אכ�

אי� מקו� לטעו� ,  אחראי על השיווק)'צד א(בהיות .  האיטית א# היסודיתהמעדיפה עבודה

  . אינה לגיטימית במסגרת השותפות) עבודה איטית ויסודית(שגישתו 

  

        ::::מהות השותפותמהות השותפותמהות השותפותמהות השותפות. . . . הההה

  .  לגבי מהות השותפות ביניה�מהותי בי� הצדדי�הבדל גישות עולה , תו# כדי הדברי� בעל פה ובכתב

בתמורה ,  במיז�מהרווחי� אחוז 50 יקבל )'צד א(הגענו לסיכו� ש: "מנסח את הדברי� )'צד ב( .

 ". לתפקידו כאיש שיווק

  . על המיז� בעלי� רואה עצמו כ)'צד ב( כי נית� להבי�א# 

  

  . בעלות משותפת,  אחוז50 של שותפותשותפותשותפותשותפותבמדובר   )'צד א(לדעת  .

  

  : שהיא בעלות משותפת במיז�,מבנה של שותפותמורי� על שלושה שיקולי� 

  

  ). )'צד ב(עלה ג� מדברי ( ביצירת ובעיצוב המוצר )'צד א(מעורבות משמעותית של  .1

א+ . לא נדרש לכל השקעה כספית )'צד ב(בעוד ש ,)'צד א( של התחייבות להשקעה כספית .2

 . שעבודה הושקעה על ידי שני הצדדי�

ולא רק חלוקת , וקה של שותפות בבעלותמתאימה לחל,  אחוז לכל צד50חלוקה שווה של  .3

 . רווחי�

במייל שנשלח .  הוא שות+ גמור)'צד א(נראה כי , ג� בצורה בה הוצג המשחק לצדדי� שלישיי� .4

 כהוא מציג עצמו , thinkfun לשרה מחבר )'צד ב(על ידי 

"  's   partner in "The ?????" )א דצ'("  

  

המסייעות לקביעת השאלה א� מדובר חזקות שונות ,  לפקודת השותפויות2וראה ג� בסעי+ (

  ). בשותפות

  

לא רק מ� הבחינה , שמהות ההסכמה של הצדדי� היה שה� יהיו שותפי� שוי� במיז�, על כ� יש לקבוע

  .  שות+ ג� בזכויות היוצרי� על המשחק)'צד א(על כ� . תאלא בעצ� הבעלו, של חלוקת הרווחי�

תרו� מהותי לאחד הצדדי� בעת שאנו באי� לגבי השאלה הא� יש להעניק י, הבחנה זו משמעותית

  . או להציע הצעות רכישה למי מ� הצדדי�, לחלק את הנכס
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        ::::בהיבט ההלכתיבהיבט ההלכתיבהיבט ההלכתיבהיבט ההלכתי    תוקפו של הסכ� השותפותתוקפו של הסכ� השותפותתוקפו של הסכ� השותפותתוקפו של הסכ� השותפות. . . . וווו

הא� השותפות : יש לבחו� בשני מישורי�,  תוקפה של השותפות מ� הבחינה ההלכתיתאת

  .תוכנהתוכנהתוכנהתוכנהבחינת והא� השותפות תקפה מ,  השותפותיצירתיצירתיצירתיצירתקיימת מ� הבחינה של 

אלא , לא די בדברי� בעלמא, על מנת ליצור הסכ� מחייב, על פי די� תורה: יצירת השותפותיצירת השותפותיצירת השותפותיצירת השותפות

 המצב החוקי חוזה מעבר לעובדה שעל פי. צרי# לעשות מעשה קניי� על מנת שההסכ� יחייב

נעשו מעשי� הנותני� תוק+ , בענייננו, )ויש לדו� בדבר משו� מנהג הסוחרי� (נכרת ג� בעל פה

מ סימ� "ע חו"ראה שו(שני הצדדי� הוציאו כספי� לצור# השותפות , שכ�. הסכמה לכל הדעותל

ישנ� דעות כי שותפות בה יש מחויבות , כמו כ�). 'ק ד"ובנתיבות המשפט חידושי� ס, ו סעי+ א"קע

  . 'ק ג"ש� ס, ביאורי�, נתיבות המשפטו, ק ו"� ס# ש"ש :ראה, הדדית נוצרת ג� בדיבור בעל פה

  

, ישנ� מצבי� בה� השותפות תקפה רק על הרווחי� המשותפי� שנעשו עד כה) ש�(  ובפוסקי�ע"בשו

י� במש# כל התקופה וישנ� מצבי� בה� השותפות תקפה ג� על רווחי� שישיג כל אחד מהשותפ

הוא מה הוא מה הוא מה הוא מה , , , , כפי שוויו הנוכחיכפי שוויו הנוכחיכפי שוויו הנוכחיכפי שוויו הנוכחי, , , , המיז� הנוכחיהמיז� הנוכחיהמיז� הנוכחיהמיז� הנוכחי, , , , שכ�שכ�שכ�שכ�.  אי� הבחנה זו משמעותית ,לענייננו. שנקבע לשותפות

 ועל כ� דומה לשאלת תוק+ השותפות ,,,,שכבר הושג על ידי השקעותיה� ומאמציה� של שני הצדדי�שכבר הושג על ידי השקעותיה� ומאמציה� של שני הצדדי�שכבר הושג על ידי השקעותיה� ומאמציה� של שני הצדדי�שכבר הושג על ידי השקעותיה� ומאמציה� של שני הצדדי�

  . לשעבר

  

רווח שיעשה אחד כל , לאחר יצירת השותפות על מצב בו ע מדובר"בשו, בשונה מהמצב במקרה הנדו�

וכא� עולה השאלה הא� יוכל לטעו� שאינו . לטובת השותפותיזק+ , ובעסקיבאופ� עצמאי מ� השותפי� 

או שהוא מחויב להעמיד כל ,  יזקפו לזכותו האישית בלבדוכספי� שירויחחפ% בשותפות מכא� ולהבא 

ודאי שהוא ודאי שהוא ודאי שהוא ודאי שהוא , , , , א# מה שכבר נוצר על ידי השותפותא# מה שכבר נוצר על ידי השותפותא# מה שכבר נוצר על ידי השותפותא# מה שכבר נוצר על ידי השותפות. רווח כספי שישיג בעתיד לרשות השותפי� האחרי�

    ....� כבר שווה ער# כעת� כבר שווה ער# כעת� כבר שווה ער# כעת� כבר שווה ער# כעתאצלנו המיזאצלנו המיזאצלנו המיזאצלנו המיז, , , ,  כאמור כאמור כאמור כאמור....רכוש השותפותרכוש השותפותרכוש השותפותרכוש השותפות

ע על תוק+ השותפות מכא� ולהבא מתייחס למצב בו אכ� כל אחד מ� הצדדי� "כל הדיו� בשו, מעבר לכ#

ברור לשני , במקרה שלנוא# . כאילו לא הייתה שותפות) לייצר שולחנות, לדוגמא(יכול להמשי# לעבוד 

אפשרות זו מסכלת את  ( ידי שניה� עלשלא נית� למכור אותו במקביל, הצדדי� שהמוצר הוא חפ% אחד

  .)עצ� הרעיו� של מכירת משחק באופ� בלעדי

  

            ????""""מיז�מיז�מיז�מיז�""""שותפות בשותפות בשותפות בשותפות בעל פי ההלכה על פי ההלכה על פי ההלכה על פי ההלכה מהי מהי מהי מהי . והוא תוכ� השותפות, כא� יש לדו� בהיבט השני, אכ�

 –והשניה ,  שותפות בנכסי� או בממו�–האחת : ישנ� שתי צורות של שותפות, בהלכות  שותפי�

  .  עתידיי� הדדיי�התחייבות לחלוקת רווחי�

משו� שאי� אד� מקנה דבר שלא , � אי� להכיר בשותפות כזו"לדעת הרמב: נחלקו הראשוני�, בשניה

סובר שהסכ� זה ד "הראב, מאיד#). �"ש' ובסעי+ ג, ש�(ע "וכ# נראית שיטת  המחבר בשו, בא לעול�

  : נתיבות המשפטכותב בעל, להכרעת ההלכה בנושא זה. משו� ששיעבדו עצמ� לשותפות זו, תק+

כשהיה בקני� נראה דיש לדו� כשהיה בקני� נראה דיש לדו� כשהיה בקני� נראה דיש לדו� כשהיה בקני� נראה דיש לדו� , באומני� שנשתתפו דהוי דבר שלא בא לעול�... ולעניי� דינא

וכ� כנגד מה שהרוויחו נראה דאינ� יכולי� לחזור אפילו בלא ...דאינו יכול לחזור בו א+ להבאדאינו יכול לחזור בו א+ להבאדאינו יכול לחזור בו א+ להבאדאינו יכול לחזור בו א+ להבא

  . קני�

  

        ::::נית� להציג מ� הבחינה ההלכתית בשני אופני�נית� להציג מ� הבחינה ההלכתית בשני אופני�נית� להציג מ� הבחינה ההלכתית בשני אופני�נית� להציג מ� הבחינה ההלכתית בשני אופני�, , , , את הסכ� השותפות בענייננואת הסכ� השותפות בענייננואת הסכ� השותפות בענייננואת הסכ� השותפות בענייננו
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  ). 'קנו את החלקי� וכד,שכ� שניה� השקיעו כספי� במיז� (שתתפו בקניי�שתתפו בקניי�שתתפו בקניי�שתתפו בקניי�ההההכאומני� שכאומני� שכאומני� שכאומני� ש, , , , האחדהאחדהאחדהאחד

 ....הוא המשחקהוא המשחקהוא המשחקהוא המשחק, , , , האפשרות השניה היא לתפוס את שני הצדדי� בענייננו כשותפי� בנכס אחדהאפשרות השניה היא לתפוס את שני הצדדי� בענייננו כשותפי� בנכס אחדהאפשרות השניה היא לתפוס את שני הצדדי� בענייננו כשותפי� בנכס אחדהאפשרות השניה היא לתפוס את שני הצדדי� בענייננו כשותפי� בנכס אחד

אלא , הכוונה כמוב� היא לשותפות� הכלכלית לא רק בדגמי המשחק המסוימי� הנמצאי� ביד�

  . עיו�כר, או במיז�, במשחק

. המושפע מ� הדיו� ההלכתי בזכויות יוצרי�, מעלה ספק הלכתי, לכאורה עצ� הבעלות על רעיו�

או הבעלי� על או הבעלי� על או הבעלי� על או הבעלי� על , , , , יש להג� על זכויות היוצריש להג� על זכויות היוצריש להג� על זכויות היוצריש להג� על זכויות היוצר, , , , גישת� של פוסקי� רבי� היא שעל פי ההלכהגישת� של פוסקי� רבי� היא שעל פי ההלכהגישת� של פוסקי� רבי� היא שעל פי ההלכהגישת� של פוסקי� רבי� היא שעל פי ההלכה

רלוונטי ג� הוא החוק הנות� . ")זכויות יוצרי�, עמק המשפט", הרב אברה� כה�: ראה (היצירההיצירההיצירההיצירה

 הוא בי�  או תקנות הקהלטע� הלכתי לתת תוק+ לחוק מכח דינא דמלכותא. זכויות היוצרי�תוק+ ל

 זכות היוצרי� , נחו� רקובר :ראה(היתר העובדה כי להגנה על זכויות היוצר בסיס רחב בהלכה 

עובדת היות החוק תוא� את הגישה עובדת היות החוק תוא� את הגישה עובדת היות החוק תוא� את הגישה עובדת היות החוק תוא� את הגישה , כ�ש). "זכויות יוצרי�, עמק המשפט" וכ� בספר במקורות היהודי�

 מוכיחה על  מוכיחה על  מוכיחה על  מוכיחה על ,) ובמיוחד שיתכ� הבדל בי� דגש מוסרי לגישה קנייניתג� א� לא ברמת הפרטי�(תית תית תית תית ההלכההלכההלכההלכ

, , , , שיקול המשפיע ג� על דינא דמלכותאשיקול המשפיע ג� על דינא דמלכותאשיקול המשפיע ג� על דינא דמלכותאשיקול המשפיע ג� על דינא דמלכותא, , , ,  ולטובת� ולטובת� ולטובת� ולטובת�היות החוק הספציפי כזה שנועד לתקנת בני המדינההיות החוק הספציפי כזה שנועד לתקנת בני המדינההיות החוק הספציפי כזה שנועד לתקנת בני המדינההיות החוק הספציפי כזה שנועד לתקנת בני המדינה

  . ) מתו# דברי הרב דב ליאור249עמוד ' , ראה תחומי� ג (וג� על קבלת החוק כתקנות הקהלוג� על קבלת החוק כתקנות הקהלוג� על קבלת החוק כתקנות הקהלוג� על קבלת החוק כתקנות הקהל

  

  ):# חלק ב סימ� רכט"ת מהרש"שו(# "מהרשהיש להביא כא� את דברי , וס+ לשיקולי� אלובנ

  

אם כן מאחר שראובן נשא ונתן עם שמעון במקום שנהגו שלא יצטרכו בעסקיהם לדון בדין תורה שהיה מן 

יה  והדבר ההנמנעות לישא וליתן ויבטל העסק והמשא ומתן היתכן שנאמר שישא ויתן על סמך אותו המנהג

ידוע שאם אותו העסק והמאורעות שאיפשר שיארעו באותו העסק היו נידונים בדין תורה הניח מעותיו על 

קרן הצבי ויאכל הלה וחדי ובלי ספק לא היה ראובן עושה עסק עמהם ואם כן היעלה על הדעת שהיה עושה 

ת הרגל ויאמר אין עסק עמו על סמך אותו המנהג שבאותו מקום ואחר כך יצא למקום אחר ויפשוט לו א

  .פ המנהג מקום המשא ומתן אלא כפי מקום התביעה אם כן איפה לא שבקת חיי לכל בריה"רצוני לדון ע

  

 אות� יש לדו� על פי, מסוימותכאשר העוסקי� מסתמכי� על מערכת המכירה במסגרות כלכליות , דהיינו

  .  על פי די� תורהג� א� אינ� מוכרות, מסגרות

  

ואינו לוקה בשאלת הקניית דבר שלא בא ואינו לוקה בשאלת הקניית דבר שלא בא ואינו לוקה בשאלת הקניית דבר שלא בא ואינו לוקה בשאלת הקניית דבר שלא בא , , , ,  תק+ על פי ההלכה תק+ על פי ההלכה תק+ על פי ההלכה תק+ על פי ההלכה מעי� זה מעי� זה מעי� זה מעי� זהמיז� כלכלימיז� כלכלימיז� כלכלימיז� כלכלי ב ב ב בותפותותפותותפותותפותשששש, , , , לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�

        . . . . לעול�לעול�לעול�לעול�

  

 בי�אישית או שותפות .  הוא המיז� הכלכלי–או שותפות בנכס : מהות השותפות היא אחת משתיי�

  .  להשקיע משאבי� בקידו� המוצר ובמכירתו)השתעבד(התחייב כאשר כל אחד מה�  השותפי�

  

        ����מיזמיזמיזמיזמטרות המטרות המטרות המטרות ה. . . . זזזז

מעוניי�  )'צד ב(ואילו , מטרת המיז� היא מכירה לחברות בי� לאומיות )'צד א(לדעת , כאמור לעיל

  . שכ� הצדדי� בעלי� בחלקי� שווי�, עשויה ליצור מבוי סתו�, אי הסכמה זו. לאפשר מכירה ג� באר%
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שני� שותפי� בנכסי� אות� ה� . הדוגמא בהלכה לוויכוח מעי� זה הוא מצב דומה מאוד

הרווח יהיה , והשני חושב שא� יחכו, אחד השותפי� מעוניי� למכור כעת, ני� למכורמעוניי

  . גבוה יותר

  )סעי+ יד קעומ סימ� "חו(ע "השווכ# היא לשו� 

  

. עליו מעכב חבירו אין, פירות אותם למכור הידוע הזמן עד הפירות לישן שבא מהשותפין אחד

  .עליו לעכב יכול חבירו ואין, למכור מהם אחד כל יכול, המכר זמן משהגיע אבל

  :ע" ומוסי+ השו.מחד לא נית� לאכו+ מכירה לפני הזמ� הרגיל למכירת המוצרי� שבשותפות, דהיינו

  . עליו מעכב חבירו, לישנם מהם אחד ורוצה, פירות אותם למכור ידוע זמן אין ואם...

  

טובה ה נזכה לעסק, א� נחכהבטענה ש, לא נית� לעכב,  א� יש אפשרות  סבירה למכירת הנכסי�,דהיינו

  . יותר

  

לא נית� לקבוע באופ� חד משמעי שמטרת   ThinkFunלאחר אי ההצלחה בשלב זה מול חברת 

התכנו� עליו דובר הוא נסיו� מכירה לחברת .  התקשרות ע� גורמי� בי� לאומיי�דווקאדווקאדווקאדווקאהשותפות היה 

ThinkFun ,ולקבל ולקבל ולקבל ולקבל , , , , ו� שיש למכור דווקא באר%ו� שיש למכור דווקא באר%ו� שיש למכור דווקא באר%ו� שיש למכור דווקא באר%מכא� והלאה לגיטימי לטעמכא� והלאה לגיטימי לטעמכא� והלאה לגיטימי לטעמכא� והלאה לגיטימי לטע. והוא בוצע כפי שאכ� תוכנ�

, לישנ� מה� אחד ורוצה, פירות אות� למכור ידוע זמ� אי� וא�: "ע" כפי שקובע השו....תמורה מהירהתמורה מהירהתמורה מהירהתמורה מהירה

   ".עליו מעכב חבירו

  

כפי שיתבאר במקרה דומה בפסקה , השותפות כולהלשות+ זכות קדימה ברכישת , שבמצב זה, נראה

  .המתייחסת למצב דומה, הבאה

  

        רוק השותפותרוק השותפותרוק השותפותרוק השותפותדרישה לפידרישה לפידרישה לפידרישה לפי

שיהיו מתחילה בו קבעו , האחד. ישנ� שני מצבי�, במקרה בו אחד השותפי� מבקש לפרק את השותפות

ו "ע סימ� קע"שו(במצב זה אי� סמכות למי מהצדדי� לדרוש לפרק את השותפות . שותפי� לזמ� קצוב

וכ# ,  השותפותרשאי כל אחד מ� הצדדי� לבקש לפרק את, א# א� זמ� השותפות לא נקבע). ו"סעי+ ט

  ). ז"ט, ו"קע(ע "היא לשו� השו

 חלקו אחד כל ויטול, מהם אחד שירצה זמן כל חולקין אלו הרי, זמן להם קבעו ולא, סתם נשתתפו

  . מהסחורה

  . הדמים וחולקים אותה מוכרים אלו הרי, הפסד בחלוקתה שהיה או, חלוקה דין סחורה באותה היה לא ואם

  

בשותפות . עומדת לכל אחד מ� השותפי� הזכות לדרוש את פירוק השותפות, כל שלא קבעו זמ�, דהיינו

  . ולחלוק בתמורה', על שני הצדדי� למכור לצד ג, שלא ניתנת לחלוקה
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נית� היה להגדירה , ימת כיו� שלשותפות מטרה מסו,אכ�. לא נקבע זמ� לשותפות, בנדו� דיד�

א לפי הנראה יותר מהזמ� לו ציפו והו, כיוו� שזמ� זה התאר#, א#. כשותפות שיש לה זמ�

  . שדינו כאילו לא קבעו זמ�, וזמ� זה חל+, יש לדונו כמצב בו נקבע זמ�, השותפי�

  

הפרדות על ידי הצעה של על פי הדי� נית� לכפות , כאשר הנכס אינו בר חלוקה, בשותפות בנכס

 קנה אתה את :ואומר לשני, בה אחד הצדדי� מציע מחיר עבור מחצית הנכס" גוד או אגוד"

, #" הש ).Buy Me Buy You - Bmby  המוכר כיו� בלועזית כ (או אני אקנה את חלק#, חלקי

או שהדר# של גוד , מוסי+, לעיל העוסקי� בחלוקת שותפות לצרכי מסחרע "בהתייחס לדברי השוג� 

  ): כט ק"ס(ל " וז,אגוד קודמת למכירה לצד שלישי

  

  . איגוד או גוד ל"די פשיטא אבל איגוד או גוד אומר מהם חדא כשאין' פי - אותו מוכרים אלו האי

  

, המחיר המוצע במצב זה בגוד או אגוד, כמוב�. מכירה לאחד מ� השותפי�שיש עדיפות ל, הטע� ברור

כ# . כ הרי השות+ המוכר חלקו ניזוק"שאל, צרי# להיות מחיר המתחרה למוצע על ידי גורמי� חיצוניי�

  . השותפי� זכות קדימה על פני מכירה לגור� שלישילכל אחד מ� , ג� בעניינו

  

        גוד או אגוד בענייננוגוד או אגוד בענייננוגוד או אגוד בענייננוגוד או אגוד בענייננו

היא מצב בו אחד השותפי� מציע תמורה מלאה וישירה תמורת " גוד או אגוד"המצב הרגיל בהצעת 

  . מחצית הנכס

ניתנת , ראשית: והתמורה היא בשני שלבי�, הנוהג הוא שהמשחק נמכר, כפי שהוב� מבעלי הדי�, בעניינו

  . ניתני� תמלוגי� על פי היק+ המכירות בפועל, ובנוס+. מורה ראשונית על עצ� מכירת המשחקת

לחברה המשווקת שקונה , ה� עניי� למשא ומת� בי� המוכר, והיק+ התמלוגי�, שיעור התשלו� בפועל

 )'צד ב(ראה מייל  (ותמלוגי� פחותי�, נית� להסכי� על תשלו� גבוה יותר במקו�, דהיינו. את המשחק

  . )06 ליולי 5 מיו� )'צד א(ל

  

אפילו א� תתייחס ההצעה רק למרכיב התשלו� , יש בעיה בהצעת גוד או אגודמבחינה מעשית , על כ�

לקונה יהיה אינטרס לקבל מ� החברה , שכ�. והצדדי� ישמרו על חלוקה שווה של התמלוגי�, הראשוני

  . התמלוגי�ולצמצ� את היק+ , לה ימכור תמורה גדולה יותר בתשלו� הראשו�

  

רק א� תציע תמורה , לקבל הצעה של גוד או אגוד אשר יציע אחד הצדדי�יהיה על בית הדי� , לפיכ#

ובית ,  מ� הצדדי� יקשה להציע הצעה כזויש להניח שלכל אחד. כולל כל התמלוגי�, עבור כל המיז�

ע בכמה עותקי� ימכר  א+ אחד לא יוד– כיו� שיש מה מימד של הימור, הדי� רואה בה ג� חסרו� מהותי

  . המשחק
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         ביניי�  ביניי�  ביניי�  ביניי� ––––פסק הדי� פסק הדי� פסק הדי� פסק הדי� 

  

 . אחד אחוז לכל 50הצדדי� שותפי� במיז� בשיעור שווה של  •

  . שלא בידיעת הצד השני, אסור לאחד מ� הצדדי� לנהל משא ומת� למכירת המשחק •

כל יכול , ועל כ� בשלב זה, ל"לא נית� לקבוע שמטרות המיז� ה� דווקא למכירה בחו •

 . דדי� לדרוש מכירתו המיידית ג� באר%אחד מ� הצ

 

לאור , בכתב ניהול המיז� המשות+בדבר צדדי� לנסח את הסכמותיה� בית הדי� ממלי% ל •

 .  תוק+ של פסק בוררות לה�ההסכמות יועברו לבית הדי� וינת�. הכרעת בית הדי�

חלוקת נית� להגיש לבית הדי� בקשות להכרעה בנקודות המ, לא יגיעו הצדדי� להסכמותא�  •

 .  יו�21 תו# הקשורות לנושא התביעה

  

  . 2007  בדצמבר3 , ח"כסלו תשסב ג"כשני פסק הדי� נית� ביו� 

  

  

_______________________  

  הרב יוס+ כרמל

  ד"אב

  

  

  

  

  

  

  

  


