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   מרגלית משה אליעזר תובע
 אלפנדרי אור� ד"עו י"ע

  
 נגד

  
 נתבעי$

  
   כה� אריה לאו�  .1
   כה� חיי$ יניב  .2
   כה� שרו�  .3

  נסייר איליא ד"עו י"ע שלושת�

 

 2 

 3 

 פסק � די�

  4 

 5  .הנתבעי� בבתי התובע שביצע ואינסטלציה ביוב עבודות עבור � 102,551 לתשלו� כספית תביעה לפני

  6 

 7  לו והצדדי$ ההלי&  .א

  8 

 9  . ושרברבות מי� עבודות בביצוע התובע של עיסוקו  .1

  10 

 11 היה התובענה נסבה שעליה� העבודות לביצוע הרלוונטי במועד. אחי� ה� הנתבעי� לושתש  .2

 12  . בישראל התגורר 1 נתבע ואילו הברית#בארצות #3ו 2 נתבעי� של חייה� מרכז

  13 

 14, האחד: נכסי� בשני, ואינסטלציה ביוב – מומחיותו בתחו� עבודות הנתבעי� עבור ביצע תובעה  .3

 15 ביתו של); השני, הנכס בקיסריהבקיסריה (להל�  13ברחוב הכוכבי� שכונה  2ביתו של נתבע 

 16  ). הנכס באור עקיבאבאור עקיבא (להל�  23ברחוב הגלבוע  3נתבע 

  17 

 18 י� הללו.י� התובע לבי� משפחת הנתבעי� התקיימה היכרות קודמת, טר� ביצוע העבודות בנכסב  .4

 19בתו� כ� ביצע התובע עבודות בנכסי� נוספי� של קרובי הנתבעי�, כ� שלא דובר בהתקשרות 

 20  פעמית בי� זרי�. #אקראי חד

  21 

 22נחתמו שהזמנות העבודה   פי#ה� על –לטענת התובע, לא שול� מלוא המגיע בגי� העבודות שביצע   .5

 23בתחילת ההתקשרות הנסבה על הנכס בקיסריה והנכס באור עקיבא וה� עבור שינויי� ותוספות 

 24). בגי� העבודות בנכס העבודותשאות� התבקש לבצע במהל� העבודות בנכסי� הללו (להל� יחדיו 

 25 1לנתבעי�  ומע"מ בערכי יו� הגשת התביעה, אשר יוחס � 61,910בקיסריה נותר חוב בס� של 

 26ומע"מ בערכי יו� הגשת התביעה  � 22,684; בגי� העבודות בנכס באור עקיבא נותר חוב בס� #2ו

 27  .#3ו 1אשר יוחס לנתבעי� 
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 2הותר לנתבעי� לתק�,  1.7.2016נתבעי� התגוננו יחדיו מפני התביעה וביקשו לדחותה. ביו� ה  .6

 3ההגנה המתוק� #התביעה, כתב#ההגנה שהגישו בתחילת ההלי�. כתב#פי בקשת�, את כתב#על

 4  התשובה המתוק� שהוגש במענה לו ה� שמציירי� את גדר המחלוקת שטעונה הכרעה. #וכתב

  5 

 6. אינו שנוי במחלוקת נכס בקיסריה ובנכס באור עקיבאבעצ� ביצוע� של עבודות בידי התובע   .7

 7נסבו על זיהוי  ידי התובע; הטענות שהעלו#הנתבעי� הודו בהזמנת העבודות מהתובע ובביצוע� על

 8, 13, 12הגור� שהתקשר ע� התובע בכל הנוגע להזמנת העבודות ואשר חב בתשלו� עבור� [סע' 

 9ההגנה המתוק�]. הנתבעי� חלקו על כ� שבמהל� ביצוע העבודות הוזמנו #בכתב #43ו 33, 29#15

 10 כסנמ� התובע שינויי� או תוספות ביחס למה שהוסכ� קוד� לכ�, למעט שינוי מינורי בודד ב

 #11בכתב #56.3ו 55.3, 29בקיסריה שנעשה ללא חיוב, וטענו כי לא בוצעו כל שינויי� ותוספות [סע' 

 12ר שאההגנה המתוק�]. מחלוקת נסבה על השאלה א� התובע זכאי לתוספת מע"מ על המחירי� 

 13במזומ� וללא  –ננקבו במסמכי הזמנת העבודה, ונטע� כי שולמו לו סכומי כס2 מעבר למה שציי� 

 14ההגנה המתוק�]. לבסו2, הנתבעי� גרסו כי התגלו #בכתב #56.2ו 55.2, 55.1, 28, 25ית [סע' חשבונ

 15ובגי� נזק תוצאתי שנובע מה�, העלו טענת  –ליקויי� ופגמי� בעבודות שביצע התובע, ובעטיי� 

 16  ].73#71[ש�, בסע'  � 140,421ההגנה המתוק� על ס� #קיזוז שהועמדה בכתב

  17 

 18, ראשיתרה של טענות הצדדי�, יש להסיר כמה מכשולי� מעל הדר�. טר� כניסה לעובי הקו  .8

 19המשפט לדו� #ההגנה שהוגש בפתח ההלי� טענו הנתבעי� להיעדר סמכות עניינית של בית#בכתב

 20]. התובע דחה את הטענה 7#6בתובענה בשל קיומה של תניית בוררות בי� הצדדי� [ש�, בסע' 

 21בדי� להעמדת הבירור בתובענה בשל קיומה של ועמד על כ� שלא התקיימו התנאי� הקבועי� 

 22נקבע  11.1.2015משפט ראשו� שהתקיי� ביו� #התשובה]. בקד�#בכתב 12#10תניית בוררות [סע' 

 23המלצתי לצדדי�, בנושא הבוררות היא אחת משתיי�: לוותר על הטענה במסגרת הלי� המלצתי לצדדי�, בנושא הבוררות היא אחת משתיי�: לוותר על הטענה במסגרת הלי� המלצתי לצדדי�, בנושא הבוררות היא אחת משתיי�: לוותר על הטענה במסגרת הלי� המלצתי לצדדי�, בנושא הבוררות היא אחת משתיי�: לוותר על הטענה במסגרת הלי� בעניי� זה: "

 24להגיע להסכמה בדבר הפניית הסכסו� להגיע להסכמה בדבר הפניית הסכסו� להגיע להסכמה בדבר הפניית הסכסו� להגיע להסכמה בדבר הפניית הסכסו� זה, משלא הוגשה עליה בקשה מקדמית עד כה או לחלופי�, זה, משלא הוגשה עליה בקשה מקדמית עד כה או לחלופי�, זה, משלא הוגשה עליה בקשה מקדמית עד כה או לחלופי�, זה, משלא הוגשה עליה בקשה מקדמית עד כה או לחלופי�, 

 25" לבוררות, לאחר שתונח לפניה� ולפני בית המשפט חוות דעת מומחה על אודות הדירה בקיסריהלבוררות, לאחר שתונח לפניה� ולפני בית המשפט חוות דעת מומחה על אודות הדירה בקיסריהלבוררות, לאחר שתונח לפניה� ולפני בית המשפט חוות דעת מומחה על אודות הדירה בקיסריהלבוררות, לאחר שתונח לפניה� ולפני בית המשפט חוות דעת מומחה על אודות הדירה בקיסריה

 26 המשפט לבחינת טענת הליקויי�#לפרוטוקול]. בהמש� מונה מומחה מטע� בית 3[החלטה בעמ' 

 #27תניית בוררות, א2. הנתבעי� לא הגישו בקשה להעמדת ההלי� בשל קיומה של בשני הנכסי�

 28ההגנה המתוק� שהוגש #אודות היעדר סמכות עניינית בכתב#פי ששבו וכללו את הטענה על#על

 29התשובה המתוק�]. #בכתב 12#10]; התובע שב והתנגד לטענה [סע' 7#6[ש�, בסע'  7.2.2016ביו� 

 30 טענה מזכיר שאינו די�#בעל ידי הנתבעי� ואי� לה זכר בסיכומיה�.#מדובר בטענה שנזנחה על

 31, מרו$' נ מרו$ 401/66 א"ע[ הכרעה טעונה אינה שהיא ומכא�, עליה שוויתר כמי נחשב בסיכומיו

 32  .)]1967( 673) 1(כא ד"פ

  33 

http://www.nevo.co.il/case/17921765
http://www.nevo.co.il/case/17921765
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 1אודות ליקויי� בעבודות ונזקי� שנובעי� מה� #, אי� מחלוקת על כ� שטענות הנתבעי� עלשנית  

 2דר� של טענת קיזוז ולא שימשו נימוק לתביעה שכנגד; תביעה שכנגד לא הוגשה, חר2 #הועלו על

 3, 11.1.2015ביטוי בהחלטה מיו� לכ� ההגנה שהוגש בתחילת הדר�. נית� #התייחסות אליה בכתב

 4  רת הנתבעי� כי יסתפקו בטענת קיזוז ולא יגישו תביעה שכנגד.תו� תיעוד הצה

  5 

 6, התובע העלה טענות רבות שאי� בה� כדי לסייע להכרעה בשאלות הממשיות ששנויות שלישית  

 7כלפי התובע, כ�  1, כ� באשר לייחוס איומי� לנתבע 1במחלוקת: כ� באשר לאופיו של נתבע 

 8נגד התובע בעילה של פרסו� לשו� הרע, וכ�  1 ידי נתבע#באשר לאפשרות הגשתה של תביעה על

 9במועד מאוחר  2#1ג� באשר לטענה בדבר הסתרת מכשיר הטלפו� הנייד של התובע בידי נתבעי� 

 10לפרו4 המחלוקת. מדובר בערב רב של טענות מ� הגור� ומ� היקב שאי� לה� נגיעה לעילת התביעה 

 11יעסוק בשאלות הממשיות שטעונות  הדי�#או לעילת ההגנה ומ� הראוי היה להימנע מה�. פסק

 12  הכרעה, לא בטענות אווירה ובטרוניות שאינ� מסייעות לבירור. 

  13 

 14המשפט המהנדס מר ד� #לש� בחינת טענת הליקויי� שהעלו הנתבעי� מונה כמומחה מטע� בית  .9

 15דעתו #בטר� הוגשה חוות ,]; בהמש� הועבר מומחה זה מתפקידו12.1.2015לופו [החלטה מיו� 

 16המשפט #]. תחתיו מונה המהנדס מר יוס2 לזר כמומחה מטע� בית6.10.2015מיו� [החלטה 

 17המשפט #]. מומחה בית11.10.2015; החלטה מיו� המשפט�מומחה ביתשאינו מכריע [להל� 

 18) והשיב על שאלות הבהרה חוו"ד מומחה בימ"ש(להל�  7.2.2017דעת נושאת תארי� #הגיש חוות

 19  ).תשובות המומחה לשאלות הבהרה(להל�  8.5.2017שהפנו אליו הנתבעי� במענה מיו� 

  20 

 21, א� 1]. הנתבעי� הסתמכו על תצהירו של נתבע 1ת/לתמיכת התביעה נית� תצהירו של התובע [  .10

 22הדי� לא ביקשו לזמ� את #. בעלי26.11.2017הלה לא התייצב לדיו� ההוכחות שהתקיי� ביו� 

 23זומנו קצב לכ�; ג� מומחי הצדדי� לא דעתו במועד שנ#המשפט למת� עדות על חוות#מומחה בית

 24והחלטה  18.10.2017נשמעו. בקשות הנתבעי� לדחות את דיו� ההוכחות נדחו [החלטה מיו� ולא 

 25ר שאשכיוונו לדחיית הדיו� מטעמי�  1לפרוטוקול]. טענות נתבע  21#20בעמ'  26.11.2017מיו� 

 26הברית ובהיותו מנוע מלהגיע לישראל לא נתמכו בתצהיר ונותרו טענות #נעוצי� בשהותו בארצות

 27לא התייצב לדיו� ולא העמיד עצמו לחקירה  1בעלמא. בנסיבות הללו, ובשי� לב לכ� שנתבע 

 28נגדית, תצהירו אינו חלק מחומר הראיות; יש לראות את הנתבעי� כמי שלא הביאו ראיות כנגד 

 29  פקו בהעמדת התובע לחקירה נגדית על תצהירו.  התביעה והסת

  30 

 31התובע ועדותו בחקירה נגדית,  ו שלתצהיר בסיס#על המבחינה ראייתית יש להכריע אפוא בתביע  .11

 32המוצגי� שהוגשו במהל� עדותו, חוו"ד מומחה בימ"ש ותשובות המומחה לשאלות הבהרה. 

 33  ה� לפרוטוקול הדיו�, אלא א� צוי� אחרת. להל� הפניות 

  34 
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 1  בעבודות וליקויי$ לפגמי$ טענה  .ב

  2 

 3  .ונדבכיה מרכיביה כל על הנתבעי� שהעלו הקיזוז טענת את לדחות יש

  4 

 5  כללי – המשפט�בית מומחה של דעתו�חוות  .1

  6 

 7 שביצע בעבודות וליקויי� פגמי� התגלו כי הנתבעי� של עמדת� ניצבה הקיזוז טענת בבסיס  .א

 #8חוות: מטעמ� י�מומחשל  דעת#חוות על הסתמכו הנתבעי�). הליקויי$ טענת להל�( התובע

 9 ביחס שריקי חיי�השמאי  של דעת#וחוות בקיסריה לנכס ביחס זברק אלכסהמהנדס  של דעת

 10 בנכס התובע שגר� הליקויי�הדעת הללו, #לפי חוות ).הנתבעי$ מומחי להל�( עקיבא באור לנכס

 11 התובע לעבודת המיוחסי� עקיבא באור בנכס הליקויי� ואילו � 39,780 #ב מסתכמי� בקיסריה

� 18,141 על עומדי� .  12 

  13 

 14 התובע הגיש הנתבעי� מומחי שערכו הדעת#חוות וע� הליקויי� טענת ע� להתמודד מנת#לע  ב.

 15  ).התובע מומחה להל�( אפשטיי� ישראלהמהנדס , מטעמו מומחה של דעת#חוות

  16 

 17 הנכסי� בשני הליקויי� טענת בדיקת לש� המשפט#ביתמטע�  מומחה מונה, לעיל כאמור  ג.

 18 הצדדי� ראיות להגשת מועדי� נקצבו 3.4.2017 ביו� שנער� משפט#בקד�. ההלי� נסב שעליה�

 19 �מומחי תלשמיע התייחסות תו� מסכ� משפט#קד�ג�  נקבע. הוכחות דיו� ונקבע בתצהירי�

 20    עלעלעלעל    נגדיתנגדיתנגדיתנגדית    בחקירהבחקירהבחקירהבחקירה    שששש""""ביהמביהמביהמביהמ    מומחהמומחהמומחהמומחה    אתאתאתאת    לשמועלשמועלשמועלשמוע    מבקשי�מבקשי�מבקשי�מבקשי�    שהצדדי�שהצדדי�שהצדדי�שהצדדי�    ככלככלככלככל: "כ� יתנו הוראות לש�ונ

 21    יתבקשויתבקשויתבקשויתבקשו    המסכ�המסכ�המסכ�המסכ�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בקד�בקד�בקד�בקד�. . . . תצהיריה�תצהיריה�תצהיריה�תצהיריה�    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת    שנקצבשנקצבשנקצבשנקצב    במועדבמועדבמועדבמועד    הודעההודעההודעההודעה    כ�כ�כ�כ�    עלעלעלעל    יגישויגישויגישויגישו, , , , דעתודעתודעתודעתו    חוותחוותחוותחוות

 22    דעתודעתודעתודעתו    בחוותבחוותבחוותבחוות    ומסתפקי�ומסתפקי�ומסתפקי�ומסתפקי�        צדצדצדצד    כלכלכלכל    שלשלשלשל    הפרטניי�הפרטניי�הפרטניי�הפרטניי�    המומחי�המומחי�המומחי�המומחי�    חקירתחקירתחקירתחקירת    עלעלעלעל    מוותרי�מוותרי�מוותרי�מוותרי�    ה�ה�ה�ה�    א�א�א�א�    להודיעלהודיעלהודיעלהודיע    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�

 23 או בקשותהדי� #בעלימ מי ידי#על הוגשו לא]. לפרוטוקול 14' עמ" [לאולאולאולאו    א�א�א�א�, , , , שששש""""ביהמביהמביהמביהמ    מומחהמומחהמומחהמומחה    שלשלשלשל

 24 הצדדי� מומחי נשמעו לא כ� על אשר; מומחי� לשמיעת הנוגע בכל לכ� שנקצב במועד הודעות

 25  . דעתו#חוות על להיחקר נדרש לא המשפט#בית מומחה וא2

  26 

 27 מעמד נית� לא המשפט#בית מומחה של דעתו#שלחוות בכ� בהתחשב וא2, זה דברי� במצב  ד.

 28 ה�, הבהרה לשאלות המומחה תשובות ע� יחד, נסתרה שלא – זו דעת#חוות של תוכנה, מכריע

 29  . הליקויי� בטענת להכרעה הבסיס את שמהוות

  30 

 31, עקיבא באור ובנכס בקיסריה בנכס התובע שביצע העבודות את בדק המשפט#בית מומחה  ה.

 32 סקר דעתו#בחוות. הצדדי� מומחי שהגישו הדעת#חוות סמ�#ועל לליקויי� לטענה לב בשי�

 33 הנכסי� משני אחד בכל התובע לעבודת שיוחסו הליקויי� את פרטני באופ� המשפט#בית מומחה
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 1 עליה נגדית לחקירה הועמד לא הוא, כאמור; ומקצועית מפורטת, מנומקת דעתו#חוות. בנפרד

 2  . נסתרו או שנפגעו בלי מכונ� על עומדות ומסקנותיו שקביעותיו כ�

  3 

 4  בקיסריה הנכס  .2

  5 

 6; בקיסריה בנכס התובע בעבודת שמקור� לליקויי� הטענה את דחה המשפט#בית מומחה  א.

 7 האנגלית החצר ובניקוז הגג באיטו� ליקויי� אודות#על מטעמ� והמומחה הנתבעי� טענות את

 8 נובע ואינו תכנוני הליקויקבע כי  האנגלית החצר לניקוז הנוגע ובכל, לתובע לייחס שאי� קבע

 9  )].   3(#4ו) 2(4' בסע ש"בימ מומחה ד"חוו[ בנכס ביצע שהתובע מהעבודות

  10 

 11. ביצוע לאחר שינויי� ותכניות הבית תכניות את קיבל כי המומחה ציי�, בקיסריה לנכס יחסב  ב.

 12 לתיעוד לב ובשי�, הללו התכניות סמ�#על בקיסריה בנכס התובע שביצע העבודות את בח� הוא

 13. המומחה ידי#על הבית בדיקת במהל� שנמסרו הצדדי� ודברי העבודה הזמנת לגבי הקיי�

 14 ביקור. שני מצד 1 והנתבע אחד מצד כוחו#ובא התובע נכחו 4.2.2016 ביו� שהתקיימה בבדיקה

 15 עוד. הצדדי� כוח#ובאי התובע נכחו ובו, 23.1.2017 מיו� החלטה לפי נער� בקיסריה בנכס נוס2

 16 הנוספות לעבודות ביחס עמדותיה� נשמעו ובו הצדדי� בנוכחות 8.8.2016 ביו� מפגש התקיי�

 17  ].   הדעת#בחוות 1 סעי2' ר[

  18 

 19 נכסב שביצע לעבודות בהתייחס התובע טענות של הארי חלק אתקיבל  המשפט#תבי מומחה  ג.

 20 אישר כ� בתו�; בה� שהוכנסו ותוספות שינויי�לגבי  וה� שהוזמנו עבודות לגבי ה�, בקיסריה

 21 דעתו#בחוות והוסברו פורטו הדברי�. התובע נקב בה� העבודות מחירי את המשפט#בית מומחה

 22  . ומנומקת ברורה בצורה, הקטנה#בת�#ברחל

  23 

 24 ברזי� כולל לבניי� מסביב בגינה מי� קווי הכנת של עבודה ביצוע אישר המשפט#בית מומחה  ד.

 25 עבודה ביצוע אישר המומחה. 21.2.2012 מיו� 184 מספר עבודה הזמנת לפי � 3,000  של בעלות

 26 13.5.2012 מיו� 188' מס הזמנה פי#על � 1,300 בס� מטרקטור שנפגע מי� קו ותיקו� החלפה של

 27  ]. 11' בעמ) 10(#ו) 9' (סע[

  28 

 29 מקלחת, סניטריי� כלי� של יחידות במיקו� התכניות בי� הבדל שיש ציי� המשפט#בית ומחהמ

 30 כי להוכחה בכפו2 כי קבע המומחה. בה� ולשינויי� לתכניות מתייחס אשר 4 לנספח והיפנה עודוָ 

 31 בגינ� התביעה את לאשר יש, הראשוניות התכניות לפי בוצעה שהעבודה לאחר הוכנסו השינויי�

 32 בתכנית נכלל לא במטבח' אי' של פריט כי ציי� עוד. התובע נקב בו המחיר פי#על, � 5,000 של בס�

� 1,070 בס� זה פריט בגי� התובע שביקש התוספת את לאשר יש ולכ�, בפועל ובוצע הראשונית 33 

 34  ].7#6' בעמ, ש�[
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  1 

 2 לבי� בנכס עבודות לבצע התובע הוזמ� פיה�#שעל הראשוניות התכניות בי� השוואה בסיס#על  .ה

 3 פריטי המשפט#בית מומחה אישר במקו� הקיי� בחינת סמ�#ועל יותר מאוחרות פריסה תכניות

 4 בקיר פתח לקידוח באשר כ�: ותוספות שינויי� עבור שכר התובע דרש שבעטיי� נוספי� ביצוע

 5 השירותי� חדרי של ביוב צנרת מיקו� לשינוי באשר כ�, � 890 בס� שירותי� חדר אוורור לצור�

 6 שהוזמנה מזו גדולה בכמות תלויות אסלות להתקנת באשר וכ�, � 2,500 בס� ובעטי וחציבות

 7  ]. הדעת#בחוות 9#8' עמ[ � 1,800 של בס� מלכתחילה

  8 

 9 שינויי� על ושנסב ותעבוד בקיסריה בנכס ביצע התובע כי ומצא בדק המשפט#בית מומחה  .ו

� 8,400 של ס� לתובע לשל� שיש קבע בגינ�; הראשונית המחיר בהצעת נכללו שלא ותוספות 10 

 11 ניקוז ושוחות בורות שלושה התקנת בגי� � 3,000 של וס� לבניי� סביב ניקוז צנרת הכנת בגי�

 12 התובע דרישת את המשפט#בית מומחה תיעד, מזגני� ניקוז של לעבודות בהתייחס]. 10#9' עמ[

 13 סבר המומחה; ניקוזי� ארבעה שבוצעו לכ� 1 נתבע אישור ואת ניקוזי� שבעה עבור לתשלו�

 14 דרישת את ואישר, בבית י�רהחד במספר בהתחשב סבירה היא ניקוזי� שבעה י�גב שדרישה

 15  ]. 10' בעמ )4( ע'ס[ זו עבודה עבור � 2,100 בס� לתשלו� התובע

  16 

 17 המשפט#בית מומחה תיעד והחיבור הכיור מקו� ושינוי לאמבטיה צנרת לביטול בהתייחס  .ז

 18 בס� לתשלו� התובע דרישתאת  אישר ולכ�, מקובלי� והמחיר שהעבודה לכ� 1 נתבע של אישור

1,350 � 19 כי 1 נתבע של אישורו את המשפט#בית מומחה תיעד אופ� באותו)]. 5' (בסע 10' עמ[ 

 20 והגבהת לבריכה מי� קו הכנת, בריכהל מי� עודפי ניקוז קו ביצוע של עבודות מהתובע הזמי�

 21 התובע בידי הללו העבודות תמחור את אישר המומחה; הקרקע מפלס שינוי בשל ביוב בריכת

� 1,000 של בס� ,500 � 22  ]. הדעת#בחוות 11#10' בעמ) 8( עד) 6' (סע[ בהתאמה � #250ו 

  23 

 24 ללא, למרת2 חמי� מי� אספקת של פריט נכלל העבודה שבהזמנת מצא המשפט#בית ומחהמ  .ח

 25 התשלו� את המומחה אישר ולכ�, חמי� למי� חובר והמרת2 בוצעה העבודה. לגביו מחיר ציו�

 26 בס� לתובע תשלו� המומחה אישר עוד]. 12' בעמ) 13( ק"ס[ � 250 של בס� בגינה התובע שדרש

 27 נכללה לא זו שעבודה צוי�; העירונית הביוב למערכת הבית של הביוב קו חיבור עבור � 750 של

 28 שנדרש לתשלו� זכאי הוא ולכ�, בפועל התובע ידי#על בוצעה היא א� המקורית העבודה בהזמנת

 29  ].12' בעמ) 14( ק"ס[ עבורה

  30 

 31 לתשלו� התובע של שזכאותו המשפט#בית מומחה קבע ידו#על שנבחנו סעיפי� שלושה גביל  .ט

 32 ניקוי עבור � 1,000 של בס� תשלו� לתוספת בהתייחס: שיפוטית בהכרעה כרוכה עבור� שדרש

 33 בהזמנת תיעוד כ� על אי� כי המשפט#בית מומחה מצא, שנשפ� מבטו� הבניי� בתו� הביוב רתנצ

 34]. 10' בעמ) 3( ק"ס[ המשפט#לבית נתונה זה בסעי2 ההכרעה ולכ� אחרי� במסמכי� או העבודה
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 1, בוצעה שזו לאחר במרת2 מזג� נקודת שינוי של לעבודה ביחס ג� המשפט#בית מומחה קבע כ�

 2, מזג� לניקוז הצדדי� בי� שהוסכ� את תוא� המחיר כי צוי�; � 300 של ס� התובע תבע בגינה

 3 המזג� נקודת שינוי של הנוספת העבודה של ביצועה לעצ� בהתייחס עובדתית קביעה נדרשת א�

 4 נוספת לעבודה ביחס מומחהה של דעתו#בחוות נכללה קביעה אותה]. 11' בעמ) 11( ק"ס[ במרת2

 5 שהעבודה לאחר, מהקיר במקו� מהתקרה במקלחות 'הטוש' של יציאה נקודות ארבע שינוי של

 6 המחיר כי צוי�. � 600 הכול ובס� ליחידה � 150 של עלות לפי, בוצעה כבר מלכתחילה שהוזמנה

 7 שיפוטית הכרעה טעונה זה בסעי2 לתובע תשלו� פסיקת עצ� א�, סביר � 150 בס� ליחידה

 8  ].  12#11' בעמ) 12( ק"ס[

  9 

 10 מחד הדעת#חוות וממצאי הקיי� התיעוד פי#על לתובע המגיע את ניתח המשפט#בית ומחהמ  י.

 11 ומצא, גיסא מאיד� הלה שהציג החשבוניות בסיס#על לתובע ששולמו התשלומי� פי#ועל גיסא

 12, ש�[ מ"מעו � 60,402 של בס� בקיסריה בנכס התובע שביצע העבודות בגי� חוב יתרת שקיימת

� 1,900 המצטברת שעלות� לעיל) ט)(2(ב בחלק שנמנו העבודות נכללות זה בסכו�]. 13#12' בעמ 13 

 14  ]. הדעת#בחוות) 5א(#)4א(7' סע ג�' ר[ שיפוטית הכרעה טעונות ואשר מ"ומע

  15 

 16  עקיבא באור הנכס  .3

  17 

 #18על שתוקנו ליקויי� היו עקיבא באור בנכס כי הנתבעי� טענת את בח� המשפט#בית מומחה  א.

 19 שהיה לקבוע נית� לא כי מסקנה לידי בא הוא; במקו� התובע שביצע בעבודות ושמקור� יד�

 20 על לחקירה משפט#בית מומחה את העמידו לא הנתבעי�]. 14' בעמ) 2(#ו) 1(6' סע[ שתוק� ליקוי

 21 טענת את לבסס כדי היה לא נגדית בחקירה התובע בעדות. ראיות הביאו ולא דעתו#חוות

 22 הליקויי� טענת את לשלול כדי בה ויש, בעינה שעומדת בקביעה אפוא מדובר. שבפיה� הליקויי�

 23  .  עקיבא באור הנכס לגבי

  24 

 25 באור בנכס ושינויי� נוספות עבודות ביצע כי התובע תוטענ את בח� המשפט#בית מומחה  ב.

 26 בקומת אורחי� במקלחת שינוי עבור � 1,350 בס� תשלו� אישר כ�: לאשר� שיש ומצא עקיבא

 27, הקרקע בקומת אורחי� לשירותי המזג� ורניצ מיקו� שינוי עבור � 350 בס� תשלו�, הקרקע

 28 עבור � 400 בס� תשלו�', א בקומה הורי� במקלחת אמבטיה ביטול עבור � 1,350 בס� תשלו�

 29 מי� חיבור עבור � 1,000 בס� תשלו�', א בקומה הורי� בשירותי המזג� ורניצ מיקו� שינוי

 30 למחס� וקרי� חמי� מי� צנרת הכנת עבור � 900 של בס� תשלו�, למחס� חמי� ומי� קרי�

 31 גש� ומי הבריכה של מקלחת לניקוז רצפה מחסו� עבור � 550 בס� תשלו�, ברז כולל בחצר

 32 שנפגע ראשי מי� קו של ותיקו� החלפה עבור � 1,350 בס� תשלו�, הביוב למערכת חיבור כולל

 33 תשלו�, לביוב מי� עודפי וקו הבריכה למילוי מי� קו הכנת עבור � 850 בס� תשלו�, מטרקטור

 34 הההגב עבור � 250 בס� ותשלו�, הביוב למערכת הבית של בהביו קו חיבור עבור � 800 בס�
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 1 מומחה תמ� הללו קביעותיו את]. 16#15' בעמ) 12( עד) 1( ק"ס[ המחס� מול הביוב בריכת של

 2 הדעת#חוות מת� לש� הדי�#בעלי ידי#על לו שהוצג ובתיעוד במקו� בממצאי� המשפט#בית

 3  . עקיבא באור לנכס עבודה ותכניות התובע שהציג העבודה הזמנות את כולל ואשר

  4 

 5, חבלה עקב שנשבר דלוחי� מי נזילת בתיקו� שעניינו עקיבא באור לנכס ביחס יחיד סעי2  ג.

 6 קביעה תו�, המשפט#בית להכרעת משפט#בית מומחה הותיר, � 1,500 של ס� התובע דרש עבורו

 7 בוצע התיקו� כי טענתו לתמיכת מסמכי� הציג לא 1 נתבע וכי במקו� ניכר התיקו� של ביצועו כי

 8  ]. 17#16' בעמ) 13( ק"ס[ הנתבעי� ידי#על

  9 

 10 מזה הדעת#חוות וממצאי הקיי� התיעוד פי#על לתובע המגיע את ניתח המשפט#בית ומחהמ  ד.

 11 באור הנכס לגבי, מזה הלה שהציג החשבוניות בסיס#על לתובע ששולמו התשלומי� פי#ועל

 12 שקיימת מצא המומחה. בקיסריה הנכס לגבי הדעת#בחוות שנכלל מקביל מדיו� בנפרדו עקיבא

 13, ש�[ מ"מע בתוספת � 22,734 בס� עקיבא באור בנכס התובע שביצע עבודות בגי� חוב יתרת

 14 – מ"ומע � 1,500 של בס� לעיל) ג)(3(ב בחלק שפורטה העבודה נכללת זה בסכו�]. 18#17' בעמ

 15  ]. הדעת#בחוות) 5ב(#)4ב(7' סע ג�' ר[ שיפוטית הכרעה נדרשת לגביה

  16 

 17 כהוא לשנות כדי היה לא הנתבעי� ידי#על אליו שהופנו ההבהרה לשאלות המומחה בתשובות  ה.

 18 וה� בקיסריה בנכס ה� אמורי� הדברי�. בה שפורטו המסקנות ומ� הדעת#בחוות מממצאיו זה

 19 כתב הציג הוא א�, משומשת בצנרת ששימו לתובע יחסו הנתבעי�; ועוד זאת. עקיבא באור בנכס

 20' סע[ בקיסריה נכסב שהונחה רתנלצ, 15.6.2011 תארי� נושא, מולטיגול הצנרת מיצר� אחריות

 21 להעמיד כדי יש זה במסמ� וג�, משומשת לצנרת נית� אינו אחריות כתב]. 1/ת#ב 4 ונספח 18.11

 22 לתצהיר זה מסמ� צירו2 כי הנתבעי� טענת את דוחה אני כ� בתו�. מכונ� על הנתבעי� טענות את

 23 שהוגש המתוק� התשובה#בכתב מפורש באופ� נזכר המסמ�; אסורה חזית הרחבת מהווה התובע

 24 מכו� בדיקת ג� ש� נזכרה']. ב ונספח 37' סע, ש�[ אליו צור2 וא2 המתוק� ההגנה#לכתב במענה

 25  . התובע בתצהיר 4 בנספח תיעוד צור2 עליה שג� בדיקה – בקיסריה בנכס שבוצעה התקני�

  26 

 27  ההגנה�בכתב קיזוז טענות  .4

  28 

 29: קיזוז טענת של בגדרה, ההגנה#בכתב אלה סכומי� הנתבעי� כללו הליקויי� טענת בגי�  א.

39,780 � 30 שהגיש הנתבעי� מומחה של שכרו בגי� � 2,500 של וס� בקיסריה בנכס ליקויי� בגי� 

� 2,000 וס� עקיבא באור בנכס ליקויי� בגי� � 18,141 של ס�, זה נכס בגי� מטעמ� דעת#חוות 31 

 32]. 72.4' סע עד 72.1' סע[ זה נכס בגי� מטעמ� דעת#חוות שהגיש הנתבעי� מומחה של שכרו בגי�

 33 שביצע העבודות בי� וקשר זיקה אי� לפיה�, נסתרו שלא, המשפט#בית מומחה של קביעותיו נוכח

 34  .במלואה האמורה הקיזוז טענת את לדחות יש, הליקויי� טענת לבי� התובע
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  1 

 2 עקיבא באור בנכס ליקויי� של קיומ� בשל � 78,000 של בס� תוצאתי לנזק טענו נתבעי�ה  ב.

 3 עקב זה בנכס שכירות#דמי הפסד בגי� � 12,000 של ס�: במקו� התובע של לעבודתו יוחסו אשר

 4 אובד� תו� שנה למש� כ� בשל הנכס השכרת ואי, לה יאאחר שהתובע רטיבות בעיית של קיומה

66,000 � 5  .    במלואה לדחות יש זו קיזוז טענת ג�]. 72.6#72.5' ובסע 49#44' בסע, ש�[ כ� בשל 

  6 

 7 ממילא, פג� נפל לא עקיבא באור בנכס התובע בעבודות כי המשפט#בית מומחה משקבע, אשיתר

 8. כזה פג� בשל שנגר� תוצאתי נזק בשל אות� לפצות התובע על כי הנתבעי� לטענת יסוד כל אי�

 9 עדותו רק לא. הנטע� התוצאתי הנזק להוכחת ראיה ראשית הנתבעי� ידי#על הובאה לא, שנית

 10 התוצאתי הנזק נקשר בה� – עקיבא באור הנכס שוכרי ג� אלא, זה בעניי� נשמעה לא 1 נתבע של

 11 הנתבעי� של הימנעות�. הסבר לכ� שהובא בלי עדות למת� הנתבעי� בידי זומנו לא ,האמור

 12 לה� לעמוד כדי, נשמעה אילו, השוכרי� בעדות היה כי חזקה נגד� מקימה רלוונטי עד מהשמעת

 13  )].1991( 659#658, 651) 4(, פ"ד מההבנק למימו� ולסחר בע"מ נ' מתתיהו 465/88ע"א [ לרוע4

  14 

 15מלוא רוחב היריעה בההגנה המתוק� נדחית #: טענת הקיזוז שהועלתה בכתבחלק זהלסיכו$   ג.

 16סמ� #התביעה, זאת על#שלה. להל� אדרש לטענות התובע בדבר זכותו לתשלו� כמפורט בכתב

 17  המשפט שהוצגו בחלק זה. #בסיס קביעותיו של מומחה בית#עדותו בתצהיר ובחקירה נגדית ועל

  18 

 19  העבודות בגי� חוב יתרת  .ג

  20 

 21, לה� ותוספות שינויי� לרבות – העבודות בגי� ידו#על שנתבעו הסכומי� מרבית את לתובע לפסוק יש

 22  . לכ� הטעמי� יובאו להל�. המשפט#בית מומחה של דעתו#וחוות עדותו בסיס#על

  23 

 24 על שהוגשו ולאחר, הנתבעי� שהעלו הליקויי� טענת בשל נדרש המשפט#בית מומחה של ינויומ  .1

 25, עקא דא. פרח עורבא אלא שאינה בטענה שמדובר התחוור. הצדדי� מומחי של דעת#חוות כ�

 26 עבור התובע שביצע העבודות מלוא את המשפט#בית מומחה בדק הליקויי� טענת בחינת לש�

 27 עבורו שנדרש המחיר את, הביצוע דבר את ואימת התובענה נסבה שעליה� בנכסי� הנתבעי�

 28 בכל רק לא הנתבעי� לחובת פועלת המשפט#בית מומחה של דעתו#חוות. הביצוע איכות ואת

 29  .  ואישוש� התביעה טענות אימות של במישור ג� אלא שהעלו הליקויי� טענת לדחיית הנוגע

  30 

 31 מספר עבודה הזמנת: תיעוד התובע הציג בה שנמנו לסכומי� וזכאותו התביעה תמיכת לש�  .2

 32 לגבי 13.2.2011 מיו� 0086 מספר עבודה הזמנת ],3/ת[ בקיסריה הנכס לגבי 1.7.2010 מיו� 0078

 33 בסעי2 צוי� בו עקיבא באור בנכס אינסטלציה עבודות לביצוע והסכ�] 4/ת[ עקיבא באור הנכס

 34 הזמנה הוגשו עוד]. 5/ת[ ההסכ� מ� נפרד בלתי חלק היא הנכס לגבי שהוגשה המחיר הצעת כי 6

http://www.nevo.co.il/case/17946005
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 1 הנכס לגבי 15.3.2012 מיו� 186 שינויי� הזמנת, בקיסריה הנכס לגבי 21.2.2012 מיו� 184

 2 לגבי 25.11.2011 מיו� 182 הזמנה, בקיסריה הנכס לגבי 13.5.2012 מיו� 188 הזמנה, בקיסריה

 3 הזמנה, עקיבא באור הנכס לגבי 3.6.2012 מיו� 189 �ישינוי עבודות הזמנת, עקיבא באור הנכס

 4 24.7.2011 מיו� ומסמ�, עקיבא באור בנכס ה� א2 – תיקוני� לעבודות 23.2.2012 מיו� 185

 5 הפני� בעיצוב שינוי עקב מקלחת חדרי בשני בקיסריה בנכס' א בקומה ביוב צנרת שינוי על שנסב

 6 במקור הוגשו וה� התובע לתצהיר צורפו הללו המסמכי� העתקי]. 2/ת יחד סומנו ה�[ הנכס של

 7 מס חשבוניות הוגשו עוד]. 26#3' ש 29' ועמ 2#1' ש 27' עמ[ נגדית בחקירה עדותו שמיעת במהל�

 8  ].1/נ[ העבודות עבור שקיבל תשלומי� בגי� התובע שמסר

  9 

 10 תכניות את, העבודה הזמנות את המשפט#בית מומחה בח� ומנומקת מפורטת דעת#בחוות  .3

 11 ואת ות שביצעהעבוד חשבו�#על שקיבל תשלומי� עבור התובע שהנפיק החשבוניות את, העבודה

 12 מלוא את שקלל שהגיש הדעת#בחוות. עקיבא באור ובנכס בקיסריה בנכס המצויות העבודות

 13 בגי� לתובע המגיע יתרת את וקבע, בנכסי� ביקוריו כדי תו� לעיניו שנגלו והנתוני� התיעוד

 #14חוות קביעות על לחלוק הנתבעי� ביקשו �א. בנפרד הנכסי� משני אחד בכל שביצע ותהעבוד

 15 המשפט#בית מומחה את להעמיד מבקשי� ה� כי להודיע עליה� היה, ומסקנותיה הדעת

 16 שאינו די�#בעל; כ� עשו לא ה�. מפורשת בהחלטה לכ� שנקבעו ובאופ� במועד נגדית לחקירה

 17 בדי� קבועי� אשר ולהסדרי� שיפוטיות להחלטות בהתא� הדיוניות זכויותיו למימוש פועל

 #18בית מומחה של דעתו#חוות עומדת, יוצא כפועל. מדובר שבה הזכות על שוויתר כמי נחשב

 19  . שנסתרה בלי מכונה על המשפט

  20 

 21 באור והנכס בקיסריה הנכס תכניות על, השאר בי�, נסמכה המשפט#בית מומחה של דעתו#חוות  .4

 22 שנמסרו זה מסוג תכניות בי� המומחה השווה כ� בתו�. הדעת#בחוות במפורש צוי� הדבר. עקיבא

 23. ותוספות שינויי� בביצוע כרוכות ושהיו במהלכה שנמסרו תכניות לבי� העבודה בתחילת לתובע

 24 לש� הדרושי� ומסמכי� תיעוד המשפט#בית למומחה להמציא לצדדי� הותר המינוי בהחלטת

 25  ]. 11.10.2015 מיו� בהחלטה 5' סע[ הדעת#חוות מת�

  26 

 27 המשפט#בית מומחה של דעתו#בחוות שנזכרו התכניות את ציר2 לא שהתובע בכ� ֶחֶסר כל אי�  

 28 עקיבא באור נכסל וביחס בקיסריה נכסל ביחס כי הקטנה#בת�#ברחל ציי� התובע. לתצהירו

 29 הסכו� לבי� הראשוני ההזמנה סכו� בי� והפריד, למוזמ� השוואהב ותוספות שינויי� בוצעו

 30 עדותו במהל� ג� ].1/ת#ב 13' סע[ שני הנכסי� בי� הבחנה תו� – ותוספות שינויי� בגי� המגיע

 31 היו וכי, מלכתחילה שהוזמ� למה ביחס ותבעבוד תוספות לבצע שנדרש כ� על התובע עמד לפני

 32  ]. 13#1' ש 26' עמ; 31#26, 10#7' ש 25' עמ[ בוצעו שכבר פרטי� לגבי במהלכה בעבודה שינויי�

  33 



  
  בית משפט השלום בחדרה

  2018מר�  15  

  מרגלית נ' כה� ואח' 1401�03�14 ת"א
  

  קר� אניספלד  שופטתכב' ה  בפני:
       

   

 17מתו�  11

 1 מאחר). ד)(2(ב בחלק לעיל שנזכר � 5,000 של הסכו� את ג� לתובע לפסוק יש, זו עדות בסיס#על  

 2 את ולזמ� להתכבד הנתבעי� על היה, תכניות על הכנסמ המשפט#בית מומחה של דעתו#שחוות

 3בר כ. הדעת#בחוות יוקביעות מול#אל מהתכניות הנחזה ע� לעמתו ביקשו א� לחקירה המומחה

 4 מעלה אינה נגדית בחקירה התכניות לגבי לתובע שאלות הפניית. מכ� נמנעו הנתבעי�הודגש כי 

 5  .המשפט#בית מומחה של דעתו#חוות במסקנות פוגמת שאינה ובוודאי, מורידה ואינה

  6 

 7 כלל כזו הבחנה; בעבודות' שינויי�' לבי� בעבודות' תוספות' בי� הבחי� לא שהתובע בכ� ֶחֶסר אי�  .5

 8 כפרו המתוק� ההגנה#בכתב. הטענות#מכתבי שהצטיירו כפי המחלוקת גדרי נוכח נדרשה לא

 9 של מעדותו. כלל דר� ושינויי� תוספות של קיומ�בו כלשה� ושינויי� תוספות בהזמנת הנתבעי�

 10 אינה הנתבעי� גרסת כי עלה המשפט#בית מומחה של דעתו#ומחוות שהציג התיעוד מ�, התובע

 11 הנכסי� בשני לבצע הוזמ� שהוא לעבודות ביחס תוספות וג� שינויי� ג� הוזמנו התובע מ�; אמת

 12 שכבר עבודות בשינוי כרו� שהיה ובאופ� ביצוע� במהל�, העבודות כדי תו� זאת, הדר� בראשית

 13 לגבי בכ� 1 נתבע לש הודאה תועדה המשפט#בית מומחה של דעתו#בחוות, מכ� יתרה. בוצעו

 14 לסתור הנתבעי� ביקשו א�. ותוספות שינויי� של הגג קורת תחת בה שנמנו מהפריטי� חלק

 15 שינויי� כי שתראה עצמאית עדות להביא או, זו בנקודה המשפט#בית מומחה של דעתו#חוות את

 #16בעלי ה� שבו בהלי� עדות למת� ולהתייצב להתכבד עליה� היה, נבראו ולא היו לא ותוספות

 17 מומחה של דעתו#ובחוות התובע של בעדותו הנטל הור�, זו בנקודה ג�. מכ� נמנעו הנתבעי�. די�

 18  . התביעה בקבלת שמצדד באופ�, המשפט#בית

  19 

 20אמת #בזמ� להתנהל נדרש לא התובע בעת ביצוע�. העבודות את ציל� לא שהתובע בכ� ֶחֶסר אי�  .6

 21 כי בעותל משהתחוור. ובוצעו שהוזמנו עבודות עבור לו ישלמו לא שהנתבעי� מחשבה סמ�#על

 22. לו מתיר שהדי� דר� בכל טענותיו את להוכיח רשאי היה, לו חוב� מיתרת מתנערי� הנתבעי�

 23, התובע עדות. העבודות של תצלומי� בהצגת טענותיו את להוכיח התובע את מחייב אינו הדי�

 24  . הנטל את להרי� כדי בה� די – המשפט#בית מומחה של דעתו#וחוות אליה שנלווה התיעוד

  25 

 26, הדר� בראשית שנחתמו העבודה להזמנות מוגבל התובע כי הנתבעי� טענת את לקבל בידי אי�  .7

 27 סמ�#על אלא שביצע בעבודות ושינויי� נוספות עבודות של הזמנת� את להוכיח רשאי ואינו

 28 שהוכנה הראשונית להזמנה מאוחרות הזמנות הציג התובע. סוג מאותו נוספת עבודה הזמנת

 29 לא המשפט#בית מומחה ידי#על הנכסי� בדיקת במהל�. הנכסי� משני אחד כל לגבי ונחתמה

 30 לכ� מתווספת. הראשוניות העבודה להזמנות מאוחרות הזמנות של קיומ� על 1 נתבע חלק

 31 ומשפחת� הנתבעי� ע� היכרותו כי הדגיש הוא: הנתבעי� בבתי זר היה לא שהתובע העובדה

 32 עבודות התובע ביצע זו במסגרת וכי שני� רבת היא ,ודודת� דוד�, אביה� לרבות, המורחבת

 33  ]. 18#19' ש 30' ובעמ 14' ש 22' בעמ התובע ועדות 1/ת#ב 6' סע[ הנתבעי� משפחת עבור קודמות

    34 
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 1 נית�, המזמי� ע� זה מסוג קודמי� עבודה קשרי לו שיש ומוכר ותיק מקצוע בבעל מדובר כאשר  

 2 שמאפיינת יוד של קוצו על להקפדה בניגוד, בהתקשרות פורמליות#א של מסוימת למידה לצפות

 3 ככנה שנחזתה, התובע עדות את אפוא מקבלת אני. זרי� בי� פעמית#חדראשונה ו התקשרות

 4 אליה שנלווה הטוב ובניסיו� הנתבעי� משפחת ע� הקודמת המקצועית בהיכרותו לפיה, ואמינה

 5 המשפט#בית מומחה לפני 1 נתבע של הודאתו. הנתבעי� מול#אל התנהלותו על להשפיע כדי היה

 6 שהובאה הגורפת ההכחשה ע� מתיישב שאינו באופ�, העבודות במהל� ותוספות שינויי� היו כי

 7  . זו מסקנהמצדדת ב, המתוק� ההגנה#בכתב זה בנושא

  8 

 9 מסייע אינו מהנכסי� אחד לכל ביחס ההתקשרות בבסיס שניצבה העבודה הזמנת של תוכנה  .8

 10    הזמנתהזמנתהזמנתהזמנת" כי נקבע העבודה להזמנת 6 בסעי2, אכ�. התובע טענות את לקעקע בניסיונ� לנתבעי�

 11". המזמי�המזמי�המזמי�המזמי�    יייי""""עעעע    בלבדבלבדבלבדבלבד    בכתבבכתבבכתבבכתב    בתוכניתבתוכניתבתוכניתבתוכנית    מופיעהמופיעהמופיעהמופיעה    אינהאינהאינהאינה    ואשרואשרואשרואשר    המחירהמחירהמחירהמחיר    בהצעהבהצעהבהצעהבהצעה    נכללהנכללהנכללהנכללה    לאלאלאלא    אשראשראשראשר    נוספתנוספתנוספתנוספת    עבודהעבודהעבודהעבודה

 12    העבודההעבודההעבודההעבודה    יחידותיחידותיחידותיחידות    לפילפילפילפי    יקבעיקבעיקבעיקבע    העבודההעבודההעבודההעבודה    שלשלשלשל    הסופיהסופיהסופיהסופי    המחירהמחירהמחירהמחיר" כי נקבע מסמ� באותו 4 בסעי2, זאת ע� יחד

 13 של וספירה בדיקה סמ�#על שניתנה, משפט#בית מומחה של דעתו#חוות". העבודההעבודההעבודההעבודה    בסיו�בסיו�בסיו�בסיו�    בשטחבשטחבשטחבשטח

 14 של בדרישתו צידדה, בתכניות עיו� בסיס#ועל הנכסי� בשני התובע שביצע העבודות כלל מרכיבי

 15 ומבססי� העבודה הזמנת של תוכנה ע� אחד בקנה עולי� ותוכנה הדעת#חוות. לתשלו� התובע

 16  .המשפט#בית מומחה של דעתו#בחוות שתועדו העבודות עבור לתשלו� התובע של זכות

  17 

 18 באור ולנכס) 0078 הזמנה( בקיסריה לנכס ההתקשרות בראשית שהונפקו העבודה הזמנותב  .9

 19 כוללי� אינ� שהמחירי�, ההתקשרות מתנאי וכחלק מפורש באופ�, נקבע) 0086 הזמנה( עקיבא

 20  . יסוד כל אי� מ"מע כוללי� שנקבעו המחירי� כי הנתבעי� לטענת. מ"מע

  21 

 22 ולא מוריד ואינו מעלה אינו הביצוע להתקדמות ביחס העבודה בהזמנות �שצוי התשלו� דרס  .10

 23. שביצע העבודות עבור תשלו� לקבל התובע של זכותו אודות#על דבר וחצי דבר ממנו ללמוד נית�

 24את  השליכוה� , נגד� שהוגשה בתביעה עדות למת� להתייצב טרחו שלא, לנתבעי� בצר כי ניכר

 25  . הכרעה שטעונה למחלוקת ממשית נגיעה ללא, הגור� ומ� היקב מ� טענות על יהב�

  26 

 27 הותיר שאות� ענייני� ארבעה באות� לתשלו� התובע של זכותו הוכחה א� לשאלה להידרש יש  .11

 28, לגביה�). ג)(3(ב ובחלק) ט)(2(ב בחלק, לעיל נמנו ה�. המשפט#בית להכרעת המשפט#בית מומחה

 29יו� ב ניתנה משפט#בית מומחה של דעתו#חוות. שצוינו הסכומי� את לתובע לפסוק שאי� מצאתי

 30 ביו�, מכ� לאחר התקיי� בתצהירי� ראיות להגשת מועדי� נקצבו בו משפט#קד�. 7.2.2017

 31 מומחה של דעתו#בחוות האמור נוכח. 9.7.2017 בתארי� נחת� התובע של תצהירו. 3.4.2017

 32 העבודה מרכיבי אחד לכל פרטני באורח הראשית בעדותו להתייחס התובע על היה המשפט#בית

 33  . לגביה� המשפט#בית של הכרעה נדרשת כי המומחה קבע שלגביה�
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 2 מומחה זיכה שבה� מהסכומי� להפחית יש כ� על אשר. למחדלו טע� נת� ולא כ� עשה לא התובע  

 3 הס� ואת בקיסריה הנכס בגי�) מ"מע כולל לא( � 1,900 של הס� את התובע את המשפט#בית

 4  . עקיבא באור הנכס בגי�) מ"מע כולל לא( � 1,500 של

  5 

 6 הנתבעי� על היה חשבונית ללא במזומ� � 10,000 של ס� שול� לתובע כי להראות מנת#לע  .12

 7 יש כי בסיכומיה� הנתבעי� הודו, בהתאמה. כ� עשו לא ה�. עדות למת� ולהתייצב להתכבד

 8  ]. 36' סע, ש�[ לתובע שמגיע כסכו� � 10,000 של הס� את לראות

  9 

� 61,910 של ס� על, הגשתה יו� בערכי, התביעה סכומי את העמיד התובע: זה חלק לסיכו$  .13 10 

 11 עקיבא באור הנכס בגי� מ"מע בתוספת � 22,684 של וס� בקיסריה הנכס בגי� מ"מע בתוספת

 12 המשפט#בית מומחה של דעתו#חוות פי#על]. 1/ת#ב #13.2ו 13.1' וסע התביעה#בכתב 4#5' סע[

 13 בתוספת] 60,402#1,900[= � 58,502 של ס�: מאוד דומי� בסכומי� תשלו� ליתרת התובע זכאי

 14 באור הנכס עבור מ"מע בתוספת] 22,734#1,500[= � 21,234 של וס�, בקיסריה הנכס עבור מ"מע

 15 כחוק וריבית הצמדה הפרשי נושאי� כשה�, במלוא� אלה סכומי� לתובע לפסוק יש. עקיבא

 16  . הדי�#פסק יו� עד) 10.3.2014( התובענה הגשת מיו�

  17 

 18 ההכרעה את המשפט#בית דעת#לשיקול מותיר הוא כי משפט#בית מומחה ציי� דעתו#חוות שוליב  

 19 זכאי� אינ� הנתבעי�. הללו לסכומי� ביחס הנחה מהתובע לקבל זכאי� הנתבעי� א� בשאלה

 20 לתובע חוב� ליתרת התכחשות� נוכח עליה להורות מקו� ואי�, כזו לזכות טענו לא ה�. להנחה

 21  .  זו תביעה והולידה לערכאות פניה הצריכה אשר

  22 

 23   התובע כלפי י$החייב וזיהוי הצדדי$ בי� ההתקשרות  .ד

  24 

 25 לנכס ביחס החיוב ואת, ולחוד ביחד #2ו 1 נתבעי� על בקיסריה לנכס הנוגע החיוב את להשית יש

 26  . לכ� הטעמי� יובאו להל�. ולחוד ביחד #3ו 1 נתבעי� על להשית יש עקיבא באור

  27 

 28 הבחנה נעשתה לא בו רבי� בסעיפי�. יחדיו הנתבעי� שלושת ידי#על הוגש המתוק� ההגנה#תבכ  .1

 29. העבודות ביצוע על שנסבה התובע ע� ההתקשרות לעצ� הנוגע בכל, עצמ� לבי� הנתבעי� בי�

 30 יחוס לצרכי א�. הנתבעי� ע� ההתקשרות את שהפר הוא התובע כי הוטע� 9 בסעי2, למשל, כ�

 31 אזי, הנתבעי� לכל ההגנה#בכתב היוחס העבודות על שנסבה ההתקשרות ,לתובע חוזה הפרת

 32 – נגד� התובע שהעלה ההפרה בטענת הדיו� לצרכי שרק בטענה להישמע עשויי� הנתבעי� אי�

 33  . לה צדהיו  בעי�תמהנ חלק שרק 9ְָכזו עצמה התקשרות אותה את ולראות ביניה� להבחי� יש

  34 



  
  בית משפט השלום בחדרה

  2018מר�  15  

  מרגלית נ' כה� ואח' 1401�03�14 ת"א
  

  קר� אניספלד  שופטתכב' ה  בפני:
       

   

 17מתו�  14

 1 נתבעי� בי� נערכה שההתקשרות בכ� ומפורש ברור באופ� הנתבעי� הודו המתוק� ההגנה#כתבב  .2

 2 שנערכה טלפו� שיחת הזכירו כ� בתו�. התובע לבי�, העבודות בוצעו שבה� הנכסי� בעלי, #3ו 2

 3 התובע בי� שנחת� עדכני הזמנה והסכ� בקיסריה בבית העבודות לגבי התובע לבי� 2 נתבע בי�

 4  ].  #27ו 23' בסע, ש�[ עקיבא באור הנכס לגבי #3ו 1 הנתבעי� לבי�

  5 

 6 � שלביצוע עבור שונות בהזדמנויות לתובע שילמו הנתבעי� כי המתוק� ההגנה#בכתב צוי� עוד  .3

 7 לתשלו� ביחס המתוק� ההגנה#בכתב נכללה מקבילה טענה]. 25' סע[ בקיסריה בנכס העבודות

 8 ביצוע שמייחסת הודאה]. 43' סע, ש�[ עקיבא באור בנכס התובע ידי#על שבוצעו עבודות עבור

 9 ע� אחד בקנה עולה אינה היא; ומשמעות משקל לה יש, כול� לנתבעי� העבודות עבור תשלו�

 10  .עבור� לשל� ולחיוב לעבודות וקשר זיקה מעצמ� להסיר הנתבעי� של מבוקש�

  11 

 12; 1 נתבע לגבי רק הדבר נעשה, יריבות היעדר בדבר טענה המתוק� ההגנה#בכתב הועלתה כאשר  .4

 13 מתגוררי� אשר 3#2 נתבעי� של כנציג� היותר לכל התובע מול#אל פעל 1 נתבע כי נטע� כ� בתו�

 14 עבור לשל� התחייבו אלה ונתבעי�, 3#2 נתבעי� של בבתיה� בוצעו העבודות, לישראל מחו4

 15אשר  להודאה בסתירה שעומדות חדשות טענות הנתבעי� העלו בסיכומי�]. 8' סע, ש�[ העבודות

 16 #3ו 2 נתבעי� של החוזית חבות�. כ� לעשות רשאי� אינ� ה�; המתוק� ההגנה#בכתב גלומה

 17 זכאי שהתובע עבַ קָ יִ  שלגביה� לסכומי� ובהתייחס בבעלותו הנכס לגבי אחד כל, התובע כלפי

 18 להוכחת ראיות להביא התובע נדרש לא, שכ� מכיוו�. המתוק� ההגנה#כתב פני#על גלויה, לה�

 19 זאת( במחלוקת שנויה שאינה מוסכמה בגדר הוא זה ועניי� כלפיו 3#2 נתבעי� של החוזית חבות�

 20  ). לעיל נדונו ואשר במחלוקת שנויי� שהיו, החוב יתרת ורכיבי חוב יתרת של מקיומה בשונה

  21 

 22. במחלוקת ששנויה היא התובע כלפי 1 נתבע של העצמאית חבותו רק, המתוק� ההגנה#כתב לפי  .5

 23 ואמצעי התובע ע� ההתקשרות לצרכי 3#2 נתבעי� של נציג� היה 1 נתבע כי נטע� כ� בתו�

 24  ].8' סע, ש�[ וביצוע� העבודות להזמנת הנוגע בכל התובע לבי� 3#2 נתבעי� בי� לתקשורת

  25 

 26 ופע� כ� פע�, בסיכומיה� זו בסוגיה סותרות טענות שלל להעלות מהנתבעי� מנע לא דברה  .6

 27 נגד לתובע שעומדת תביעה עילת הוכחשה בסיכומי� 11 שבסעי2 בעוד. בעיניה� כטוב, אחרת

 28 בי� הזמנה הסכ� של בחתימתו מפורשת הודאה בסיכומי� 38 בסעי2 הובאה, #3ו 2 נתבעי�

 29 שביחס בכ� הודאה נכללה בסיכומי� 39 בסעי2 ואילו, לגבי הנכס בקיסריה 2 נתבע לבי� התובע

 30 בסיכומי� 25 שבסעי2 בעוד. � 37,350 של ס� לתובע לשל� 3 נתבע התחייב עקיבא באור לנכס

 31 ההזמנות כי והצהיר הנתבעי� לסיכומי 53 סעי2 בא, 1 נתבע נגד תביעה עילת לתובע אי� כי נטע�

 32  . מחייב הסכ� בגדר ה� 1 נתבע לבי� התובע בי� שנחתמו

  33 
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 1 משא ניהל ועמו, 1 נתבע ע� בקשר עמד העבודות ביצוע שלצרכי כ� על התובע עמד לפני בעדותו  .7

 2 ניהל אשר הוא 1 נתבע כי התובע הטעי� עוד. נכסי�ל ביחס העבודה הזמנות נחתמו בטר� ומת�

 3' ש 23' עמ; 31#27' ש 22' עמ[ העבודה הזמנות על חת� 1 נתבע. לעבודות הנוגע בכל הענייני� את

 4 חבות שמקי� ובאופ�, הוא מכוחו העבודה להזמנות 1 נתבע את קשרה התובע של עדותו]. 6#1

 5 העבודה הזמנת גבי#על: ודוק. #3ו 2 נתבעי� של לחבות בנוס2 – התובע כלפי 1 נתבע של עצמאית

 6 כ� על שיעיד סייג כל ללא, העבודה כמזמי� 1 נתבע של שמו נרש� בקיסריה לנכס שהתייחסה

 7' עמ[ הזמנות על חת� 1 נתבע כישב והטעי�  התובע. שלוח של במעמד בחבות ורק א� שמדובר

 8 לא – עצמאי מזמי� של מעמד 1 לנתבע קנותהול הנטל את להרי� כדי זו בעדות יש]. 27#22' ש 30

 9  .עקיבא באור ובנכס בקיסריה בנכס לבצע נקרא שהתובע לעבודות בהתייחס, בלבד שלוח של

  10 

 11 חברה המג� 78/04 א"ע[ הנתבעי� של למגרש� לסתור ראיות הבאת של המשני הנטל עבר, משכ�  

 12 נמנעו שהנתבעי� מאחר )].2006( 18) 3(סא ד"פ, מ"בע הובלות גרשו� שלו$' נ מ"בע לביטוח

 13 מראיותיו שעלה את לסתור ביד� עלה לא כי לקבוע יש, עדות למת� התייצבו ולא ראיות מהבאת

 14 ותו הא, העבודות בהזמנת 3#2 נתבעי� של שלוח אלא היה לא 1 נתבע כי ולהראות התובע של

 15, לתובע המגיע לתשלו� עצמאית חבות 1 נתבע על להשית יש כי המסקנה אפוא עומדת בעינה. לא

 16  . #3ו 2 נתבעי� ע� ולחוד ביחד

  17 

 18 מ"מע בתוספת � 58,502 של ס� ולחוד ביחד לתובע לשל� #2ו 1 נתבעי� את אפוא מחייבת אני  .8

 19 21,234 של ס� ולחוד ביחד לתובע לשל� #3ו 1 נתבעי� את מחייבת אני עוד; בקיסריה הנכס עבור

� 20 כחוק וריבית הצמדה הפרשי יתווספו הללו לסכומי�. עקיבא באור הנכס עבור מ"מע בתוספת 

 21  . הדי�#פסק יו� עד) 10.3.2014( התובענה הגשת מיו�

  22 

 23 הוצאות לתובע לפסוק יש, עקיבא באור ובנכס בקיסריה בנכס העבודות בגי� החוב ליתרת בנוס2  .9

� 2,434 ס�, � 2,564 בס� משפט אגרת ה� אלה הוצאות. התביעה ניהול לש� נשא בה� משפט 24 

 25 לתובע הושבה התשלו� שמחצית לאחר( לופו ד� מר משפט#בית למומחה כתשלו� התובע נשא בו

 26 המהנדס המשפט#בית למומחה התובע ששיל� � 8,336 של ס�), מתפקידו המומחה העברת נוכח

 27 של הדעת#לחוות במענה נגדית דעת#חוות הגשת לש� התובע נשא בו � 5,850 וס�, לזר יוס2 מר

 28 הוצאות את לתובע פוסקת אניהללו.  הוצאותיו להוכחת תיעוד הגיש התובע. הנתבעי� מומחי

 29  ).ההוצאות להל�( הדי�#פסק יו� בערכי � 20,000 של כולל בס� ההלי�

  30 

 31  דברי$ של סיכומ$  .ה

  32 

 33  . לכ� מעבר נוספי� לענייני� להידרש צור� ואי�, הממשית במחלוקת להכריע כדי לעיל באמור די  .1

  34 
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 1 שביקש בלי זאת כל, בראיותיו נכללו שלא לשאלו� תשובות ותצהיר שאלו� לסיכומיו ציר2 תובעה  .2

 2 על הלינו הנתבעי�; ואסור פסול נוהג אוה לסיכומי� ראיה צירו2. כ� לעשות היתר שקיבל ובלי

 3 המחלוקת תוכרע הפי#שעל העובדתית מהתשתית חלק אינה כזו ראיה]. 60' בסע[ בסיכומיה� כ�

 4 לחיובו לגרו� עשוי לסיכומי� צירופה)]; 1986( 270, 253) 2(מא, ירדני ד"עו' נ ברש 759/81 א"ע[

 5 התובע על אשית לא, הדי� משורת לפני�. המדינה לאוצר הוצאות בתשלו� כ� שעשה די�#בעל של

 6  . ההלי� ניהול בגי� טרחתו#שכר בפסיקת בחשבו� יובא הדבר אול�, כ� בשל הוצאות

  7 

 8 שפה בסיכומיו לנקוט ממנו ממנע לא הדבר. כלפיו 1 נתבע של בריונית התנהלות על הלי� תובעה  .3

 9. להכרעה במאו� סייע שלא לחלוטי� מיותר באופ�, הנתבעי� כלפי יכירנה לא שמקומה בוטה

 10 שוטי� כעשבי� לנתבעי� התייחסו' ימלו� כי עבד'ו רוח כגס 1 נתבע אתהתובע  תיאר, למשל, כ�

 11 בסיכומיה� עליה הלינו שהנתבעי� לאחר ג� זו בשפה קדב התובע]. #6ו 5' בסע ש�[ במשפחת�

 12 בפסיקת ביטוי ינת� לכ� ג�]. התובע מטע� התגובה בסיכומי 9' וסע הנתבעי� בסיכומי 9' סע' ר[

 13  .לתובע די�#עור� טרחת#שכר

  14 

 15  . הארי בחלקה אפוא מתקבלת תביעהה  .4

  16 

 17  :הללו הסכומי� את לתובע לשל� הנתבעי� את מחייבת ניא  .5

  18 

 19 הפרשי בצירו2, כחוק מ"מעו � 58,502 של ס� ולחוד ביחד לתובע ישלמו #2ו 1 נתבעי�  .א  

 20  . הדי�#פסק יו� עד) 10.3.2014( התובענה הגשת מיו� כחוק וריבית הצמדה

  21 

 22 הפרשי בצירו2, כחוק מ"מעו � 21,234 של ס� ולחוד ביחד לתובע ישלמו #3ו 1 נתבעי�  ב.

 23  . הדי�#פסק יו� עד) 10.3.2014( התובענה הגשת מיו� כחוק וריבית הצמדה

  24 

 25בערכי יו�  � 20,000בס� של  ההוצאות מסכו� שליש#בשני ולחוד ביחד ישאו 2#1 תבעי�נ  ג.

 26 שנפסק הסכו� בי� היחס פי#על, הסכו� בשליש ולחוד ביחד ישאו #3ו 1 נתבעי� ואילוהדי�, #פסק

 27  ). ב(5 בסעי2 שנפסק הסכו� לבי�) א(5 בסעי2 לעיל

  28 

 29. הדי�#פסק יו� בערכי � 14,000 של בס�) מ"מע כולל( ד"עו ט"שכ לתובע ישלמו נתבעי�ה  ד.

 30 ההלי� בהוצאות חלוקת� פי#על תהא בו ונשיאת� עצמ� לבי� בינ� הנתבעי� בי� הסכו� חלוקת

 31 עניי� כל ובגי� ההגנה#כתב תיקו� בגי� הוצאות ג� כולל הטרחה#שכר. לעיל) ג(5 בסעי2 שנקבעה

 32  .  הבירור בתו� תיפסקנה בגינו ההוצאות כי הבירור במהל� נקבע לגביו, נוס2

  33 

http://www.nevo.co.il/case/17931254


  
  בית משפט השלום בחדרה

  2018מר�  15  

  מרגלית נ' כה� ואח' 1401�03�14 ת"א
  

  קר� אניספלד  שופטתכב' ה  בפני:
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 1, הדי�#פסק לה� יומצא בו המועד מ� יו� שלושי� תו� הנתבעי� ידי#על ישול� הפסוק הסכו�  .6

 2  . בפועל התשלו� מועד עד ואיל� הדי�#פסק מיו� כחוק וריבית הצמדה הפרשי ישא כ� לא שא�

  3 

 4 עד. הדיו� במהל& שהגיש המקורי העבודה הזמנות פנקס את לקבל מנת�על למזכירות יגש התובע

 5  .  המשפט�בית בכספת הפנקס ישמר, כ� התובע שיעשה

  6 

 7  .התיק את ותסגור לצדדי� הדי�#פסק את תמציא המזכירות

  8 

 9  , בהעדר הצדדי�.2018מר4  15, כ"ח אדר תשע"חנית� היו�,  

  10 

 11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 




