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 פסק די�

  1 

 2הא� קבל� אינסטלציה אשר ביצע עבודות של הקמת מערכות מי�, ביוב, ניקוז ומערכות כיבוי אש בשני בנייני� אשר 

 3הקימה חברה קבלנית זכאי להשלמת התמורה החוזית ולתוספת תשלו� בגי� חריגי� ושינויי�, או שמא שולמה לו 

 4  כל התמורה החוזית ועליו להשיב לקבל� תשלומי� ששולמו ביתר. 

  5 

 6  קע וטענות הצדדי�ר

 7ער
 הסכ� לביצוע עבודות קבלניות בשני בנייני� שהקימה הנתבעת הידועי� בש� בי� התובעת לנתבעת נ  .1

 8. ההסכ� )24.4.12(ההסכ� אינו נושא תארי
 אול� מהראיות עלה כי נחת� ביו�  "דואט על הי�" באשקלו�

 9להסכ�  11נדרשה התובעת לבצע. בסעי' יחידות דיור בכל בניי� ומפורטות בו העבודות ש 29 %מתייחס ל

 10 ( 1,392,000בצירו' מע"מ לכל יחידת דיור, סכו� כולל של  ( 24,000נקבע כי התמורה הינה בשיעור של 

 11ימי�  30לפני מע"מ. נקבע כי התשלו� יבוצע בהתא� להתקדמות שלבי העבודה ותנאי תשלו� של שוט' + 

 12בהתא� להתקדמות  להסכ� קובע את שלבי התשלו� 11.3סעי' מיו� אישור חשבו� על ידי המפקח. 

 13להסכ� נקבע כי העבודות הינ� כפי שרשו� במפרט הטכני ובתכניות העבודה וכי להסכ�  2בסעי' העבודות. 

 14הצדדי� לא הגישו כראיות את כל נספחי ההסכ� ותכניות העבודה, למרות שבמהל
  שניקיימי� נספחי� (

 15  הראיות הציגו תכניות שונות). 

  16 

 17 מרבית בעצמו, סמו
 לאחר סיו� ביצוע (משה ניסימפור, להל�: התובע) 2 התביעה הוגש על ידי התובעכתב 

 18וכ� על דרישת  14.9.14יו� ב הוא שער
 על פרוטוקול סיו� עבודות אינסטלציה . התביעה נסמכתהעבודות

 19את מכלול דרישותיה  ,בשני חשבונות סופיי� ,הבה ריכז 4.11.14 %ו 2.11.14מיו� במסמכי� התובעת 

 20 ( 108,390בס
 של  Aבריכוז דרישות התובעת עולה כי מבקשת את יתרת התשלו� עבור בניי� מהנתבעת. 

 21 33התבקש תשלו� עבור ולכ�  ,דירות לבניי� ארבע לפני מע"מ כאשר ההפרש נובע בעיקרו מהעובדה כי נוספו

 B 22קטנה עבור יתרת תשלו� החוזי לבניי�  ה תוספתכמו כ� התבקשיחידות דיור לפי המחיר לדירה בהסכ�. 
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 1 87,510לס
 של  Aבלבד. יתרת הדרישה הינה עבור חריגי� ושינויי� אשר מסתכמי� לבניי�  ( 1,196בס
 של 

 2עקב הבדלי גבהי� במצע הרצפה, לעומת  , לשיטתה,שעיקר� עבודה נוספת שנדרשה התובעת לבצע (

 3להסכ�. כמו כ� פורטו עבודות רבות נוספות של שינויי�  התכניות, אשר חייבו אותה לבצע חציבות בניגוד

 4, נדרשה תוספת עבור חריגי� ושינויי� בסכו� Bביחס לבניי� ופירוקי� עקב טעויות שלטעמה נעוצות בקבל�. 

 5  לפני מע"מ.  ( 296,051ס
 הדרישה עומדת על סכו� כולל של . עבודות דומות במהות�בגי�  ( 98,944של 

  6 

 7 אינגבר מטע� הקבל�, מרק אשר שימש כמפקח מפורט ע� סעיפי� רבי� אשר נמסר למהנדסמדובר בחשבו� 

 8.  לאחר התכתבות ע� הנתבעת שלח התובע מכתב 17.11.14  %ו 4.11.14 מי�, שאישר קבלתו בי(להל�: מרק)

 9נותיו יעביר את כל תלובו הודיע כי במידה ולא יקבל את כל התשלו� לפי החשבונות שהגיש,  28.11.14מיו� 

 10לרשויות המתאימות. סמו
 לאחר מכ� הוגשה התביעה במסגרתה עותרי� התובעי� לתשלו� ס
 של 

 11היה על הנתבעת לשל� את הסכו� וכ� בו בצירו' מע"מ בצירו' הפרשי הצמדה וריבית מהמועד  ( 296,051

 
 12 ( 346,051ל התביעה הועמדה על סכו� כולל שבגי� הפרת ההסכ� ועגמת נפש.  ( 50,000דרשו פיצוי בס

 13  (אי� הסבר כיצד חישוב סכומי� הנ"ל בצירו' מע"מ מגיע לסכו� זה). 

  14 

 15 (להל�: דידי), מנכ"ל הנתבעת ,המכונה דידי על ידי מכריו דוד ימי� ,2כתב התביעה הוגש ג� כנגד הנתבע 

 16במהל
 ביצוע  לכתיבת פרוטוקולי� שקריי�כלפיו נטע� כי נהג באופ� קבוע להשפיל את התובע ופעל 

 17באחריות אישית לחובות  דידימדוע יש מקו� לחייב את  מסבירלא כתב התביעה , . למרות טענה זוהעבודות

 18  . הנתבעת החברה

  19 

 20קומה נוספת  תהתקבל היתר לבניי Aבכתב הגנתה אישרה הנתבעת כי במהל
 בניית קומת הקרקע בבניי�   .2

 21ודה בהתא� לתכניות האינסטלציה לקומה שנוספה, אכ� התווספה עב ,יחידות דיור. לשיטתה ארבע ובה

 22ולכ� מצאה לנכו� הנתבעת  ,אול� לא נעשה כל שינוי בקומת הקרקע וביתר מתקני הבניי� או בפיתוח המגרש

 23  לדירה.  ( 24,000 תמורה בס
מה להפחית חלק יחסי

  24 

 25עליו יו� עבודות סהנתבעת טענה כי התובעת לא סיימה את העבודות ואי� לסמו
 על האמור בפרוטוקול   

 26. אשר לדרישת התובעת נטע� כי זו הועברה למהנדס מרק שנת� מענה מפורט לדרישות. לכתב נשענת התביעה

 27בגי�  ( 5,945ההגנה צורפו הערות מרק לדרישות התובעת מה� עולה כי לא אישר את רוב הדרישות, אלא רק 

 B.   28בגי� בניי�  ( 2,100וס
 של  Aי� יבנ

  29 

 30כי התובעת הפרה את ההסכ� בכ
 שלא מסרה תעודות  הערותיו ומכתביו של מרק,, על בסיס עוד נטע�

 31הנתבעת . ( 10,439ועל כ� עליה להשיב לנתבעת ס
   Aי� יולא ביצעה עבודות גמר בבנ Bאחריות לבניי� 
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 1סעי' בסכו� זה פורט  .אות� יש לקזז מכל חוב כלפיה ,( 111,687טענה כי זכאית לקבל מהתובעת ס
 של 

 2ומורכב ממספר עבודות שונות אשר לטענת הנתבעת היה על התובעת  הגנהלכתב ה  ב' (על סעיפיו הקטני�) 28

 3  . , מאחר ועבודות אלו לא בוצעובגי� תשלו� שנית� לה ביתראת הנתבעת לשל� בגינ� או לזכות 

  4 

 5 לכתב 4 בנספח פורטה הטענה, בנקאית ערבות המצאת אי עקב  ( 74,000 %כ של כבו�ילע בכתב הגנה נטע� ג�

 6 ברור ולא הנתבעת בראיות דיה בוארה לא זו טבלה אול�. הנתבעת טענות של מסכמת טבלה מעי�ב ההגנה

 7  .אותה ער
 מי כלל

  8 

 9בכ
  לשו� הרע מצד התובעשנטע� כי מהווה  פרסו� בגי� ( 100,000  פיצוי בס
תבע מעבר לטענות אלו נ

 10(במהל
 קד� . המתייחס לסגירת פתחי הניקוז על ידי הנתבעת 1.1.15שפרס� מכתב לדיירי הבניי� ביו� 

 11שהגישו הנתבעי� כנגד התובע בגי� לשו� הרע עקב תי להעביר את הטענות ללשו� הרע לתביעה יהמשפט הור

 12בהתא� ו ,בפניי המתנהל 13030%03%15א ", ת2015מר1  –פברואר במהל
 פרסומי� מטעמו בפייסבוק 

 13   הטענות בגי� לשו� הרע).  זה לא נדונות בהלי
 ,ש� 8.1.17להחלטה מיו� 

  14 

 15במקביל לכתב ההגנה הוגשה תביעה שכנגד המבוססת על טענות הקיזוז שנטענו בכתב ההגנה והועמדה על   .3

 16בסכו� של לאחר שהופרדה העילה בלשו� הרע נותרה לבירור תביעה שכנגד . ( 222,126סכו� כולל של 

 17המפרטת את הסכומי� שאושרו בחשבונות  הנ"ל טבלההלתביעה שכנגד צורפה  1בנספח  .( 122,126

 18 ( 74,086הסופיי� (סמו
 להגשת התביעה או מעט לאחר הגשתה) ובה עולה כי הנתבעת עיכבה תשלו� של 

 19עתה יוער כבר  .( 8,847תר ולפי חישובה שילמה בי Aבגי� אי המצאת ערבות בנקאית לטיב ביצוע עבור בניי� 

 20כיצד שולמה לתובעת מלוא התמורה החוזית והא�  כי כתב התביעה שכנגד לא סבירה באופ� ברור מספיק

 21  הסכו� שנתבע בה הוא מעבר לטענות הקיזוז. 

  22 

 23בכתב ההגנה שכנגד נטע� כי מדובר בתביעה שכנגד שנועדה להוות משקל נגד התביעה ואשר אי� בסיס לכל 

 24ונטע� כי כל העבודות  תביעה שכנגדבה. הועלו טענות המבהירות מדוע אי� בסיס לדרישות הטענות שפורטו ב

 25אי� בכתב ההגנה שכנגד התייחסות לסכומי� שנטע� כי שולמו . ודרישותיה תבוצעו בהתא� לאישור הנתבע

 26  ולסוגיית הערבות הבנקאית.

  27 

 28  דיו� והכרעה 

 29לנספחי� שצורפו לכתב התביעה. בהמש
 הוגש תצהיר  התובעי� נשעני� על תצהיר התובע ונספחיו, הדומי�  .4

 30הנוגע לתביעה שכנגד, לרבות תמלילי שיחות בי� התובע למרק. במהל
 שמיעת הראיות התרתי הגשת� של 

 31  סרטוני� אשר בה� תיעד התובע את הבנייני� ואשר רלוונטי� לחלק מהעבודות בגינ� מבקש תוספת תשלו�.

  32 
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 1יחידות דיור שנבנו במחיר דירה בהסכ�,  62
 תחשיב פשוט של מכפלת להסכ� וער התובע בתצהירו הפנה  

 2בצירו' מע"מ. עוד הדגיש כי העבודה בוצעה בהתא� להנחיות  ( 1,488,000לפיו מגיע לתובעת תשלו� עבור 

 3כתמיכה לביצוע דרישות הנתבעת הפנה למכתבו של דידי מיו�  אלאונורה.יועצת האינסטלציה, המהנדסת 

 4מעי� מכתב המלצה על ביצוע עבודה לשביעות רצו� הנתבעת. עוד הפנה לפרוטוקול סיו�  שהינו 30.3.14

 5  אשר נחת� על ידי גל דה�, ששימש לטענת התובע כמנהל עבודה האחראי על ההתקנות.  14.9.14עבודה מיו� 

  6 

 7 אינסטלציה לעבודות פרטית חברה היא התובעת. הפועלות הנפשות את לתאר יש הכוללת התמונה להבנת

 8 בו קבלניות עבודות לביצוע הסכ� נכרת הנתבעת לבי� התובעת בי�. התובע ,ניסימפור משה של בבעלותו

 9 נושא אינו ההסכ�. ההסכ� לפי הקבל� חיובי כל לקיו� אישי באופ� ערב התובע. כקבל� התובעת הוגדרה


 10 ,הנתבעת אצל ל"ומנכ מניות בעל הוא דידי. 24.4.12 ביו� נחת� כי דידי של הצהרתו נסתרה לא אול� תארי

 11 שני הקמת של המיז� ביצוע על הכולל והאחראי הנתבעת אצל המחליט הגור� היה כי חולק אי� אשר

 12  .החברה להתחייבות כערב חת� לא דידי, לתובע בניגוד. הבנייני�

  13 

 14 אישר דידי. כריתתו נסיבות להוכחת דלות ראיות הביאו אול�, ההתקשרות הסכ� את צירפו הצדדי� שני

 15. התשלו� ותנאי המחיר את התובע ע� וסיכ� ההסכ� עריכת בעת החברה נציג היה אשר זה הוא, אביו כי

 16 טרח לא כי טע� וא', אותו עני� לא ההסכ� ותוכ� תכניות לפי עבד כי פעמי� מספר טע� בעדותו התובע מנגד

 17 אי� וכמעט מתוכנו העולה הפרשנות את להסכ� לתת יש כי עולה זו עובדתית תשתית רקע על. אותו לקרוא

 18 אביו מטע� עדות להעדר רב משקל ליחס אי�, זאת ע�. לכריתתו החיצוניות הנסיבות להוכחת ראיות בנמצא

 19  . הביצוע ובשלבי ההסכ� בתוכ� מעורה היה דידי, ההסכ� עריכת לנסיבות למעט. דידי של

  20 

 21 דעותיו את להחצי� הנוהג דבר� אד�, צבעונית כאישיות התובע את לתאר נית� הראיות כל שמיעת לאחר

 22 פרשנותו את נות� בה�, סרטוני� או הקלטות של בדר
 דעותיו את לתעד לעיתי� שדואג תו
 ,קולני באופ�

 23 היחסי� ואיל
 2014 באוגוסט העבודות של הסופיי� לשלבי� ועד 2012 באפריל ההסכ� מכריתת. למציאות

 24 קצר כי נדמה, לו סמו
 או זה ממועד. רבות הדדיות תלונות ללא התבצעו והעבודות סבירי� היו הצדדי� בי�

 25 את הצדדי� ביצעו זה בהלי
 רק כי לכ
 גר� אשר, הדדי אמו� לחוסר הוביל לדידי התובע בי� בתקשורת

 26  .התביעה הגשת טר� במשות' אותה לערו
 שטרחו מבלי, למיז� הסופית ההתחשבנות

  27 

 28  2 נתבעשל ה אישיתה ואחריותשאלת 

 29 התביעה בכתב. החברה לחובות אישית אחריות ,ובטיעוניו במכתביו, טענותיו בכתבי לדידי מייחס התובע  .5

 30 ולהחתי� שקריי� פרוטוקולי� לכתוב נהג, הקבלני� בישיבות התובע את להשפיל נהג כי דידי כלפי נטע�

 31 כל בו אי�, דידי כנגד אישי לחיוב עילה מגלה אינו התביעה כתב למעשה. ההסכ� את הפר ולכ� התובע את

 32 שיש עוולה מפרטות לא דידי כנגד האישיות הטענות ויתר מס
 הרמת של עילה לבסס היכול עובדתי טיעו�
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 1 כי וטע� זה מחדל לתק� התובע ניסה בתצהירו. החברה לעבודת מנהל על אישית חבות הטלת לאפשר כדי בה

 2 לפי בוצעו לעבודתו הנוגעות והפעולות, דידי מול בוצעה הישירה ההתקשרות הנתבעת ע� עבודתו אור
 לכל

 3 אחראי ולכ� התובע לדרישות תגובותיו מרק למהנדס הכתיב ידיד כי טע� עוד. ובידיעתו דידי של הוראותיו

 4  .זה מטע� ג�

  5 

 6 את קיבל שלא לאחר סמו
, משפטי ייצוג ללא התובע הגיש התביעה כתב את כי זה בהקשר להזכיר יש

 7 לא התביעה הגשת באופ� התובע מחדלי על לחפות התובעי� כ"ב של ניסיונותיו. ציפה לה החוזית התמורה

 8 כי עולה כ� על. התצהירי� הגשת בשלב לתק� היה נית� לא, התביעה בכתב החסר ואת זו בנקודה צלחו

 9  .יריבות העדר מחמת כנגדו לדחותה ויש דידי כנגד עילה מגלה לא התביעה

  10 

 11 אישי באופ� לחייבו כדי, מטעמה הסופי והמחליט החברה מטע� והמביא המוציא היה דידי כי בטענה די אי�  .6

 12 פירעו� חדלת החברה כי טענה שאי� שעה מיותרת הייתה זה בהלי
 כנגדו התביעה הגשת ממילא. לחובותיה

 13 מאחר, זהה גורלה נוס' כתובע התובע הוספת ג� ,ממילא. לתובעת תשל� לא תחויב א� כי חשש עלה ולא

 14 החברה דר
 הנתבעת ע� שהתקשר שעה, בעצמו לתשלו� שזכאי כמי אישית יריבות אי� לתובע וג�

 15  .שבבעלותו

  16 

 17, הוטלה אחריות אישית על בעלי תפקידי� בחברה, 4.5.15, משעל נ' סגל 37076%11%13ע"א (מח' ת"א) ב

 18את הקושי בהטלת אחריות מכוח הרמת מס
, ש� פסקה  בית המשפט הדגיש אול� מחמת אחריות בנזיקי�.

 19האחריות האישית נקבעה ש� על בסיס הקביעה כי המנהל פיקח בפועל על הבניה, ידע על הליקויי�,  . 17

 20והתעל�. למרות טענות התובעת כלפי דידי, לא הוכחה עוולה מטעמו כלפי התובעת. כפי שיפורט להל�, דידי 

 21עלי מקצוע מטעמו, ובעיקר במהנדס מרק, שהיה אחראי על אישור העבודות ואישור חשבונות. הסתייע בב

 22לא הוכח כי דידי הנחה את מרק להימנע מלאשר תשלו� לתובעת, למרות חובה לעשות כ�, ולכ� לא הונחה 

 23  אישית על דידי.תשתית עובדתית המאפשרת הטלת אחריות 

  24 

 25 , חזר והדגיש בית המשפט העליו�22.1.15, שמעו� שמואל נ' מ"בע א.ק אשדוד העיר מרכז 3807/12ע"א ב

 26את עקרו� האישיות המשפטית הנפרדת, וא' את הקושי בחיוב מכוח התחייבות חוזית נפרדת מהחברה, ש� 

 27  לפסק דינו של כב' השופט י' דנציגר: 56בסעי' 

 28יש אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה. עיקרו� האישיות המשפטית "... כידוע, לחברה 

 29הנפרדת של החברה הינו הבסיס לדיני החברות במשפט הישראלי ובכלל. בצידו של כלל זה קיי� 

 30המאפשר במקרי�  –) חוק החברות(להל�:  1999", התשנ"טחוק החברותל 6הקבוע בסעי   –חריג 

 31מסוימי� "להרי� את מס) ההתאגדות" ולייחס חוב של חברה לבעל מניות בה. בפסיקת בית משפט 

 32זה נקבע לא אחת כי הסעד של הרמת מס) הינו סעד קיצוני ומרחיק לכת, שיש לעשות בו שימוש זהיר 

http://www.nevo.co.il/case/10503428
http://www.nevo.co.il/case/5585236
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858
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 1כדבר שבשגרה, כיוו� שמשמעותו הינה ביטול האישיות המשפטית הנפרדת  ביותר במקרי� חריגי� ולא

 2של החברה ושינוי בדיעבד של מער) היריבויות המשפטיות על ידי בית המשפט. קביעה זו קיבלה 

 3, 2005משנת  חוק החברותל 3תוק� במסגרת תיקו� מס'  חוק החברותל 6משנה תוק  לאחר שסעי  

 4כשבמסגרת התיקו� הצטמצמו במידה ניכרת המקרי� שבה� רשאי בית המשפט להרי� את מס) 

 5נשאשיבי נ'  313/08ע"א ההתאגדות בי� החברה לבי� בעלי מניותיה [להרחבה בנקודה זו ראו למשל: 

 6א' לפסק דינו של השופט  8לפסק דיני ובפסקה  74"84) בפסקאות 1.8.2010[פורס� בנבו] ( רינראוי

 7  )]. נשאשיביוהאסמכתאות המוזכרות ש� (להל�: עניי�  ריבלי�

  8 

 9בנוסחו כיו� קובע כי בית המשפט רשאי להרי� מס) בי� החברה  חוק החברותל 6ודוק, סעי  

 10" שבה� במקרי� חריגי�לבעלי מניותיה, א� מצא כי בנסיבות העניי� "צודק ונכו� לעשות כ�", רק "

 11השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באופ� שיש בו כדי להונות אד� או לקפח נושה של 

 12ותו) נטילת סיכו� בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את  החברה, או באופ� הפוגע בתכלית החברה

 13דרישה ליסוד  3לאחר תיקו� מס'  6). כמו כ�, התווספה לסעי  חוק החברות) ל1(א)(6חובותיה (סעי  

 14חשד בדבר טיב  נפשי של בעל המניות, לפיה נדרשת מודעותו לשימוש כאמור לעיל, ונקבע כי ג�

 15ההתנהגות או בדבר קיו� אפשרות בירור הנסיבות תו) הימנעות מבירור�, ולמעט א� מדובר ברשלנות 

 16 3). ולבסו  ראוי להזכיר כי במסגרת תיקו� מס' חוק החברות) ל2(א)(6בלבד, ייחשב כמודעות (סעי  

 17(ב) לחוק קוד� לתיקו� להטלת אחריות 54בוטלה האפשרות שהייתה קבועה בסעי   חוק החברותל

 18אישית ג� על נושאי משרה בחברה מקו� שבו התקיימה עילה להרמת מס) בי� החברה לבעלי 

 19 מניותיה".

    20 

 21 הבסיס את הבהיר ולא בסיכומיו ממנו להתעל� בחר ולכ� זה לקושי מודע היה התובעי� כ"ב כי נדמה  .7

 22 את לדחות יש כי עולה זה מטע� וג� בסיכומי� הטענה זניחת כ
ב לראות נית� .דידי של האישית לאחריותו

 23, כ� ועל הנדו� במקרה הוכחו לא אישית חבות להוכחת המחמירי� התנאי� .דידי כנגד האישית התביעה

 24  .כנגדו התביעה את לדחות יש, דידי על אישי חיוב הטלת המאפשרת עובדתית תשתית בהעדר

  25 

 26 את לתובע מלאשר נמנע, מכוו� בכוונת, דידי כי התובע מטענות נולדה דידי כנגד האישית התביעה למעשה

 27 שמיעת לאחר. מבוססות לא האשמות והפרחת אווירה בטענות מדובר. העבודות בגי� הסופי התשלו�

 28 משנה לקבלני לשל� לא דידי של לשיטה לטעו� ניסה התובע. זה טיעו� לקו בסיס היה לא כי עולה הראיות

 29 שהציג שאלות במסגרת התובע שאמר דברי� על הנשנשע זו לטענה יסוד אי�. כלכלית למצוקה לה� ולגרו�

 30 ביקש וא' אליו שהופנתה שאלה לכל הסבר נת� דידי. אלו בטענות לתמיכה ראיה כל שהובאה מבלי, לדידי

 31 לראיות גבול להציב ויש מאחר ,מטעמו ראיות לצירו' היתר נית� לא. הטענות להפרכת ראיות לצר' היתר

http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/case/5699046
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858
http://www.nevo.co.il/law/71858
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 1 ראיה כל הובאה שלא שעה הטענה להפרכת בראיות צור
 היה לא. להלי
 ותצדדי טענות להוכחת הנחוצות

 2  .דידי כלפי טענותיו להוכחת התובע מטע�

  3 

 4 התרשמתי. התובעת דרישות את לדחות למארק והכתיב פרוטוקולי� זיי' דידי כי לטענתו בנוגע הדי� הוא

 5 הסתייגויותיו כל את לגופ� אקבל לא א� ג�. התובעת דרישות את בח� עת עצמאי דעת שיקול הפעיל מרק כי

 6. לתובעת תשלומי� עוד לאשר לא הוראה נת� דידי כי הוכח לא, לאישורו שהוגשו מהחשבונות מרק של

 7 ידיעתו ללא תוכנ� והקליט עריכת� יז�שיחות ש, מרק ע� שניהל שיחות רפבמס להיתלות התובע ניסיונות

 8, דידי של" גומי חותמת" הוא מרק כי למסקנה מובילות לא, לאישורו החשבו� את לו שהגיש לאחר, מרק של

 9אי� פירוט מסודר המבהיר מתי נערכו השיחות ומתמלול� עולה כי התובע מנסה  .לטעו� התובע שניסה כפי

 10  למשו
 את מרק בלשונו כדי שיודה כי דידי הכתיב לו מה לאשר בחשבו�, ללא הצלחה.

  11 

 12 את בקפידה לבחו� הורה, קרב אלי וששה ככוחנית ויבעינ שנתפסה, התובע התנהגות לאור כי אישר דידי

 13 לנהוג דידי של בסירובו או זו בהוראה פסול מצאתי לא. ההסכ� לפי שמגיעי� סכומי� רק ולאשר חשבונותיו

 14 לדידי אישית חבות להקי� היכולה עובדתית טענה כל הוכחה לא כי עולה כ� על .החוזה משורת לפני� בתובע

 15  .2 הנתבע כנגד התביעה דחיית על מורה ואני

  16 

 17  עבודה נוספת זכות התובעת להשלמת התמורה החוזית ולתוספות בגי�

 18ראיות  התובע נסמ
 על המסמכי� שער
 המרכזי� את דרישות התשלו� של התובעת, וזאת מבלי שציר'  .8

 19נוספות למעט תכתובות שונות שהוגשו במהל
 שמיעת הראיות וסרטוני� שציל�. כמו כ� נמנע התובע 

 20לפרט את הסכו� הכולל  חמלהשיב לגופ� של הסתייגויות מרק מהחשבו� שהוגש לאישורו. כמו כ� לא טר

 21ששול� לתובעת אל מול הדרישות הכספיות. למרות מחדלי� אלו מצאתי כי יש לבחו� לגופ� את הטענות 

 22  ואי� לקבוע כי אי� די בראיות שהוגשו כדי להרי� את נטל ההוכחה מטע� התובעת.

  23 

 24 התובע לטענת אשר, וחריגי� לשינויי� עלויות בצירו' תהתובע מטע� סופי חשבו� על מבוססת התביעה

 25 .4.11.14 %ו 2.11.14מעיו� במסמכי� עולה כי המסמ
 נער
 בשני מועדי�,  .2.11.14 ביו� לנתבעי� נמסר

 26 ממנו 30.11.14 מיו� דרישה במכתב פנה ,ונשנות חוזרות פניות למרות ,לשל� וסרבו מאחר כי טע� בתצהירו

 27  .תביעתו התובע הגיש, 29.12.14 ביו�, זה מכתב לאחר מחודש פחות, לעיל כאמור. הנתבעי� התעלמו

  28 

 29 לכתב עוד שצורפה, לדרישותיו מארק של ידו בכתב המפורטת לתגובה להתייחס הנתבע טרח לא בתצהירו

 30 מפורט הסבר לתת טרח לא, כנגדו שכנגד לתביעה בעיקר המתייחס, התובע של המשלי� בתצהירו ג�. ההגנה

 31, מפניותיו התעלמו הנתבעי� כי וטע� חזר הנוס' בתצהיר ג�. מטעמו שהוגש לחשבו� מארק של טענה כל כנגד

 32  .אליו שמוענו למכתבי� שהפנו, ולנספחיו הנתבעי� בתצהירי לטענות התייחס ולא
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  1 

 2חשבונות שהוגשו וצורפו לכתבי הטענות ולתצהירי הצדדי�, מלמדת כי בפועל ה ,תכתובות שצורפוה בחינת

 3והדורש את יתרת המתייחס לשני הבנייני�  ,ב� ארבעה עמודי� ,2.11.14ביו�  סופי הגיש התובע חשבו�

 4נבנה ראשו� וא' אוכלס טר� השלמת בניי�  Bהתמורה החוזית ותשלו� עבור חריגי� ושינויי�. יוער כי בניי� 

A .  5 

  6 

 7שנשלח בפקס לתובע ע� העתק  5.11.14כי קיבל דרישות התובע והוציא מכתב ביו�  4.11.14מרק אישר ביו� 

 8ולצר' אסמכתאות לכל השינויי�  ובו ביקש ממנו לעשות ריכוז תשלומי� לפי תנאי תשלו� בחוזהלדידי, 

 9בגינ� דרש תוספת תשלו�. עוד הבהיר כי ללא המסמכי� לא נית� יהיה לבחו� את הדרישה המשתרעת על 

 10וכי  תקופת עבודה של שנתיי� וחצי. כמו כ� העיר כי ההתחשבנות הסופית תבוצע ע� השלמת כל העבודות

 11מטבחי� וכמה ארונות בחדרי אמבטיה  11 %עד למועד מכתבו טר� הסתיימו כל העבודות ויש לחבר כ

 12  ומקלחת הורי�. 

  13 

 14המסכ� את הדרישות לתוספת תשלו� לחוזה  ,4.11.14בעקבות מכתב זה ער
 התובע מסמ
 משלי� מיו� 

 15בדרישות המפורטי� בהסכ�.  המפרט את אחוזי התשלו� לפי השלבי� . המסמ
 ערו
 באופ�לשני הבנייני�

 16מרק אישר קבלת . ( 683,602ס
 של  Aועבור בניי�  ( 694,800ס
 של  Bהתובע מציי� כי קיבל עבור בניי� 

 17  לפי ההעתק שצור' לתצהירו). 16.11.14(או  17.11.14מסמ
 זה ביו� 

  18 

 19למעשה הנתבעת בחנה התובע יצר מצג לפיו הנתבעת התעלמה מדרישותיו ולא השיבה לו לגופו של עניי�, 

 20לעומק דרישותיו ומצאה לדחות את מרבית הדרישות, וא' הוציאה לו מכתב אליו צורפו הערותיו של מרק 

 21בבדיקת בליל המסמכי� שהוגשו בדיו�, אשר למרות התנהלותו הדיונית של התובע אישרתי  וממצאיו.

 22לתובע של חשבו� החריגי� ע� , 1.12.14עמודי�, ביו�  11הגשת�, הוצג ג� אישור על משלוח פקס ב� 

 23תיקוני�. התובע הוסי' בכתב ידו, לאחר מעשה, הערה על מסמ
 זה וציי� כי צרי
 היה להיות באותו מועד 

 24  כבר שיק מזומ� ואי� בו שו� טענה לקיזוזי�.

  25 

 26ובו נכתב כי בימי� הקרובי� יערו
 מהנדס החברה דוח  1.12.14מעבר למסמ
 זה צור' מכתב נוס' מיו� 

 27של  רתומכתב תזכל� וקיזוזי� וע� השלמת ההתחייבות של התובעת תבוצע התחשבנות סופית. חיובי

 28 29.12.14, השיב התובע ביו� 1.12.14בו מלינה כי לא קיבלה תגובה לפניה מיו�  28.12.14הנתבעת מיו� 

 29  :ברישו� על גבי המכתב

 30  "היגשתי חשבו� ברור כשמש כולל פירוט וצירו  אישורי� ואני מחכה בסבלנות לשק מזומ�".    

  31 
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 1נדמה כי תשובה זו ממחישה את העובדה כי התובע בחר שלא למצות הידברות טר� הגשת תביעה, וא' לא 

 2  .כי במקביל לתגובה סתמית זו הגיש את תביעתו בתשובתו לנתבעת ציי�טרח ל

  3 

 4גשו, וא' מהתמלולי� של שיחות התובע ע� מרק, עולה בבירור כי התובע קיבל את ממכלול המסמכי� שהו

 5תשובותיו של מרק. התובע סבר כי מדובר בתגובה סתמית אשר לא מצריכה התייחסות ופעל בהתא� להגיש 

 6תביעתו, אול� אי� לקבל את טענתו בעדותו כי לא בטוח א� ראה את תשובתו של מרק טר� הגשת התביעה. 

 7לפרק שכותרתו סתירות בגרסאותיו של  1(סעי' זה מקובלת עליי טענת הנתבעי� בסיכומיה�  לעניי�

 8  ניסימפור) כי אי� לקבל גרסתו כי לא ראה את תשובתו של מרק. 

  9 

 10מהתרשמות מעדותו של מרק מצאתי אד� דעת�, מסודר וקפד� שלא יטה בדיקתו על בסיס הוראות מהגור� 

 11) כי למרות פניותיו לתובע להציג לו את כל האישורי� ולבוא לשבת 97הממונה עליו. מהימנה עליי עדותו (עמ' 

 12תוכ� התשובה יינת� להתעלמותו של התובע מעל החשבו� הסופי, לא הומצאו למרק האישורי� הנדרשי�. 

 13משקל בבחינת החשבו� הסופי, אול� אי� בה כשלעצמה כדי לקבוע כי יש לקבל את כל הסתייגויות הנתבעת 

 14  מהחשבו� הסופי.

  15 

 16  יתרת התשלו� החוזי –בחינת החשבו� הסופי 

 17ובחשבונות הסופיי� שהגישה הודתה  � לה,לל ששולוהסכו� הכ התובעת לא הגישה מסמכי� להוכחת  .9

 18 �1,373,653 לתובעת סכו� כולל של . בסיכומי הנתבעת ציינה כי שול( 1,378,402סכו� כולל של  שקיבלה

)  
 19(אסמכתאות צורפו לתצהירי הנתבעת). מאחר ודרישת התובעת לא עוסקת בגי� סכומי� ששולמו לה תו

 20גבי יש לאמ1 את הודאת הנתבעת לקיזוז� מחשבונות שאושרו, אלא עוסקת רק ברכיבי� שלא אושרו, 

 21  .הסכו� ששול�

  22 

 23בסיכומי הנתבעת הודתה בהגינותה כי נכו� למועד הגשת הסיכומי�, לתובעת מגיעי� סכומי� נוספי� מעבר   

 24לאלו ששולמו לה, וזאת לאור העובדה כי בוצעו עבודות נוספות לאחר הגשת התביעה וחלפה תקופת 

 25הנתבעת מודה, נכו� למועד הסיכומי�, בחובה  .וא' תקופת הבדק האחריות ללא תקלות למערכות השאיבה

 26מפנה לאישור  וביחס לארבע הדירות שנוספו ( 1,392,000דירות בס
 של  58לשל� סכו� הנקוב בחוזה עבור 

 27. לפי תחשיב הנתבעת, על בסיס הסכו� ששול� לתובעת, מודה כי יש ( 66,720של מרק בסכו� כולל של 

 28ללא קשר צירו' הסכומי� הנ"ל בהפחתת הסכו� ששול�, ("מלפני מענוספי�  ( 85,067לשל� ס
 של 

 29  לדרישה לתוספת בגי� חריגי�).

  30 

 31עיקר המחלוקת בנוגע ליתרת המחיר החוזי נוגעת לתוספת של ארבע דירות. אי� חולק כי ההסכ� התייחס   

 32עבור  תדורש תלכל דירה ובפועל נבנו עוד ארבע דירות. התובע ( 24,000דירות לפי מפתח של  58לבניית 
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 1. בסיכומיה הבהירה את דר
 החישוב כפי ( 66,720והנתבעת מסכימה לשל� ס
 של  ( 96,000דירות אלו 

 2מבטא  ,( 29,280, בס
 של . הפער בי� הסכומי�4.11.14שעולה מהערותיו של מרק על דרישת התובעת מיו� 

 3עתקו לדרישת התובעת, לפי שלבי התשלו� שעוגנו בחוזה, והומהסכו� שדרשה התובעת.  30.5%הפחתה של 

 4ישנ� עשרה שלבי� לתשלו�, כאשר האחרו� בשלב המסירה. מרק קבע כי בגי� הדירות שנוספו לא בוצעה 

 5בעדותו  .23% –ולא עבודה הנוגעת ל"גמר מי� וביוב חו1"  7.5% %עבודה הנוגעת ל"גמר התקנת משאבות" 

 6ו התובע תמחר את עלות הפיתוח, משאבות , הבהיר את ההיגיו� מאחורי עמדת הנתבעת לפי77של דידי, עמ' 

 7דירות, ולכ� לא זכאי לחלק היחסי של העבודות  58 %והשטח הציבורי בתו
 הצעתו הכוללת וחילק ב

 8  הציבוריות במסגרת הדירות שנוספו.

  9 

 10בהסכ� לא הגדירו הצדדי� תמורה למקרה בו יתווספו יחידות דיור לבניי�. התובע נסמ
 על לשו� ההסכ�   

 11ועל הצעת מחיר שהעביר לנתבעת (בתו
 מסמכי  ( 24,000 %המחיר לפי מכפלת מספר דירות ב המחשבת את

 12 24,000) בה הציע מחיר כולל לכל העבודות, לרבות החומר השחור ולמעט כלי� סניטריי�, במחיר של 5ת/

 13   ש"ח ליחידת דיור.

  14 

 15דירות, שעה שקיבלה  4 ג� א� בעת עריכת ההסכ� לא צפתה התובעת, כפי שטענה, כי תקבל היתר לעוד

 16ע� התובעת על תוספת המחיר להסכ�. שעה שלא עשתה  �היתר היה עליה לעדכ� את ההסכ� ולהגיע לסיכו

 17כ�, ולשו� ההסכ� מתייחסת לתשלו� לפי יחידות דיור, אזי זכאית התובעת לתמורה הנקובה בחוזה לכל 

 18יחס לדירות שהושלמו קוד� לכ�. התובע דירה, ג� א� בפעול עולה כי הרווח של התובעת גדול יותר מאשר ב

 19לדירות העליונות לאור העובדה כי הנתבעת מרוויחה  25%טע� בתצהירו כי היה זכאי לדרוש תוספת של 

 20  עליה� יותר והטרחה להעלות הציוד אליה� גדולה יותר, אול� הסתפק בסכו� החוזי. 

  21 

 22ירות שנוספו יש לקבל את עמדת התובעת מכל האמור לעיל עולה כי בנוגע לתמורה ביחס לעבודות בארבע הד

 23לדירה ולכ� לא היה מקו� לקזז מהתמורה את החלק היחסי  ( 24,000כי זכאית לתשלו� מלא לפי סכו� של 

 24של  נוס' על הודאת הנתבעת בסכו� על כ� זכאית התובעת ברכיב זה לס
כפי שבוצע.  30.5%בשיעור של 

 25  בצירו' מע"מ. ( 29,280

  26 

 27  תמועד השלמת העבודו  

 28מבחינת עדותו של דידי וסיכומי הנתבעת עולה כי לאור חלו' הזמ� ממועד הגשת התביעה ולאור השלמת   .10

 29לאחר הגשתה, הצטמצמה המחלוקת בנוגע ליתרת התשלו� החוזי. עלה כי  תחלק מהעבודות על ידי התובע

 30לא שול� עקב סירובו של  ,( 74,000 %כ מהתמורה החוזית, 10%חלק ניכר מהסכו� שלא שול�, בשיעור של 

 31בכתבי הטענות של הצדדי�  אמנ� עניי� זה לא הובהר דיוהתובע לתת ערבות בנקאית כנגד תשלו� זה. 

 32וראיותיה�, אול� עלה בעדויות. מבחינת התנהלותו הכוללת של התובע מעדי' אני את גרסתו של דידי כי 



  
  בית משפט השלום באשקלון

    

מי זהב עבודות אינסטלציה וביוב בע"מ ואח' נ' ימי� ניסי� חברה לבני�  14	12	60310 ת"א
  ופיתוח בע"מ ואח'

  

   
    תיק חיצוני: 

   

11  
 28מתו

 1שמוקנית לו רק לאחר תקופת  �10% של סירב התובע לתת ערבות בנקאית ולכ� לא התגבשה זכותו לתשלו

 2  להסכ�). 11.7 – 11.4הבדק (ראה סעיפי� 

  3 

 4אכ� עולה כי תביעת התובעת הייתה מוקדמת בכ
 שהוגשה בטר� ישבו הצדדי� לערו
 חשבו� סופי ושעה 

 5שהתובעת ידעה כי עליה לבצע עוד מספר עבודות קטנות. יתכ� כי היק' העבודות שנותרו לביצוע לא הצדיק 

 6  התובע סיכל אפשרות לערו
 התחשבנות טר� הגשת התביעה. מנע מעריכת חשבו� סופי, אול�להי

  7 

 8ל דידי העלה טענות כנגד קצב ביצוע העבודות מטע� התובע לקראת סיו� העבודות, אול� אמנ� בתצהירו ש

 9זז הבהיר כי לא נדרש כל סעד מצד הנתבעת בגי� טענות אלו. למרות שהנתבעת הבהירה כי לא מבקשת לק

 10מתשלו� התובע בגי� קצב ביצוע העבודות, העלה התובע שלל טענות ביחס לטענות אלו עליה� א' השיב בזמ� 

 11אמת בתכתובות שונות. ממקרא התכתובות ושמיעת עדויות הצדדי� עולה נותרו לביצוע עבודות בהיק' 

 12תינה בחלק מהמקרי� בביצוע�. עולה כי התובעת הממשמעותי מצומצ�, אשר לא נית� לייחס לתובעת עיכוב 

 13לאספקת רכיבי� להתקנה וא' ביקשה כי ירוכזו עבורה ליו� התקנות אחד. לא מצאתי כי דרישה זו לא 

 14  הייתה סבירה בנסיבות העניי�. 

  15 

 16בנוכחות נציג הנתבעת, ע� זאת הסתמכות התובעת על "פרוטוקול סיו� עבודות אינסטלציה" שער
 התובע 

 17גל דה�, הינה מצג מטעה מאחר ומסמ
 זה לא מהווה אישור הנתבעת כי העבודות הסתיימו. (יוער כי אי� 

 18דידי העיד על נסיבות  ר מסרה הנתבעת לתובע ואשראש 30.3.14מיו�  לתת כל משקל למכתב ההמלצה

 19. מדובר במסמ
 שביקש התובע באמתלת שווא כי זקוק לו לצור
 קבלת עבודה במקו� אחר ונמסר עריכתו

 20  .מו)עוד בטר� התגלעו מחלוקות מהותיות עלו 

  21 

 22פנה לתובע לבצע בדיקה בדירה מסוימת והזכיר כי  3.8.14מהתכתובות שציר' דידי לתצהירו עולה כי ביו�   .11

 23שו� � עבודות שהופיעו בתכניות ולא בוצעו. בתגובה נענה כי אי� מבקש לבצע קיזוזי� בחשבו� התובעת בגי

 24   רק חומר למחשבה". 2 100"כל שקל שיקוזז ישול� קיזוזי� וכל שינוי שנעשה היה באישור המתכננת וכי 

 25סביב טענה לאיומי� מצידו של התובע לאחר שהתבקש לתק� את  19.8.14כמו כ� צר' מכתבו לתובע מיו�   

 26מלי� הוא כי הנתבעת מעכבת את העבודות ונענה הוא על ידי  26.8.14במכתב התובע מיו�  עיבודי הבריכות.

 27דידי כי עליו להימנע מלנהל את העבודה באתר ולפעול לתא� את ההתקנות. חלופת מכתבי� נוספת 

 28בו מלי� על התנהגות התובע וקצב התקנת  14.9.14עוד צור' מכתבו של דידי מיו� .27.8.14התקיימה ביו� 

 29  האביזרי� נוכח פיטורי עובדי� אצל התובעת.

  30 

 31נער
 הפרוטוקול שכתב התובע ואותו תיאר כסיו� עבודות אינסטלציה. מקובלת עליי טענת  14.9.14ביו�   

 32הנתבעת כי מסמ
 זה דווקא מעיד כי במועד עריכתו העבודה טר� הסתיימה וכ
 ג� רש� על גבי המסמ
 גל 
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 1מר ימי� הסביר את מעמדו של גל, אחיי� שלו, שלא היה מנהל מוסמ
 דה� שער
 את הפרוטוקול ע� התובע. 

 
 2ונשלח רק לערו
 רישו� של מצב ההתקנות בדירות ולכ� רש� על המסמ
 כי מדובר ברשימת תיקוני� לצור

 3התקדמות בהתקנת הכלי� הסניטריי� ולא מהווה אישור לסיו� העבודה מול הקבל�, היא התובעת. אכ� 

 4התובע עליה עולה כי חלק מהעיכוב בהתקנות נבע מחסר בכלי� סניטריי� או אי מרשימה זו ומהערות 

 5השלמת התקנת מטבחי�, אול� נתו� זה אינו משנה את העובדה כי לפי ההסכ� טר� התגבש המועד לביצוע 

 6  ת.חשבו� סופי באותה ע

  7 

 8בו פורש את התיאוריה לפיה  14.9.14מטע� התובעי� צורפו מכתבי� נוספי�, לרבות מכתב התובע מיו�   

 9התובעת בכוונה מנסה להימנע מהתשלו� האחרו� כדי להכניס קבל� אחר ומפרט מדוע לא יכול להשלי� את 

 10תייחס לטענת , בה מ16.2.14 בתצהיר המשלי� של התובע הפנה לתכתובת מוקדמות יותר, מיו�העבודות. 

 11  הנתבעת בדבר עיכוב בעבודה וטוע� כי דווקא הנתבעת היא זו שמעכבת את התקדמות העבודות.

  12 

 13) עולה כי התובעת ביצעה עוד עבודות רבות לאחר 5, ת/4שהוגשו על ידי התובע (ת/מאסופת המסמכי�   

 14ירות השונות, שהגישה את החשבו� הסופי וא' לאחר הגשת התביעה. מדובר בעיקר ברכבת אביזרי� בד

 15  .22.12.14, 11.1.15, 10.12.14,18.12.14שבוצעו בימי� 

  16 

 17ממכלול העדויות והמסמכי� עולה התמונה הבאה, התובעת הגישה חשבו� סופי עוד בטר� הושלמו   

 18העבודות. אמנ� חלק מעבודתה התעכב בגי� אי השלמת התקנות של הנתבעת או אספקת אביזרי� להתקנה, 

 19של דידי כי התנהלות התובע אשר סרב לעבוד באופ� רצי' תרמה א' היא לעיכובי�. אול� לא נסתרה עדותו 

 20 � זה על ידי הנתבעת,אמנ� לא נית� לייחס לתובעת כגור� שעיכב את אכלוס הבניי�, וא' לא נתבע סעד מעי

 21ב אול� בבחינת מכלול נסיבות העניי� עולה כי מחמת התנהגות התובע, והעובדה כי הגיש תביעתו בטר� יש

 22ע� מרק לבחו� את החשבו� הסופי, לא בוצעה התחשבנות מלאה טר� הגשת התביעה. אי� בידי לקבל את 

 23  טענתו החוזרת ונשנית של התובע כי דידי סירב לקבל אותו לפגישה ולכ� הגיש תביעתו.

  24 

 25  סיכו� יתרת הסכו� החוזי  

 A  26בניי�   

 27בצירו'  ( 29,280של ת ארבע דירות זכאית התובעת לתשלו� נוס' פכמפורט לעיל, מצאתי כי בגי� תוס  .12

 28מכ
 כי העבודות הושלמו לאחר הגשת התביעה ולא ניתנה  , חלקו הארי נבעיתרת הסכו� שלא שול� מע"מ.

 29עמדת  מהסכו� החוזי שהצטבר לזכות התובעת. 10%ערבות בנקאית באופ� שהיה מאפשר תשלו� של 

 30קיזז חלק קט� מהתשלו� בגי�  Aנית של מרק שלגבי חשבו� סופי לבניי� הנתבעת נסמכת על בדיקתו הקפד

 31 6מסעי'  1%הסביר הפחתות אלה, כ
 שהפחית  28.11.14אי השלמת העבודות. במסמ
 של מרק מיו� 

 32לחשבו�  10מסעי'  40%, תו
 שפירט את הסיבה להפחתה זו. כ
 הפחית ( 792לחשבו� הסופי, בס
 של 
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 1 10%שהרכיבי� הוסברו במכתבו הנ"ל. עוד הפחית , ( 15,840בודות, בסכו� של הסופי, בגי� אי השלמת ע

 2  , בגי� אי מסירת תעודת אחריות לשלוש שני� למשאבות.( 5,220לחשבו� הסופי, בס
  7מסעי' 

  3 

 4בגי� הפחתות אלו הסכימה הנתבעת בסיכומיה, לאור השלמת העבודות וחלו' שלוש שני� ממועד התקנת   

 5  התובעת זכאית לסכומי� אלו.המשאבות, כי 

  6 

 7כמפורט לעיל, התובע בחר לא למסור גרסה נגדית להערותיו של מרק ולא סתר את ממצאיו בבדיקת   

 8החשבונות. לכ� מאמ1 אני את ממצאיו של מרק המעידי� על בדיקות שביצע בזמ� קבלת החשבו� הסופי. 

 9למו והזכות לקבלת סכומי� אלו מרק הפחית באופ� מידתי סכומי� לתשלו� בגי� עבודות שטר� הוש

 10  התגבשה רק לאחר הגשת התביעה. 

  11 

 12באותו עניי� יש לקבל את עמדת הנתבעת ג� ביחס לעיכוב התשלו� בגי� אי המצאת תעודת אחריות 

 13להסכ� בו התחייבה התובעת לאחריות לעבודתה והחומרי�, בהתא�  7על סעי'  בות. הנתבעת נסמכתאשלמ

 14, , (נספח י' לתצהיר דידי)3.12.14המכר (דירות). במכתב הנתבעת מיו�  לתקופות הבדק והאחריות בחוק

 15הנתבעת לא אישרה סכו� מידתי בגי� מחדל  ,הבהירה כי תעודת האחריות שסופקה לא מספקת. כאמור לעיל

 16זה של התובעת, ולתובע לא היה כל הסבר למחדלו, זולת טענה כי לא קרא את החוזה וזה לא מקובל שיית� 

 17י� זו. אי� בטענות אלה ממש והתובע א' לא הוכיח כי יצר� המשאבות לא היה מוכ� להארי
 את אחריות מע

 18  האחריות בכפו' לתשלו� מצידו.

    19 

 20לאור הממצאי� בדבר התנהלות התובע, ומאחר ולמעט טענתו ביחס לתמורה בגי� תוספת ארבע הדירות,   

 21ור� נכו� למועד פסק הדי�, ללא הפרשי לא מצאתי לקבל טענותיו, זכאי התובע ליתרת הסכומי� לפי שיע

 22  הצמדה וריבית.

  23 

 B  24בניי�   

 25עבור השלמת התמורה  במסמ
 אחר) ( 1,200(או  בלבד ( 1,199ביחס לבניי� זה דרשה התובעת ס
 של   

 26בגי� תעודת האחריות למשאבות וכ� קיזז  Aמרק חשבו� זה ביצע קיזוזי� דומי� לבניי�  קבדהחוזית. עת 

 27עבוד עבודות קבל� פיתוח שביצע  ( 400בגי� אי השלמת עבודות קטנות. עוד הבהיר כי יש לקזז  ( 400

 28בסיכומי התובעת מסכימה לאור השלמת העבודות וחלו'  .3במקו� התובעת והעניי� פורט בחשבו� זמני מס' 

 29  .( 800של הזמ� לשל� סכומי� אלו, המתבטאי� בסכו� 

  30 

 31 הכולל הסכו�, החוזית התמורה יתרת בגי� בפשטות התובעת דרישות את מסכמת הנתבעת בסיכומי  .13

 32 הדירות ארבע בגי�, לעיל כמפורט. מ"מע ללא הרכיבי� שני כאשר, ששולמו הסכומי� פחות לתשלו�
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 1 החוזית התמורה ס
 כי עולה. הנתבעת שטענה כפי ( 66,720 ולא ( 96,000 לאשר יש כי מצאתי הנוספות

 2 התובעת קרי, ( 1,373,653 של ס
 שול� הנתבעת הודאת ולפי ( 1,488,000 על עומדת התובעת זכאית לה

 3ע� זאת, בחינת החשבונות הסופיי� של התובעת  .מ"מע בצירו' ( 114,347 של בס
 תשלו� ליתרת זכאית

 4בצירו' מע"מ בגי� השלמת התמורה החוזית  ( 109,598עליה� מבססת את דרישתה מלמדת כי תבעה ס
 של 

 5  התובע. מאחר והכלל הוא כי לא יינת� לתובע סעד העולה על דרישתו, זכאית התובעת רק לסכו� זה.

  6 

 7 בגי� העיקרי הסכו� כי שעולה שעה העניי� בנסיבות האפשרית היחידה היא זו חישוב דר
, לעיל שפורט כפי

 8 אי עקב קטני� סכומי� תשלו� ועיכוב בנקאית ערבות המצאת אי עקב תשלו� מעיכוב נבע התשלו� יתרת

 9  , עניי� שהוסדר לאחר הגשת התביעה.למשאבות האחריות תעודות ועניי� סופיות התקנות השלמת

  10 

 11  חריגי� ושינויי� זכאות התובעת לתשלו� עבור

 12. נוספות תומכות ראיות ללא כמעט, שער
 הסופי בחשבו� והפירוט התובע עדות על נסמכת התובעת דרישת  .13


 13 מסמכי� אסופת וכ�, בתצהיריו במפורש נזכרו לא אשר, שציל� שוני� סרטוני� התובע ידי על הוגשו בהמש

 14. שהיא בגדר עבודה נוספת מסוימת לעבודה ,מטעמה מי או ,התובעת של אישור מצואל נית� בחלק�, שוני�

 15 לתשלו� התובעת זכאית הא� לבחו� יש, הצדדי� והתנהגות ההסכ� הוראות, זו ראייתי תשתית רקע על

 16  .נוספות עבודות בגי�, החוזית התמורה על העולה

  17 

 18 תמורה נקבעה בהסכ� הכלולות העבודות עבור קרי, פאושלי הסכ� שהינו ההסכ� היא  המוצא נקודת

 19. לתובעת נוס' תשלו� מצדיקות, בהסכ� לעבודות שמעבר, נוספות עבודות כי היא המוצא נקודת. כוללת

 20 יעשו להסכ� תוספת או שינוי כל כי הקובע, 16.2 סעי', ההסכ� מהוראות היא מתעלמת התובעת בדרישת

 21 פשוט הצדדי� בי� ההסכ� ,העבודות להיק' יחסית. לחובתו בא שהשינוי צד אותו ידי על וייחתמו בכתב

 22 להוראות לפנות יש אלו בנסיבות. יתומחרו כיצד קבע ולא הנוספות העבודות נושא את במפורש צפה ולא

 23 ואי�, בכתב יהיה להסכ� שינוי כי דורש וההסכ� מאחר. ולנוהג, הצדדי� להתנהגות, בהסכ� הקיימות

 24. התובעת אישור עליה� יש א� רק שינויי� לאשר יש ככלל, שינויי� עבור התמורה לקביעת מנגנו� בהסכ�

 25 נוספות לעבודות בכתב שוני� אישורי� נמצאי� עת, בפועל הצדדי� התנהגו כ
 כי עולה הראיות מבחינת

 26  .התובעת שביצעה

  27 

 28 על המוסכ� ותמחור שבוצעו הנוספות העבודות היק' של תחשיב אי�, עדותו למעט כי עולה התובע מעדות

 29 פירוט ביקש, התובעת של הדרישה את קיבל עת, מרק של הראשוני במכתבו כבר. ביצוע� טר� הצדדי�

 30, הדרישות את לבחו� נית� לא נוספי� פרטי� ללא כי שציי� תו
 הנוספות העבודות לגבי ואסמכתאות

 31  :ביקש היתר בי�. עבודות של וחצי שנתיי� על המתפרסות

 32  .ותכניות סקיצות, כמויות פרוט, המזמי� של בכתב ובקשות והזמנות מכתבי�
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 1 מתעלמת בנוס'. הנוספות בעבודות לתמיכה נוספות ראיות כמעט הציגה לא התובעת כי לציי� למותר

 2 להוראות בהתא� תפעל התובעת כי נקבע 5 בסעי' ש�, בו המפקח וממעמד ההסכ� מהוראות התובעת

 3 דרישות להל� ייבחנו, זו חסרה עובדתית תשתית בסיס על. העבודות הושלמו ומתי א� יאשר אשר המפקח

 4  .נוספות עבודות בגי� לתשלו� התובעת

  5 

 6  ושינויי� חריגי� בחינת

 7  הבנייני� שני עבור שנדרשו רכיבי�

 8  בדירות חציבות

 9 הפנתה התובעת. הבנייני� בשני בדירות חציבה עבודות עבור הוא תשלו� תוספת נדרשה בגינו העיקרי הרכיב  .14

 10שומשו� ה מילוי בתו
, הרצפה של הבטו� יציקת גבי על מונחת להיות אמורה הצנרת כי עולה מה� לתכניות

 11 בס
 תשלו� נדרש הסופי בחשבו�. בדירות הצנרת את להניח כדי חציבה עבודת נדרשת לא קרי, עד לריצו'

 12 בס
 B בבניי� דירות 16 %ו ( 45,500 של בס
 A בבניי� דירות 26( חציבות בוצעו בה דירה לכל ( 1,750 של

 13  .)( 28,000 של

  14 

 15 על התובעת מטע� אמת בזמ� תיעוד כל אי�, החוזי לצפי מעבר בוצעה שלכאורה הרב העבודה היק' למרות

 16. עבודה המבוקשת התמורה לשיעור תחשיב , ואי�ביצועה היק' של תיעוד , אי�זו עבודה בגי� לתשלו� דרישה

 17 אי�. החוזי המחיר בתו
, בכפיה החציבה עבודות לבצע לו שהכתיב כמי דידי את להציג ניסה התובע בעדות

 18 להגזמה נוטה אשר, די� בעל של דהייח עדות על ונשע� חיצוניות בראיות נתמ
 שלא זה תיאור לקבל בידי

 19  . המציאות של ציוריי� ולתיאורי�

  20 


 21 שלו חבר לוקח היה דידי כי בלובי לחציבה ביחס, לראשונה הטענה פירוט תו
, התובע העיד 14' בעמ כ

 22, 16' מע( באיו� התנהל נורותיהצ נושה כל כי טע� בהמש
. מהאתר התובעת את זורק או ( 130,000 ומקזז

 23 ואכזריות בכוח והתנהל רגל שיפשוט כדי החשבונות את לו להפסיק בפרוטוקול רש� דידי כי טע� עוד). 14' ש

 24 אדריכלות תוכניות יש בדירות. במילוי תכננה גובה יש א�"...: טענתו סיכ� זה ולעניי�). 5%7' ש, 18' עמ(

 25 תרי� לדידי אמרתי. קשה ולעבוד לחצוב צרי) 4 א�. דלוחי� לעשות מתאי� אומרת זאת' סמ 12 גובה

 26' בעמ ג� טע� כ
). 13%19'ש, 26' עמ( "חשבונות הגשתי אני ישל� הוא שתקתי שתוק לי אמר הוא ממדי�

 27  ".שתקתי אז שתוק לי ואמר התחננתי קומה כל אליו פניתי": 1' ש, 35

  28 

 29 לשונו את לנצור הוא מתקשה, הוא נהפו
, ששותקי� האנשי� מסוג אינו התובע, בהרחבה לעיל שפורט כפי

 30 או בכתב אלו טענות כלל ולא בחציבות הצור
 על אמת בזמ� מחה כי עדותו לקבל אני מתקשה ולכ�

 31  .מדידי מחשש השוני� בפרוטוקולי�

  32 
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 1 בסרטו� מדובר. בדירות חציבות עבור תשלו� תוספת לו מגיעה כי להוכיח כדי התובע שהציג בסרט די אי�

 2 באילו ברור לא. מסוימת בקומה דירות מספר או אחת בדירה חציבה כעבודות שנחזה מה המתעד כללי

 3 אי� כ� כמו. העבודה היק' את להוכיח כדי די בו אי� . מה שרואי� בסרטהסרט צול� מתי או מדובר דירות

 4 עבודות את שיסיימו כדי יותר קצת לפועלי� שיל� כי עולה התובע ומעדות לדרישתה התובעת מטע� תמחור

 5  .החציבה

  6 

 7 לא חציבות עבור תשלו� של השאלה כי הבהיר המפורט ובמכתבו זו דרישה מרק פסל החשבונות בבחינת

 8 בו דהושהעב B לבניי� ג� מתייחסת הדרישה כי העובדה. העבודות במהל
 המרובות הישיבות בכל עלתה

 9 הבינה התובעת כי מלמדת, העבודות ביצוע בזמ� טענה כל עלתה ולא התביעה הגשת לפני רב זמ� הושלמה

 10 למרות, לעיתי� כי מרק ציי� עוד. לה שהובטח הכולל במחיר כלולה, הוכח לא שהיקפה, זו עבודה כי היטב

 11 כי הבהיר עוד. המחיר בהצעת כלול וזה סנטימטרי� מספר של לעומק מקומית בחציבה צור
 יש, התכניות

 12כמעט  הנגדית בחקירתו. אז דרישותיו ולהעלות הגבהי� לנושא ער להיות צרי
 היה היציקות בזמ� התובע

 13 או לתכניות התאמה אי ויש במידה כי וציי� הסופי לחשבו� המפורטת בתגובתו האמור ע� מרק עומת לאו

 14 אסמכתאות לו נת� התובע כי הכחיש מרק). 25%33' ש, 91' עמ( דרכו לעבור התובע על היה חריג דבר כל

 15 לגובה ביחס). 16%23' ש, 97' עמ( מסמ
 כל לו הביא לא התובע כי וציי� והתוספות השינויי� לבחינת נוספות

 16' עמ( בעצמו עבודות ביצוע טר� החלטתו ולקבל אליו לפנות התובע על היה כי מרק הדגיש בדירות הריצו'

 17  ).22%24' ש, 100

  18 

 19 סירב כי התובע לטענות בסיס ואי�, והגו� קפד� אד� מרק כי התרשמתי הראיות מכלול בחינת לאחר

 20 ואינו היה לא מרק כי התרשמתי. דידי של הנחייה בגלל והחריגי� הסופי החשבו� את לאשר בשרירותיות

 21 %ב חציבה עבודות ביצעה כי הוכיחה לא התובעת כי עולה.  אחרי� להחלטות" גומי חותמת" שישמש אד�

 22 לאשר אי�, דרשנש התערי' והוכחת העבודה היק' של מדידה בהעדר. תשלו� תוספת המחייבות דירות 42

 23 כי מרק של עדותו את אני מעדי', מכ
 יתרה. הוכח לא היקפ� אשר, בדירות החציבה עבודות בגי� תשלו�

 24 כלולה זו עלות וכי, לעיתי� נדרשת בדירה מסוימת חציבה כי ומקובל הקבלני� בישיבות כלל עלה לא הנושא

 25 התובע של לב תשומת חוסר כי ייתכ� כי מרק עדות נסתרה לא. הפאושלי ובתשלו� שניתנה המחיר בהצעת

 26 לאשר מקו� מצאתי לא לכ�. מהדירות בחלק חציבה עבודות שנדרשו לכ
 שהוביל זה הוא היציקות בשלב

 27  .אלו עבודות בגי� תשלו� תוספת

  28 

 29  מרפסות ניקוז לצינור ותוספת שינוי

 30 בבניי� דירות 29 ועבור לדירה ( 175 של בעלות A בבניי� דירות 33 עבור תשלו� התובעת דרשה זה ברכיב  .15

B ,31, ותמחורה העבודה היק' בהוכחת מחדל לתובעת זה לרכיב ביחס ג�. הבנייני� בשני המרפסות כל, קרי 

 32, המרפסות לניקוז מאושר שינוי ראה לא כי ציי� מרק של בתגובתו. זה עניי� כנדרש הוכיחה לא כי ועולה
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 1 כי מרק טע� זה ברכיב. הניקוז קו איכות את שינתה לא אשר מהתכנית בסטייה מדובר, שינוי שהיה וככל

 2 את הוזילה דווקא, 3 %ל צול 4 מ במרפסת הניקוז קוטר את להחלי' לתובעת אישרה שהמתכננת העובדה

 3  .הנגדית בחקירה נסתרה לא זו עדות. התובעת של עבודתה עלות

  4 

 5 מיקו� לשינוי טענתה עקב המרפסות ניקוז בגי� עבודתה שיעור גדל במה במפורש הוכיחה לא התובעת

 6. נוספת בעבודה מדובר כי ללמוד נית� ממנו הסבר כל ואי� המקור מול השינוי של תכניות צורפו לא. הניקוז

 7 המרפסת מרכז לכיוו� הניקוז צנרת את להארי
 ממנו דרשה הנתבעת כי התובע טע� שכנגד כנתבע בתצהירו

 8 קוטר הקטנת כנגד קוזז לא ומדוע התמחיר על השפיע זה שינוי כיצד הוכיחה לא התובעת. וחצי במטר

 9  .אלו עבודות בגי� תשלו� תוספת לאשר מקו� מצאתי לא כ� על. שהונחו הצינורות

  10 

 11  )לחשבו� הסופי 4 סעי'( לחצר מחו3 גש� מי צינור הוצאת

 12 זה סכו�. אחרת עלות על באתר סוכ� כי שטע� למרות ( 2,445 של בס
 A לבני� ביחס הדרישה אישר מרק   .16

 13 את מאשר כי ציי� ובו 27.2.14 מיו� דידי של אישורו עליה 24.2.14 מיו� התובעת דרישת, 3/ת לאור אושר

 14 ביצוע ואי שינויי� עבור מהתובע יקוזז התשלו� כי, באישורו דידי ציי� עוד. המופרז התמחור למרות החיוב

 15  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 2,445 של בס
 לתשלו� התובעת זכאית כ� על. עבודות

  16 

 17 בתגובתו התייחס מרק, מכ
 יתרה. 3/ת במסמ
 מגובה אינה אול�, דומה דרישה נכללה B בניי� עבור

 18 ביצע דעתו על והתובע הנתבעת עובדי ידי על בעיקרה בוצעה והעבודה חפירה נדרשה לא כי וציי� לדרישה

 19  .זה בעניי� ג� מרק של גרסתו אני מאמ1 ולכ� נסתרו לא אלו טענות. השינוי את

  20 

 21  סופגי� בורות התקנת

 22 כי בטענה זו דרישה דחה מרק. סופגי� בורות שבעהמ אחד כל עבור 3,600 של בס
 תשלו� דורשת התובעת  .17

 23 הנתבעת. הושלמה לא וממילא, הכללי בתשלו� וכלולה התובעת מחובות כחלק בתכניות מופיעה העבודה

 24 שקיבל בתכניות נמצאי� הבורות כי וטענה וניקוז ביוב כוללת העבודה כי המציי�, 2.1 סעי', להסכ� הפנתה

 25  .מההסכ� שחורגת בעבודה מדובר כי הוכיח לא והתובע נסתרה לא זו טענה. התובע

  26 

 27  התובעת של סופי בחשבו� סעיפי� מספרי לפי – A בבניי� החריגי� יתר

 28 והתקנתה חציבה, A בניי� בלובי שהונחה צנרת פירוק של עבודה עבור % )5 סעי'( בלובי צינור פירוק  א.  .18

 29 בסעי' המתוארת העבודה בוצעה כי מחלוקת אי� למעשה. ( 8,550 של בס
 תשלו� התובעת דורשת, מחדש

 30 בגי� היא המחלוקת. כפולה עבודה לביצוע נדרשה התובעת למעשה. שהוגש וסרטו� בתמונות תועדה אשר, זה

 31 כי בטענה מרק ידי על אושר לא זה סכו�. הצנרת את שוב ולהרכיב לפרק התובע נדרשה צד איזה של מחדלו

 32  .ופירוקה בהנחתה הצור
 את מונעת שהייתה פעולה, הצנרת הנחת טר� מדידות לבצע התובעת על היה
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 1 עבודה עקב, תשלו� לתוספת זכותה להוכיח התובעת בידי עלה כי מצאתי זה בעניי� העדויות שמיעת לאחר  

 2. לאש� נוגעת והמחלוקת במחלוקת שנוי אינו והיקפה העבודה ביצוע עצ�, בדירות לחציבות בניגוד. כפולה

 3 פעלה בטר� רב זמ�, התכניות לפי תחילה הונחו הצינורות כי עדותו עליי מהימנה התובע עדות שמיעת לאחר

 4 לבניי� לתשתית הנוגע בכל, בדירות לריצו' בניגוד. הכניסה בקומת הציבוריי� השטחי� את לרצ' הנתבעת

 5. המתוכנ� הריצו' פני לגובה מעל יעלה גובהה כי מצב יווצר לא הצנרת הנחת בעת כי לוודא הנתבעת על היה

 6 לפי פעלה עת חובתה ידי יצאה, העבודות ביצוע טר� נוספי� באמצעי� לנקוט יכלה התובעת א� ג�

 7 את לפרק נאלצה באשמתה שלא הוכיחה כי מצאתי התובעת מטע� דעת חוות בהעדר ג� לכ�. התכניות

 8 בראיות גובו שלא הנתבעי� בסיכומי הגובה לתחשיבי להידרש מקו� מצאתי לא. מחדש ולבצעה הצנרת

 9 התובעת זכאית כ� על. העבודות ביצוע בגי� הסכו� הוכח ולכ� התובע בתחשי על חלק לא מרק. מטעמ�

 10  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 8,550 בס
 לתשלו�

  11 

 12 השינויי� עבור כי בטענה נוס' תשלו� אישר לא מרק % )6%8 סעיפי�( 1,11,24' מס בדירות שינויי�  ב.  

 13 השינויי� לביצוע ואישור אסמכתאות מהעדר ג� נבע התשלו� סירוב. מהדיירי� פרטי תשלו� התובע קיבל

 14 ולכ� אות� סתרה ולא הנתבעת טענות ע� התמודדה לא התובעת. 1 בדירה לעבודות ביחס מרק של ומטענה

 15, 1' מס בדירה הדייר ידי על ( 3,000 לתובע שול� כי אישור צירפה הנתבעת. הנתבעת גרסת את להעדי' יש

 16  . זו טענה נסתרה לא סותרת טענה ובהעדר

  17 

 18 11 לדירה ביחס תרשי� ג� ישנו הראיות שמיעת במהל
 שהוגשה המסמכי� אסופת בי�, 11 לדירה ביחס

 19 בסיכומיה הנתבעת הסכימה לכ�, מ"מע בצירו' ( 1,500 בס
 לחיוב 30.3.14 מיו� הנתבעת של אישור ובה

 20 נית� לא, הראיות שמיעת במהל
 רק שהוצג, זה מסמ
 ללא כי הנתבעת בטענת ממש יש. זה סכו� לאשר

 21  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 1,500 בס
 לתשלו� התובעת זכאית כ� על. לגופה הדרישה לבחו� היה

  22 

 23 מרק. הנתבעת עמדת את לאמ1 מצאתי זה בסעי' ג� %) 9 סעי'( דידי של הפרטית בדירה שינויי�  ג.  

 24 להיק' ה� מתייחסת תגובתו. ( 2,700 של כולל בסכו� זו בדירה הנוספות העבודות עבור חלקי תשלו� אישר

 25 ואישורו מרק של התמחור את לאמ1 יש זה לפירוט נוגדת התייחסות בהעדר. לתמחורה וה� שבוצעה העבודה

 26  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 2,700 בס
 לתשלו� התובעת זכאית כ� על. העבודות להיק' ביחס

  27 

 28 שונה במה, אותה ביצעה וא� זו עבודה ביצעה כי הוכיחה לא התובעת % )10 סעי'( אש כיבוי טיימר  ד.

 29 מדובר כי שציי� מרק של בתשובתו פורטו אלו תהיות. עבודתה את ייקרה וכיצד המקורית מהתכנית היא

 30  .נוס' לתשלו� זכות התובעת הוכיחה לא אלו לטענות מענה בהעדר. המשאבות בהתקנת שכלולה בעבודה

  31 
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 1 האסלות מיקו� את סימ� כי בתגובתו ציי� מרק % )11 סעי'( 30,32,33 בדירות אסלות מיקו� שינוי  ה.

 2 חיזק מרק. נוס' לתשלו� זכאותה התובעת הוכיחה לא ולכ� נסתרה לא זו טענה. נכו� לא הרכיבה והתובעת

 3  ).7' ש, 103' עמ( הנגדית בחקירתו זו טענה

  4 

 5 את ושינה שהתבקשה מהכמות מחצית רק אישר מרק %) 12 סעי'( במחס� מתזי� נקודות תוספת  ו.  

 6 התובעת זכאית כ� על. מרק של עמדתו לאמ1 יש, אלו טענות ע� התובעת התמודדה ולא מאחר. התמחיר

 7  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 800 בס
 לתשלו�

  8 

 9 הייתה העבודה בזמ� כי וציי� לדרישה נקודתית התייחס מרק %) 13 סעי'( 21 דירה ניקוז תיקו�  ז.  

 10 עבודה ביצעה והתובעת ריצו' לפרק נדרשה הנתבעת. לניקוז בטו� חדר התובעת רשלנות בגלל הא� מחלוקת

 11 לא זה ברכיב וג� אלו טענות סתרה לא התובעת. ( 250 בס
 שנתבעה נוספת עלות אושרה לא לכ�, חוזרת

 12  .דרישתה הוכיחה

  13 

 14 15,995 של כולל בסכו� לתשלו� התובעת זכאית A בבניי� ושינויי� תוספות עבור כי עולה לעיל האמור מכל  .19

 15 למועד נכו�, הקר� בסכו� הסכומי� לתשלו� זכאית התובעת כי מצאתי אלו ברכיבי� ג�. מ"מע בצירו' (

 16  .תביעתה ניהול ואופ� סופית התחשבנות לערו
 מחדלה נוכח, הדי� פסק

  17 

 B  18 בבניי� החריגי�

 19 הצנרת מיקו� והחלפת פירוק עבור ( 12,600 דרשה התובעת % )5 סעי'( סולארית בצנרת שינויי�  א.  .20

 20. המקורית העבודה מול אל שבוצעה לעבודה מפורט תמחיר לראות ביקש מרק של בתגובתו. הסולרית

 21 מבקש התובע כי 5 בסעי' נרש� בו) 2/נ( 2.7.13 מיו�, העבודות ביצוע בעת ישיבה לפרוטוקול הפנתה הנתבעת

 22 שלא נעשה הביצוע כי ציי� שדידי תו
, שבוצע את לתק� כדי סולארית צנרת לביצוע מתוקנות תכניות לקבל

 23 מתכננת מהשהושל לאחרו, עבודה ביצוע היה כי למעשה אישר מרק של הנגדית בחקירתו. לתכנית בהתא�

 24 אמנ�. למחדל הסיבה בשאלת והמחלוקת כפולה עבודה שבוצעה הוכח כי עולה. בצינורות שינוי דרשה המי�

 25 עבודות ביצע כי הבהיר בעדותו אול�, שבוצעו לשינויי� העובדתית התשתית את בתצהיריו פירט לא התובע

 26 מכלול מבחינת). 18' עמ( הצינור את לשנות נדרש ביצוע ולאחר, כרומג�, הדוודי� חברת של תכנית לפי

 27 לשינוי מאוחר צור
 עקב שינוי לבצע ונדרשה לתכניות בהתא� עבדה כי להוכיח התובעת בידי עלה העדויות

 28 התובעת של טעות מחמת כי להוכיח לנתבעת הנטל את העבירה התובעת. יתרסולאה למערכת צנרתסוג ה

 29 בתמחור כפר לא ומרק מאחר. זו טעות להוכיח כדי 2/בנ די כי מצאתי ולא, בשנית העבודה את לבצע נדרש

 30 לתשלו� התובעת זכאית כ� על. זה ברכיב כמבוקש ( 12,600 של ס
 לתובעת לאשר מקו� מצאתי, העבודה


 31  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 12,600 בס

  32 
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 1 מאחר מאושר לא הסכו� כי הבהיר מרק בתגובת % )6 סעי'( מחדש והתקנה חצר ניקוז פירוק  ב.

 2 של הנגדית בחקירתו נסתרה לא זו גרסה. המשאבות בחדר מידי נמו
 הניקוז צינורות הרכיבה והתובעת

 3 בביצוע טעות כי להוכיח התובעת בידי עלה לא. בתובעת נעו1 המחדל כי דעתו על עמד אשר) 97%98' עמ( מרק

 4  .זו עבודה עבור לתשלו� זכאית לא ולכ� בשנית העבודה לביצוע לה שגרמה זו היא הריצו'

  5 

 6 הדבר כי הבהיר אול� השוחות את להגביה נדרשה התובעת כי אישר מרק % )7 סעי'( שוחות הגבהת  ג.

 7 של בעבודות מדובר כי זו טענה נסתרה לא. נוספת בעבודה מדובר לא ולכ� המכסי� התאמת טר� נעשה

 8 עבודה בגי� נוס' לתשלו� התובעת זכאית לא לכ�. נוס' תשלו� מצדיקה שלא, לפיתוח השוחה גובה התאמת

 9  .זו

  10 

 11 אישור נית� אכ� כי הבהיר מרק % )8 סעי'( מחדש והתקנה כביסה למכונת ודלוחי� מי� נקודת ביטול  ד.

 12 זכאותה הוכחה לא, התובעת מטע� סותרת ראיה בהעדר. בוצעה לא העבודה כי טע� אול� 2.5.14 ביו�

 13  .בוצעה כי הוכח שלא, זו עבודה בגי� תשלו� לתוספת

  14 

 15 ובמכתבו החשבו� בגו' התייחס מרק % )14 – 9 סעיפי�( נקודות ותוספת נקודות מיקו� שינוי  ה.

 16 תענייני תגובה בהעדר. התמחור תיקו� תו
, מסמכי� לו הוצגו בו במקו� חלקי באופ� ואישר המפורט

 17 לתשלו� התובעת זכאית כ� על. ( 2,100 בס
 תשלו� מאשר כ� על. ממצאיו את אני מאמ1, מרק של לבדיקתו


 18  .זו עבודה בגי� מ"מע בצירו' ( 2,100 ס

  19 

 20. מיוחדי� אביזרי� התקנת עבור תשלו� תוספת הדרש תהתובע % )15 סעי'( מיוחד דוש מוט התקנת  ו.

 21 מדיירי� ישירות כספי� גובה התובע כי דידי הלי� בה 14.9.14 מיו� לתכתובת הנתבעת הפנתה זה בעניי�

 22 ולא האביזרי� הותקנו דירות באילו פירט לא שהתובע שעה, הוכחה לא זו דרישה ג�. אביזרי� התקנת בגי�

 23 כי התובעת הוכיחה לא כ� על. שוני� במקרי� שביצע כפי, מהדייר ישירות הסכו� את גבה לא כי הצהיר

 24 אביזרי� התקנת עבור כי העקרונית עמדתה את אני שמעדי' למרות, אלו עבודות בגי� לתוספת זכאית

 25  .תשלו� תוספת לדרוש היה נית� מיוחדי�

  26 

 27 14,700 של כולל בסכו� לתשלו� התובעת זכאית B בבניי� ושינויי� תוספות עבור כי עולה לעיל האמור מכל  .21

 28 למועד נכו�, הקר� בסכו� הסכומי� לתשלו� זכאית התובעת כי מצאתי אלו ברכיבי� ג�. מ"מע בצירו' (

 29  .תביעתה ניהול ואופ� סופית התחשבנות לערו
 מחדלה נוכח, הדי� פסק

  30 

  31 

  32 
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 1  התובעת של הזכות יתרות

 2 וכ�, מ"מע בצירו' ( 109,598 של בס
 החוזי התשלו� ליתרת זכאית התובעת כי עולה לעיל האמור מכל  .22

 3 לתובעת לשל� הנתבעת על, כ� על. מ"מע בצירו' ( 30,695 של כולל בסכו� וחריגי� תוספות עבור לתשלו�

 4  .( 164,143 של כולל סכו�

  5 

 6  שכנגד התביעה

 7 בגי�, הפאושלי מהמחיר לתובעת לקזז זכות לנתבעת כי האחת .יסוד הנחות שתי על מבוססת שכנגד התביעה  .23

 8בוצעו בפועל על ידי אחרי� או עבור ש עבודות עבור לשל� התובעת על כי השנייה. בוצעו שלא עבודות

 9   ש.לרכו התובעת על שהיה חומרי�למרות שמדובר בעבודות או , וחומרי� שסיפקה לה הנתבעתשירותי� 

  10 

 11 הנתבע הסכו� כ
. מהתובעת לתשלו� דרישה לבי� קיזוז טענות בי� מערבב שכנגד התביעה כתב, לעיל כאמור

 12 מקו� אי�, לאחריות הזמני� חלו' רחולא בתביעה ההתחשבנות במסגרת נכלל שכנגד לתביעה 8 בסעי'

 13 בוצעו שלא בעבודות עוסקי� שחלק� סעיפי� 11 על מבוססת שכנגד התביעה עיקר. זה בסעי' לדרישה

 14 מבוססי� אלו רכיבי�. התובעת על להטיל יש כי שנטע� נוספות עלויות בגי� וחלק� ,בתכניות ונכללו בפועל

 15  .הנתבעת לתצהירי שצורפו שוני� ומסמכי� מרק של בדיקתו על

  16 

 17 בהסכ� מספיק ביסוס אי�, בוצעו שלא עבודות בגי� לתובעת לקזז זכאית כי, הנתבעת של הראשונה להנחה

 18 עבור כי להסתכ� ומוכ� כללי תחשיב הוא עור
, פאושלית מחיר הצעת נות� קבל� כאשר. מאליה מובנת ואינה

 19 אילו ועבור התובעת של התמחור אופ�. לבצע שנדרש העבודות להיק' ביחס ברווח יישאר הכוללת התמורה

 20 כי ברור העניי� נסיבות ממכלול אול�, מהראיות חלק היה לא, הפסידה אילו ועבור יותר הרוויחה רכיבי�

 21 תחשיב לפי הכוללת מהתמורה להפחית הנתבעת זכאית, הקבל� מעבודת המפחית בתכנית שינוי כל לא

 22  .מעשה לאחר שעורכת

  23 

 24 התובעת פנתה טר� הצדדי� בי� בהתכתבות כבר עלתה לקיזוזי� הנתבעת של זכותה עצ� בדבר זו מחלוקת


 25 ההצעה את 27.2.14 ביו� דידי אישר) 3/ת( נוספות לעבודות התובעת של מחיר בהצעת כ
. המשפטי להלי

 26  "יקוזז מהזיכויי� המגיעי� ליז� מניסימפור עבור שינויי� ואי ביצוע עבודות".: והוסי'

  27 

 28  :7 בסעי' נכתב ובו מסויימת בדירה לרטיבות בטענה העוסק 3.8.14 מיו� מכתב צור' דידי של לתצהירו

 29 שיש הקיזוזי� בנושא ישיבה תואמה לא עדיי�, שהתבקשת שלמרות להזכיר) ברצוני זו בהזדמנות"

 30   ".יד) על בוצעו ולא בתוכניות שהופיעו עבודות בגי� בחשבונ) לבצע

  31 



  
  בית משפט השלום באשקלון

    

מי זהב עבודות אינסטלציה וביוב בע"מ ואח' נ' ימי� ניסי� חברה לבני�  14	12	60310 ת"א
  ופיתוח בע"מ ואח'

  

   
    תיק חיצוני: 

   

22  
 28מתו

 1 ובאישור העבודה לשפור רק שנעשה שינוי וכל קיזוזי� שו� ביננו אי�": ביו� בו, התובע כותב בתגובה

 2  ".למחשבה חומר רק 2 100 ישול� שיקוזז שקל כל. המתכננת

  3 

 4, מהתמורה לתובעת לקזז זכאית כי העקרונית הטענה את הנתבעת העלתה לראשונה כי עולה לעיל מהאמור

 5. התובע ידי על והוכחשה כללי באופ� הועלתה הטענה. העבודות השלמת לפני רב לא זמ�, 2014 בפברואר רק

 6 השלמת ע� תער
 הצדדי� בי� הסופית ההתחשבנות כי הקובע להסכ� 11.5 סעי' על נסמכת הנתבעת

 7  . יבוצעו שלא עבודות עבור לנתבעת קיזוז זכות ברור באופ� מקנה לא בכלל וההסכ� זה סעי' אול�, העבודות

  8 

 9 המזמי� ישל� א� כי קובע ששילוב� להסכ� 3.5 %ו 3.3 סעיפי� על נסמ
 שכנגד התביעה של אחר חלק

 10 על תשלו� לדרוש חוזית זכות לנתבעת מקני� אלו סעיפי�. ולשלמ הקבל� על חובה, הקבל� על שחל תשלו�

 11 לבחו� יש, בוצעו שלא עבודות בגי� לקיזוז דומה סעי' בהעדר. התובעת במקו� שילמה כי שתוכיח תשלומי�

 12  .ביתר תשלו� בגי� להשבה דרישה כל לגופה

  13 

 14 102 – 101' עמ( "משלמי� לא עשית לא, ""מקבל לא הרכבת לא" מרק של עמדתו את כפשוטה לקבל אי�

 15 אי, קיזוז בה� אי� אלה קטני� דברי�, דירה פר, פאושלי במחיר" התובע עמדת את לשלול ואי�') לפר

 16 חלק הועלו ההגנה כתב הגשת ע� רק כי התובע לטענת משקל לתת יש כ� כמו). 13' ש, 28' עמ( "לקזז אפשר

 17  .שוני� בתשלומי� התובעת לחיוב מהטענות

  18 

 19  ).שכנגד לתביעה 12 בסעי' הסעיפי� סדר לפי( שכנגד התובעת דרישות להל� ייבחנו זו התנהלות בסיס על  .24

  20 

 21 המי� זר� פתיחת ידית מחוברת אליו המקלחת בקיר המותק� הברז( לאינטרפו1 מאריכי�  . 1

 22 ראשי הרכבת ביצוע בזמ�": שכתב 11.11.14 מיו� מרק של מכתבו על נסמכת זו דרישה % )למקלחת

 23 אינטרפוצי� ראשי לסגור לכ�, טיח בתו) מהרגיל יותר עמוק הורכבו כנראה מה� חלק, אינטרפוצי�

 24   ".אפשר אי מאריכי� בלי ל"הנ בדירות מכסי� ע�

 25 מחדל כי בטוח לא עצמו ומרק בחסר לוקה מלכתחילה זו טענה נסמכת עליה העובדתית התשתית כי עולה

 26  .( 4,706 בס
 הנתבעת בעלות מאריכי� ברכישת הצור
 גרר התובעת

  27 

 28 נהפו
. האינטרפוצי� התקנת באופ� התרשלה התובעת כי הוכיחה לא הנתבעת כי עולה הראיות מבחינת

 29 ומיישרי� ו�קע הקיר בה� מקרי� ישנ�, הטיח ביצוע בעת כי שהסביר התובע עדות את אני מעדי', הוא

 30 סביר זה הסבר). 27' עמ( מארי
 וצרי
 יותר שקוע האינטרפו1 כי לכ
 המוביל דבר, טיח בעזרת ותמהעקי את

 31 כי מעדותו שהתרשמתי, רווח שמעו� העבודה מנהל לרבות, הנתבעת עדי ידי על נסתר ולא העניי� בנסיבות
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 1 זכאית לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על). 89 – 88' עמ( זה בעניי� לשאלות עניינית מהתייחסות התחמק

 2  .אלו מאריכי� בגי� לתשלו�

  3 

 4 כללית טענה בסיס על, זה ברכיב. ס"מ 60 מקוטר שינוי % גשמי� מי לניקוז ספיגה בורות קידוח  .2

 5 לחייב מבוקש, הקוטר לפי יחסי באופ� העלות את לחייב יש ספיגה בורות שבעה בגי� כי מרק של בתצהיר

 6 לא זו טענה ג�. מ"מע לפני ( 15,169 של כולל וסכו�, בור לכל מ"מע לפני ( 2,167 של בס
 התובעת את

 7  . שכנגד לתביעה קיזוז טענות בי� הנתבעת של הערבוב את וממחישה הוכחה

  8 

 9 את קיבלתי לא. הבורות קידוח עבור תשלו� לתוספת התובעת דרישת את לעיל דחיתי הספיגה בורות ברכיב

 10 היק' הגדלת כי מהטע� ג�, מהמתוכנ� יותר גדולה עבודה עבור תשלו� לתוספת זכאית כי התובעת טענת

 11. בתיק כראיות סדור באופ� הוגשו שלא לתכניות ברור לא באופ� הפנה והתובע כנדרש הוכחה לא העבודה

 12 אישרה מדוע הסבר אי� לנתבעת. 10.11.13 מיו� המתכננת באישור בוצע מ"ס 40 של לקוטר השינוי

 13, מכ
 יתרה. הבורות ביצוע לאחר סמו
 אחר תחשיב לערו
 ביקשה ולא השוטפי� בחשבונות תשלומי�

 14 לערו
 לנתבעת מקנה אינה, הבור קוטר במקצת קט� כי והעובדה הכללית בעבודה הכלול ברכיב מדובר

 15  .הצדדי� בי� בהתקשרות מעוגני� אינ� שממילא, העלות הבדלי של תחשיב

  16 

 17 בתצהירו לא אול�, שכנגד בתביעה פורט התחשיב. שערכה התחשיב את כלל הוכיחה לא הנתבעת, לכ
 מעבר

 18 לבקש כדי אריתמטי חישוב ועריכת דקל למחירו� בהפניה די אי�. זו דרישה לדחות כדי זה בטע� ודי מרק של

 19 לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על. יותר קטני� בורות וקדחה לעצמה חסכה התובעת כי טענה בגי� השבה

 20  .הספיגה בורות קוטר הקטנת בגי� לתשלו� זכאית

  21 

 22 בטענה מ"מע בצירו' ( 850 התובעת דורשת זה רכיב בגי� % הספיגה לבורות, סומסו�, חצ1 אספקת  .3

 23 התובעת כי הטענה את שקיבלתי מאחר. הנתבעת ידי על סופק וזה החצ1 את לספק היה התובעת על כי

 24 עבור לתשלו� העקרונית זכותה הנתבעת הוכיחה, חשבונה על הספיגה בורות את להשלי� אמורה הייתה

 25 הציגה ולא זה סכו� שילמה בפועל כי הוכיחה לא הנתבעת, זאת ע�. התובעת במקו� ששילמה רכיבי�

 26 ללא ,שטע� רווח שמעו� של בתצהירו די אי�. בגינו אחרת אסמכתא או הסכו� חישוב בדבר ראיות

 27 לתשלו� זכאית לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על. עבורו שילמה והנתבעת 1החצ את סיפק כי ,אסמכתאות

 28  .הספיגה בבורות חצ1 בגי�

  29 

 30 מבוקש זה רכיב בגי� % כיור ע� המגיע אמבט ארו� התקנת עקב רחצה בחדרי כיורי� התקנת אי   . 4

 31 שנחסכה עבודה בגי� ( 12,400 של כולל ובסכו�, לכיור ( 100 של בס
, כיורי� 124 עבור התובעת את לחייב

 32 החשבו� את הנתבעת שאישרה שעה. שכנגד לתביעה קיזוז בי� העירוב את ממחיש זה רכיב ג�. לתובעת
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 1 כי קבעתי, לעיל כמפורט. שכנגד בתביעה אותו לדרוש זכאית לא, ש� קוזז לא ( 100 של והסכו� הסופי

 2  . זה סכו� זו מתמורה לקזז נית� לא ולכ� החוזית התמורה למלוא זכאית התובעת

  3 

 4 בעלות ניסימפור את חייבנו" לפיה מרק של בתצהירו שורה על ונסמכת הטענה הוכחה לא עניי� של לגופו

 5 לזכותה הסבר ואי� לכיור ( 100 של לתחשיב בסיס כל מצאתי לא". הכיורי� את להתקי� צרי
 היה שלפיה

 6 ג�, התובעת שהציע הכולל המחיר במסגרת. התובעת בעבודת לחסכו� טענה בגי� זה סכו� לקזז הנתבעת של

 7 אני מקבל, מהותיי� שינויי� אינ� אול�, עבודתה היק' את במעט המפחיתי� בתכניות שינויי� ישנ� א�

 8  .המוסכמת מהתמורה להפחתה זכות לנתבעת מקימי� אינ� כי התובע עמדת את

  9 

 10 הותקנו בו המחיר עבור אותו מחייבי� כי בטיעוניו סבר עת התובעת של דרישה כלל הבי� לא התובע כי נדמה

 11 ידי על שסופקו, אלו כיורי� של חיבורי� עבודת כי טע� הטענה את התובע שהבי� לאחר. הרחצה ארונות

 12) 29' עמ( זה הסבר. קיי� ארו� בתו
 החיבור את לבצע הצור
 לאור רגיל כיור תמהתקנ יותר קשה, אחר ספק

 13  .כיורי� התקנת אי בגי� לתשלו� זכאית לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על. בעיני סביר

  14 

 15. הספיגה לבורות לחצ1 ביחס למסקנתי זהה זה ברכיב המסקנה % ומלט חול ,שחור חומר אספקת  . 5

 16 הוכיחה לא אול�, לספק התובעת על שהיה חומרי� עבור לתשלו� זכותה עקרוני באופ� הוכיחה הנתבעת

 17 התובעת חייבת לפיו החישוב את מבהיר לא מרק של תצהירו. עלות� את או שסיפקה החומרי� היק' את

 18  . דירות 62 עבור שכנגד בתביעה רק נכלל והתחשיב ( 1,983

  19 

 20 שלה� העבודות עבור ומלט חול ממנו לקבל נהגו התובעת של פועלי� כי רווח שמעו� עדות נסתרה לא מנ�א

 21 בשישי� בטל לצרכיה התובעת השתמשה בו החומר כמות כי ברור הנתבעת מתחשיב א' אול�, בדירות

 22 תשלו� דורש היה לא כי דידי העיד זה בעניי�. לצרכיה הנתבעת או הגמר קבל� שימוש עושה בו החומר מכמות

 23, הרגשית מהבחינה מובנת זו עמדה. אליו התובע של יחסו לאור התשלו� את ודורש אחר קבל� מכל זה מעי�

 24 או שירות לקבל התובעת נהגה השוטפת בהתנהלות כאשר. עסקית להתנהלות בסיס לשמש יכולה לא אול�

 25 לקח כי התובע טענת נסתרה לא. עלותו מה השירות מת� ע� להבהיר צרי
 היה, מהנתבעת עבודה מריוח

 26 פועלת, הגמר קבל� ע� הסכמיה את לחשו' לא בחרה הנתבעת כי העובדה. מהנתבעת ולא הגמר מקבל� מלט

 27 קט� היה היקפו, מלט מהנתבעת נלקח א� ג� כי עולה העניי� נסיבות מכלל מבחינת. זה בהקשר לחובתה


 28 אספקת בגי� לתשלו� זכאית לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על. בגינו תחויב לא התובעת כי הנחה ומתו

 29  .וחול מלט

  30 

 31 של בסכו� הצינורות בעלות נטע� הפרש הנתבעת תשדור זה ברכיב % במרפסות צנרת קוטר שינוי  . 6

 32, הצנרת והארכת הניקוז מיקו� שינוי, המרפסות בניקוז העבודה שינוי בגי� כי קבעתי שלעיל שעה. ( 11,160
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 1 נטע� חסכו� בגי� תשלו� לתוספת זכאית לא הנתבעת כי וחומר מקל, תשלו� לתוספת התובעת זכאית לא

 2 בורות קוטר הקטנת בגי� לתשלו� הנתבעת זכאות לשלילת זהי� זו להכרעה הנימוקי�. התובעת של

 3 לדחות כדי זה בטע� ודי שכנגד התביעה בכתב בתחשיב תומ
 לא מרק של תצהירו זה ברכיב ג�. הספיגה

 4 מתקזז, )השינוי שיעורנוגע לב לא בטח( הוכחה שלא טענה, הצינורות במחיר פער יש א� ג�. הדרישה את

 5 התובעת, הנתבעת כ� על. הניקוז מיקו� שינוי לאור הצינורות את להארי
 התובעת של הצור
 מול הוא

 6  .המרפסות ניקוז צינורות קוטר שינוי בגי� לתשלו� זכאית לא, שכנגד

  7 

 8 40,000 של ס
 הנתבעת מבקשת, שכנגד בתביעה העיקרי, זה רכיב בגי� % טלסקופי טרקטור עבודות   .7

 9 שימוש בעלות ניסימפור את חייב כי ונטע� מרק של בתצהירו ברור תחשיב אי� כא� ג�. מ"מע בצירו' (

 10  .הדרישה את לדחות כדי זה במחדל די. התובעת פועלי במקו�, החומרי� את להרי� לו שסייע בטרקטור

  11 

 12 להיות המתיימר, 11.1.15 תארי
 שנושא מסמ
 צור' מרק של לתצהירו. הנתבעת כשלה זה רכיב בהוכחת ג�

 13 העבודה שעות את אמת בזמ� רש� כי עולה מרק של מעדותו. התובעת עבור הטרקטור של עבודה שעות ריכוז

 14 שמרק למרות. בלבד המשפט לצרכי שהוכ� שנדמה, הנדו� במסמ
 השעות את וריכז, ונביומ הטרקטור של

 15 היומני� של העדר�. כראיה היומני� הוגשו לא, המקורי הרישו� את להראות ויכול ברשותו היומני� כי טע�

 16 מרק של עדותו עליי מהימנה, ככלל. הטרקטור עבודת עבוד לתשלו� הנתבעת זכאית לא בגינה הסיבה אינה

 17, התובעת בסיכומי והרחבה, אלו רישומי� על רבות שאלות למרות. אמת בזמ� רישו� משק' המסכ� הד' כי

 18 קשיי� עלו אמנ�. זה בעניי� שמעו� של לעדותו מרק של עדותו בי� מהותיות סתירות ישנ� כי מצאתי לא

 19 כי לזכור יש. הטרקטור בשירותי ניכר בהיק' נעזרה התובעת כי הוכח אול�, מהחיובי� חלק ע� מסוימי�

 20  .לחובתו פועל זה ומחדל, מטעמו עבודה ומנהל פועלי� לרבות, נוספי� עדי� מזימו� נמנע התובע

  21 

 22 שעות כי עולה מהמסמ
. לתשלו� זכאית לא הנתבעת כי מצאתי הדרישה העלאת מועד לאור, זאת ע�   

 23 אי� כי זה לעניי� הבסיכומי התובעת טענות עליי מקובלות. 4.7.14 ליו� עד 16.9.12 מיו� נרשמו העבודה

 24 ע� הסכ� ערכה לא הנתבעת. הטרקטור עבודת עבור לתשלו� אמת בזמ� דרישה עלתה לא מדוע סביר הסבר

 25 סבירי� וקח ת� מיחסי חלק הינה עבודתו כי מצג כלפיה ויצרה בטרקטור השימוש עלות בדבר התובעת

 26 כפי, הדדי באופ� לעזור נהוג באתר כי שהבהיר התובע של עדותו את זה לעניי� לאמ1 יש. העבודות באתר

 27 לאחר נית� לא, מראש תערי' נקבע שלא שעה. הבניי� את יחד לקד� וכדי עלות ללא, המנו' בשירותי שנעזר

 28 התובע כי הוכח לא. הטרקטור עבודת בעלות אותה ולחייב מוגמרת עובדה בפני התובעת את להעמיד מעשה

 29 אחרת נוהג היה כי סביר, יחויב כי מראש יודע היה ולו הטרקטור עבודת שעות עבור יחויב כי לכ
 הסכי�

 30  . הנטע� בהיק' בו נעזר ולא

  31 



  
  בית משפט השלום באשקלון

    

מי זהב עבודות אינסטלציה וביוב בע"מ ואח' נ' ימי� ניסי� חברה לבני�  14	12	60310 ת"א
  ופיתוח בע"מ ואח'

  

   
    תיק חיצוני: 

   

26  
 28מתו

 1 הכלי� את לתובעת לספק חובה עליה אי� כי, אווה זו לדרישה הבסיס את הוכיחה לא הנתבעת, מכ
 יתרה

 2 כלי� אספקת" :כולל אינו המחיר כי הקובע להסכ� 2.1 לסעי' הפנתה התובעת. לקומות הסניטריי�

 3כי דווקא על הנתבעת הייתה חובה חוזית לספק  מלמדת זו הוראה". הדירות בתו
 וברזי�, סניטריי�

 4לתובעת את הציוד להתקנה עד למקו� ההתקנות. ג� א� סיפקה הנתבעת ציוד אחר, צינורות וחומרי� 

 5טע� התובעת שהיה על התובעת לספק, לא הייתה גמירות דעת בי� הצדדי� כי סיוע זה הוא חב בתשלו� מ

 6  .עבודות הטרקטור הטלסקופי בגי� לתשלו� זכאית לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על או בר קיזוז.

  7 

 8  ) לתביעה שכנגד. 10(12) עד 8(12סעיפי�  % אי התקנת כלי� וברזי� בדירות מסוימות   10 – 8

 
 9תצהירו של מרק מפנה באופ� כללי לקיזוזי� אלו  בצירו' מע"מ. ( 1,500עבור רכיבי� אלו נדרש סעד בס

 10ולא ברור מהתצהיר ונספחיו מה היא התשתית העובדתית בגינה לא אושרו הסכומי�, ומה יחסה לסכומי� 

 11שכבר קוזזו מהחשבו� הסופי. די בטע� זה כדי לקבוע כי הנתבעת לא הוכיחה זכאותה לפיצוי בגי� רכיבי� 

 12לשל� לגורמי� אחרי� לביצוע עבודות התובעת והסברי התובע ביחס  הנתבעת לא הוכיחה כי נדרשה אלו.

 13למנגנוני ניאגרה מקובלי� עלי. א� דייר מבקש מנגנו� מיוחד והתובעת מבצעת הכנה כללית והחברה לה 

 14  שיי
 המנגנו� מבצעת את ההתקנה שלה, אי� מקו� לגרוע מהתובעת תשלו�.

 15ת עלי ועולה כי מדובר ברכיבי� שבוצעו, ייתכ� וחלק� תשובות התובעת בסיכומיה לסעיפי� אלו מקובלו   

 16 לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� עללאחר הגשת התביעה, ואשר נדונו במסגרת הקיזוזי� כנגד התביעה. 

 17  .אי ביצוע התקנות בגי� לתשלו� זכאית

  18 

 19 ( 190לפי תחשיב של  ( 7,600בגי� רכיב זה תבעה הנתבעת ס
 של  % אי ביצוע קו ביוב ורטיקלי  .11

 20התחשיב לא מופיע בתצהירו של מרק ודי בטע� זה כדי לדחות את הדרישה. אי� מ'.  40למטר אור
 כפול 

 21חולק כי התכניות המקוריות כללו קו ניקוז נוס' לאור האפשרות שניתנה לדיירי� בתכנית המקורית להחלי' 

 22המטבח וחדר השינה. בהמש
 בוטלה אופציה זו וקו ניקוז זה לא בוצע. למרות שרכיב זה, את המיקו� של 

 23ביחס לשינויי� האחרי� בגינ� דרשה הנתבעת לקזז מהתמורה, הוא משמעותי יותר, לא מצאתי כי מדובר 

 24  בשינוי מהותי לתכניות המזכה את היז� בזכות לקזז סכו� מהתמורה הפאושלית.

  25 

 26לאור העלות הכספית המבוקשת ברכיב זה, נית� ללמוד כי מדובר בעלות זניחה ביחס לתמורה הכוללת עבורה   

 27ניתנה הצעת מחיר כללית. כמפורט לעיל, שינויי� שאינ� מהותיי� לא מזכי� את הנתבעת להפחית 

 28לשומת  עיגנו תנאי מעי� זה בהסכ� ולא קבעו מנגנו�מהתמורה החוזית, בפרט מקו� בו הצדדי� לא 

 29  .קו ניקוז זהאי ביצוע  בגי� לתשלו� זכאית לא, שכנגד התובעת, הנתבעת כ� על הקיזוזי�.

  30 

 31העבודות דידי  בשלבי� סופיי� של ביצועלאור כל האמור לעיל עולה כי אי� יסוד לתביעה שכנגד. למרות ש  .25

 32התנהגות הנתבעת  הצדדי�.זכות זו לא ברורה מההסכ� בי� העלה את דרישת הנתבעת לערו
 קיזוזי�, 



  
  בית משפט השלום באשקלון

    

מי זהב עבודות אינסטלציה וביוב בע"מ ואח' נ' ימי� ניסי� חברה לבני�  14	12	60310 ת"א
  ופיתוח בע"מ ואח'

  

   
    תיק חיצוני: 

   

27  
 28מתו

 1באישור חשבונות חלקיי� ומכלול נסיבות העניי�, מובילות למסקנה כי הנתבעת לא הוכיחה זכותה לבצע את 

 2הקיזוזי� הנטעני�. יש לתת משקל לחובת הנתבעת ג� לעובדה כי עד להגשת כתב ההגנה, שנוסח על ידי 

 3  רישות המופיעות בתביעה שכנגד. עורכי הדי� הקודמי� של הנתבעת, לא העלתה הנתבעת את הד

  4 

 5במקור בתביעה שכנגד והועבר לתביעה  המבחינת מכלול נסיבות העניי�, לרבות רכיב תביעת לשו� הרע שנכלל

 6הנפרדת שהגישה הנתבעת, אני מתרש� כי התביעה שכנגד נולדה כדי למצוא דר
 כיצד לא לשל� לתובע, 

 7רר בהלי
 אחר התלוי ועומד בי� הצדדי�, וממילא לא הייתה לאור כעסו של דידי על התנהגותו. עניי� זה מתב

 8. הזכאות לכספי� היא של התובעת ולשו� הרע, כלפי התובעת לנתבעת זכות קיזוז בהלי
 זה בגי� לשו� הרע

 9  סמו דברי� המהווי� לשו� הרע, פורסמו ה� על ידי התובע. ככל שפור

  10 

 11  על כ� , התביעה שכנגד נדחית.  

  12 

 13  סו  דבר

 14 בצירו' ( 109,598 שלזכאית ליתרת התמורה החוזית בס
 בודות האינסטלציה שביצעה התובעת בגי� ע  .26

 15 הנתבעת על, כ� על. מ"מע בצירו' ( 30,695 של כולל בסכו� וחריגי� תוספות עבור לתשלו� וכ�, מ"מע

 16  .( 164,143 של כולל סכו� לתובעת לשל�

  17 

 18התקשר הוא באופ� אישי ע� הנתבעת אלא ערב לא מצאתי בסיס לצירופו של התובע לתביעה מאחר ולא 

 19  , כתביעה אישית, נדחית.2לחיובי התובעת בלבד. על כ� התביעה מטע� התובע 

  20 

 21  ואני מורה על דחיית התביעה כנגדו.  2לא הוכחה עילה אישית לחיובו של הנתבע 

  22 

 23  התביעה שכנגד נדחית.

  24 

 25), חלק ניכר ( 296,051(מתו
 סכו� של כמפורט לעיל, למרות קבלת חלק נכבד מהתביעה העיקרית   .27

 26 74,000 %מהסכומי� שאושרו נולדה זכאות התובעת לקבל� לאחר הגשת התביעה. כ
 ביחס לתשלו� של כ

 27ו עד לחלו' שלוש שנות אחריות למשאבות בגי� אי המצאת ערבות בנקאית וסכומי� נוספי� שעוכב (

 28במחלוקת כנה, אשר בגי� התנהגות התובע  חלק� מדובר ,והשלמת כל ההתקנות. יתר הסעיפי� שאושרו

 29  והחיפזו� שלו להגיש את התביעה, לא יכלו הצדדי� לערו
 התחשבנות עניינית.

  30 

 31בנסיבות אלו מצאתי מקו� לאשר את הפיצוי בערכי� נומינליי�, נכו� למועד פסק הדי�. לאור מסקנה זו, 

 
 32הפרת ההסכ� ועגמת נפש. ההסכ� לא  שתבע בגי� ( 50,000ברור כי התובע לא זכאי לפיצוי הנוס' בס



  
  בית משפט השלום באשקלון

    

מי זהב עבודות אינסטלציה וביוב בע"מ ואח' נ' ימי� ניסי� חברה לבני�  14	12	60310 ת"א
  ופיתוח בע"מ ואח'

  

   
    תיק חיצוני: 

   

28  
 28מתו

 1ג� א�  נוקב בפיצוי מוסכ� בגי� הפרתו והתובעת לא הוכיחה הפרה אשר היית המזכה אותה בפיצוי מוסכ�.

 2ודאי שמקרה זה אינו  מדובר בהפרה של ההסכ� מצד הנתבעת, לא הוכח הנזק שנגר� לתובעת מהפרה זו.

 3נזק לא ממוני עקב הפרת התקשרות עסקית. אמנ� דידי נמנה על המקרי� החריגי� בה� ייפסק פיצוי בגי� 

 4לא שש לשל� לתובעת את יתרת התמורה לאור התנהגות התובע, אול� לתובע חלק נכבד ומשמעותי בכ
 כי 

 5  לא נית� היה לערו
 התחשבנות.

  6 

 7 הוצאות נפרדות בגי� דחיית התביעה 2לאחר בחינת מכלול נסיבות העניי�, לא מצאתי מקו� לפסוק לנתבע 

 8כנגדו. ניהול ההלי
 כנגדו היה רק אגבי לתביעה ולא גרר משאבי� נוספי�. מנגד, לחובת הנתבעת בפסיקת 

 9  הוצאות יש לזקו' את העובדה כי הגישה תביעה שכנגד חסרת יסוד.

  10 

 11  התובעת רק על חלק מהוצאותיה. לאור מכלול נסיבות העניי� מצאתי מקו� לזכות את 

  12 

 13ימי� וממועד זה ואיל
 יישא  45הסכו� ישול� תו
  .( 164,143 של 
ס לתובעת של�ת הנתבעת, כ� על

 14  הפרשי הצמדה וריבית כדי�.

  15 

 
 16בגי� התביעה ודחיית  ( 20,000ובשכר טרחת עו"ד בס
  ( 5,000הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בס

 17  התביעה שכנגד.

  18 

  19 

  20 

  21 

  22 

  23 

 24  , בהעדר הצדדי�.2018יולי  01, י"ח תמוז תשע"חנית� היו�,  

                   25 

 26 

  27 

  28 
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