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פסק די
תיק 0806
בעניי שבי

הנתבעת
מזמי העבודה

התובע
קבל

תמצית פסק הדי:
התובע תובע את מותר שכרו שלא שול עבור עבודות שביצע בדירתה של הנתבעת ,בס
. 75,299
הנתבעת השיבה לטענות התובע ,והגישה תביעה נגדית בשל ליקויי בעבודה ,בס כולל
של . 22,615
במהל הדיוני הוגשו תביעות נוספות ,אליה התייחסות מפורטת בפרקי פסק הדי.
הצדדי חתמו על הסכ בוררות המסמי את בית הדי לדו בסכסו.
התקיימו בתביעה זו  5דיוני בפני בית הדי.
כמו כ ,בדירה ביקר מומחה מטע בית הדי ,שהגיש חוות דעת בנושא ,על פי הוראות בית
הדי.
פירוט נרחב של טענות הצדדי ,ונימוקי בית הדי ,בפרקי פסק הדי.

•

על פי הכרעת הרוב ,בית הדי מחייב את הנתבעת בס של 43,803

.

• ס זה כולל השתתפות באגרת בית הדי.
• התשלו יועבר תו  30יו מיו מת פסק הדי.
• פסק הדי נית בתארי ?
____________________ ____________________ ____________________
הרב יוס* כרמל
אב"ד

הרב מנח יעקבובי,
דיי

הרב מאיר כהנא
דיי
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פרק א  -הרקע העובדתי ,וטענות הצדדי
הנתבעת בקשה לערו שיפו ,מקי* בביתה שברחוב _ בירושלי .לצור כ בקשה
מספר הצעות מחיר מקבלני שוני .לאחר ביקור התובע בדירה ,ולאחר שהראה
לנתבעת עבודות אות ביצע ,בחרה בו הנתבעת לבצע את השיפוצי בדירה .קוד
להתחלת העבודה ,הועברו לנתבעת על ידי התובע הצעת מחיר בסיסית לעבודה וכ
הצעות מחיר לתוספות על פי בקשת הנתבעת )ת .(2הצעה מסכמת הועברה בתארי
 30במר) 2006 ,,ת .(1הצעת עבודה זו לא נחתמה על ידי הנתבעת.
במהל חודש ניס תשס"ו )אפריל  (06החל התובע בשיפו ,דירתה של הנתבעת על בסיס
הסכמה בעל פה של הנתבעת .הנתבעת מסרה לתובע את מפתחות הדירה ,וכ תשלו
מקדמה בס  . 5000למחרת היו נמסרו לתובע  15,000נוספי.
בהמש העבודה ,שילמה הנתבעת חלקי נוספי מהסכו הכולל של העבודה על פי
הצעת המחיר ,ובס הכל הועברו לתובע  . 72,000בעובדה זו אי מחלוקת בי הצדדי.
תו תקופת העבודה הזמינה הנתבעת בעל-פה עבודות נוספות שאינ כלולות בהצעת
המחיר .הנתבעת הלכה ע הקבל לבחור חומרי ,שהמחיר הנקוב בחנות עבור חלק,
חורג מ האמור בהצעת המחיר.

לאחר זמ מה נתגלעו ויכוחי בי הצדדי .הנתבעת לא היתה מרוצה מטיב עבודתו של
התובע ומאופ התנהלותו בכמה ענייני ,כמפורט להל בטענות הנתבעת .עקב כ ,לא
העבירה הנתבעת את התשלומי במועדי המפורטי בהצעת המחיר.
התובע נוכח כי אינו מקבל את תשלומי עבודתו במועדי שקבע בהצעת המחיר ,ולדבריו
א* חשש שמא לא יקבל בתו עבודתו את מלוא התשלו המגיע לו כפי הבנתו.
בשלב זה דרש התובע תשלו מיידי של 20,000

עבור עבודות שלטענתו ביצע ,והציב

דרישה זו כתנאי להמש עבודתו.

בפגישה אצל הרב א' שהוסכ על ידי הצדדי ,שטחו בעלי הדי את טענותיה .הנתבעת
דרשה תיקו של מספר ליקויי טר תשלו נוס* כלשהו ,ודרישותיה הוגשו לתובע בכתב
)ת .(3הצדדי לא הגיעו להסכמה .לאור מורכבות הסכסו ,הפנה הרב אות לבית די של
תורה.
בשלב זה החליפה הנתבעת את מפתחות הדירה ,ובכ למעשה הגיעה לסופה באופ מוחלט
ההתקשרות בי הצדדי ,כחודשיי לאחר תחילת העבודה .הנתבעת פנתה לקבל אחר
אשר השלי את העבודה .ברשות התובע נותרו מוצרי אשר היו כבר מוכני להתקנה א
לא הגיעו לדירה .בדירה נותרו כלי עבודה של התובע וחומרי עבודה שוני.
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טענות התובע
לטענת התובע ,עבודתו היתה עבודה איכותית ,ולא היתה כל סיבה מוצדקת לכ
שהנתבעת הפסיקה את עבודתו .המסמ של הצעת המחיר הוא המסמ המחייב ,א*
שהנתבעת לא חתמה עליו בפועל.
הוא מצידו לא יכול היה להמשי את העבודה ללא תשלו על העבודות שכבר בוצעו,
שכ כספי אלו נועדו לתשלו לקבלני שוני .לטענתו ,כל הזמ ביקש להמשי לעבוד,
אלא שהתנה זאת בתשלו של 20,000

.

התובע פנה אל בית הדי בתביעה שהנתבעת תשלי את הסכו המלא לו התחייבה,
בתוספת תשלו עבור עבודות נוספות אות ביצע בהסכמה בעל פה של הנתבעת במהל
עבודתו .מסכו זה הפחית התובע סכומי עבור עבודות אשר הוא מודה שלא הושלמו.
הוא תובע ג את שווי הכלי שלטענתו נותרו בדירה ,ולא ניתנה לו האפשרות לקחת.

סכו התביעה כפי שהוצג בכתב התביעה עומד על. 75,299 :
בנוס* ,תבע שכר בטלה ,הלנת שכר והוצאות משפט ,א ימצא בית הדי לנכו.

טענות הנתבעת
לטענתה של הנתבעת ,כבר בשלבי הראשוני של העבודה ניכר היה כי מדובר בעבודה
גרועה מ הבחינה המקצועית כדלהל ,ובהתנהלות שלא בהתא למוסכ .לטענתה סוכ
כי התובע יעבוד בעצמו ע הפועלי ,ולא יועסקו פועלי ערבי )למעט פועל אחד עליו
ידעה( .לא זו בלבד שהועסקו פועלי ערבי רבי ,אלא שהתובע א* נת את מפתח
הדירה בידיה .כשהעירה הנתבעת לתובע על ענייני אלו השיב לה באופ גס ובלתי הול
בנוכחות הפועלי .נוס* על כ ,התובע לא אפשר לה בחירה של מוצרי שוני ,והביא
אות על פי בחירתו האישית.

הנתבעת שללה את ההתייחסות אל הצעת המחיר כאל הסכ .לטענתה ,בכוונה לא חתמה
על נייר הצעת המחיר ,כדי שהיא מצידה לא תהיה כפופה לאותו מסמ .היא אפשרה
לתובע להתחיל לעבוד ללא כל התחייבות מצדה ,ותכננה לשל לפי שווי עבודתו בפועל.
מסירת המפתח היתה בהסכמה שבשתיקה ,שנועדה "לראות בפועל את יכולתו של ת' ]=
התובע[ לבצע את העבודה לשביעות רצונה" )נ.(13
לטענתה ,כפי שנאמר בבית הדי" :לקוח שאינו מרוצה ,אינו משל" ,וכפי שנאמר
בסיכומי" :רשותה המלאה של נ' כצרכנית ,לא לשל עבור עבודה ומוצרי שלא עמדו
בדרישותיה" )נ.(13
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לדברי הנתבעת ,משהתגלע הסכסו ,התובע נטש את מקו העבודה ,ועל כ הוא זה
שביטל את ההתקשרות שבי הצדדי.
באשר לטיב העבודה הגישה הנתבעת דו"ח לבית הדי שנכתב ע"י מומחה מטעמה,
המהנדס בוריס סדצקי מחברת "גלאור מהנדסי ויועצי לליקויי בניה בע"מ" )להל -
דו"ח גלאור( ,אשר מצביע על ליקויי רבי בעבודת התובע.
ע"פ דו"ח זה )נ ,(1לא זו בלבד שהנתבעת אינה חייבת מאומה ,אלא שהתובע חייב לשל
כהפרש בי התשלומי ששולמו ,לבי שווי העבודות שבוצעו לפי
לה החזר של 5879
הערכתו של גלאור ,ובנוס* הוא חייב בתשלו של  22,615עבור תיקו ליקויי ונזקי.
לאחר הדיו השלישי ,הגישה הנתבעת לבית הדי )במכתב מיו י' בשבט תשס"ז( מסמ
נוס* )נ (10ובו רשימת ליקויי נוספי אשר התגלו לאחר כתיבת דו"ח המומחה שהגישה
בפתיחת הדיוני ,וכמו כ נתבעו סכומי נוספי ,בשל עילות נוספות )דמי שכירות למש
 4חודשי ,ארנונא ל  4חודשי ,עגמת נפש( .ס הכל במסמ זה נתבעו . 132,400

עבודת בית הדי
בפני בית הדי התקיימו  5ישיבות ,בה שמע בית הדי את דברי הצדדי בהרחבה .בישיבה
הראשונה חתמו הצדדי על הסכ הבוררות ,לאחר דיו בפרטיו.
בית הדי הגיש לצדדי הצעת פשרה ,שלא נתקבלה על ידי הנתבעת.
בית הדי הזמי מומחה מטעמו ,מהנדס רו ארד ,לבדיקת הליקויי ,ולהערכת שווי
העבודות שנעשו ,על פי המצב הקיי היו ,ועל פי התמונות אות מסרה הנתבעת
במסגרת דו"ח גלאור .הבדיקה נערכה בתארי כ"ח באדר תשס"ז 18 ,למר.2007 ,
הדו"ח נמסר לצדדי וניתנה לה האפשרות להגיב לדו"ח בעל פה ובכתב ,כפי שבא לידי
ביטוי בסיכומיה.
סיכומי הצדדי הוגשו לבית הדי בתארי ג' בכסלו תשס"ח 13 ,בנובמבר .2007
בית הדי עיי בתביעה ובתביעה הנגדית ,פירק אות לסעיפיה השוני וד בכל סעי*
לגופו.
בפרק ב' להל ,תפורטנה השאלות העובדתיות והשאלות ההלכתיות בה ד והכריע בית
הדי.
בפרק ג' ,יציג בית הדי את הכרעותיו העקרוניות.
בפרק ד' יפורטו מרכיבי התביעה ומרכיבי התביעה הנגדית ,תשובות הצדדי והכרעת בית
הדי באשר לכל סעי*.
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רשימת המסמכי:
תובע:

מסומ
בתיק
בית הדי כ
ת

כתב התביעה

ת1

א 3– 1-המסמכי האחרוני ,מתארי 30/3/06

ת2

א 4-הצעת מחיר מיו  , 8/3/06בה מפורטת תוכנית השיפוצי
א – 5-תוספת  2להצעת מחיר מיו 15/3/06
א – 6-תוספת להצעת המחיר מיו 12/3/06

ת3

ב 1-2-המסמ שהוגש לרב א' על ידי הנתבעת" :תנאי להמשכת
עבודות השיפו ,בדירה" .מתארי יא בסיוו תשס"ו7/6/06 ,
ג מכתב מעו"ד גבירצמ שנשלח מ התובע לנתבעת ,מתארי
5.7.06
ד תשובת הנתבעת לת4

ת6
ת7

ה' מכתב שני מעו"ד גבירצמ
ו תשובת הנתבעת למכתב מעו"ד גבירצמ

ת8
ת9

ז הצעות מחיר וחשבוניות לתוספת ריצו*
ח עבודות שבוצעו בדירה לפי מפרט חוזה

ת10
ת11

ט תוספות שבוצעו בדירה שלא שולמו
חומר מ התובע ,לאחר דיו ראשו  +תגובה לדו"ח גלאור

ת12
ת13

תגובה לפרוטוקול דיו 1
בעקבות דיו  .2טבלת עבודות ,שהוגשו לתובע להייחסות +
קבלות

ת14

שרטוט שהוגש לבית הדי בדיו 2

ת15
ת16

הערות לדו"ח ארד
הצעות מחיר יונקרס

ת17

סיכומי תביעה

ת4
ת5
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נתבעת:
מסומ כ

נ2

חוות דעת מומחה שהוגשה על ידי חברת "גלאור מהנדסי ויועצי
לליקויי בניה בע"מ" המנהדס בוריס סדצקי
יפוי כח

נ1

נ3

חשבוניות הקבל השני שהשלי את העבודה

נ4

תגובה לת11

נ5
נ6

תגובה  2לת11
תגובה ל ת13

נ7

תגובה ל ת 12

נ8

תגובה להצעת הפשרה של בית הדי  +העתק מכתב לעו"ד
גבירצמ
מכתב תיאו מומחה בית הדי

נ10

רשימת ליקויי נוספי

נ11

מכתב הנתבעת  +תרגומו

נ12
נ13

תגובה לחוות דעת ארד
סיכומי ההגנה

נ9

בית הדי
פרוטוקולי הדיוני  ,1-5שהוגשו לצדדי לעיו ותגובה] .פ 1עד פ[5
דו"ח ארד מיו  19/4/2007שהוגש על ידי המומחה לצדדי.
לבית הדי הוגשו פניות פרוצדוראליות נוספות בדוא"ל.
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פרק ב'  -השאלות העומדות לדיו
בפני בית הדי עמדו להכרעה שאלות עובדתיות והלכתיות.
ההיבטי העובדתיי:
בהיבט העובדתי ,ברוב הפרטי ישנה הסכמה בי הצדדי ,ע זאת ,ישנ ג לא מעט
מחלוקות עובדתיות ,אשר עיקר ה:
בשלב הקוד ליצירת ההתקשרות :לטענת הנתבעת הוסכ כי לא יעבדו ערבי ,וג
שהתובע יעבוד בעצמו .התובע טוע שלא הוסכ על כ.
לגבי מהל העבודה :לטענת הנתבעת התובע מסר את המפתח לפועלי או השאיר את
המפתח בארו בלילה ,ולטענת התובע לא מסר לה מפתח ,והניח את המפתח בארו רק
בשעות היו.
בהתייחס לשלב שלאחר שהתגלע הסכסו :לטענת התובע הוא הגיע יו יו למקו
העבודה ,ולטענת הנתבעת הוא נטש את המקו.
התייחסות לשאלות אלו ,בפרק ג' סעי*  2במסגרת הדיו ההלכתי.

אי הסכמות בקשר להזמנת העבודה :הא הוסכ על אמבט יוקרתי ,הא הוסכ על כ
שגודל הכיורי יהיה שונה ,סוג הקנט ,מיקו הרדיאטור ,אי הסכמות על חיפוי באב
ירושלמית ,ועוד.
התייחסות לשאלות אלו ,בפרק ד' ,בסעיפי המתאימי.

השאלות ההלכתיות העיקריות העומדות לדיו:
.1

מה יסודות החיוב אשר מכוחו נתבעה הנתבעת לשל?
א .הא הצעת המחיר עצמה יצרה הסכ מחייב?
ב.

הא התחלת המלאכה מחייבת ,כדי שכירות הפועלי?

ג.

הא חיוב מדי שכירות הפועלי מחיל את התנאי שבמסמ?

ד.

הא נית לקבל את טענת הנתבעת כי העובדה שלא חתמה מוכיחה שלא
קיבלה את תנאיו?

ה.

מהו יסוד החיוב עבור תוספות שלא נקבעו בהצעת המחיר ,וכיצד יש לשער
את התשלו עבור?

 -בפרק ג' סעי*  ,5יידו חיוב מדי "ערב" ,עבור הוצאות שהוציא התובע ע"פ הנתבעת.
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 בפרק ד' סעי*  46להל ,תידו שאלת חיוב הנתבעת מדיני שומרי ,עבור חפצישהושארו בדירה.

 .2מיהו "החוזר בו" אשר "ידו על התחתונה" ,בהתא לאמור במשנה בבבא
מציעא עה ע"ב עו ע"א?
כאמור לעיל ,היו  5שלבי של שינוי וחזרה לאור סיפור המקרה:
א.

הקבל פעל באופ שלא תא את רצונותיה של בעלת הבית.
א .מבחינת טיב עבודתו וטיב המוצרי שסיפק.
ב .מבחינת אופ ההתנהלות מולה ומול הפועלי.
הא יש לראות בכ "שינוי" ,המצדיק את הפסקת עבודתו ותשלו של ידו על
התחתונה?

ב.

עקב כ ,בעלת הבית לא שילמה במועד האמור בהצעת המחיר.
א אמנ ימצא בית הדי ,לאור הדיו בתוק* ההסכ ,כי היה עליה לשל
במועד ,יש לדו:
 .1הא באי תשלו במועד יש לראות שינוי ,או אפילו חזרה ]שהרי סו* כל סו*
זהו חלקו של בעה"ב בהסכ – התשלו ,וא אינו משל – לש מה בא
הפועל?[ המצדיקי את הפסקת עבודתו של הפועל?
 .2יצויי כי בשלב זה ג אמרה הנתבעת לתובע ,כי היא אינה רואה עצמה
מחוייבת לנייר אשר בעיניו הוא הסכ .הא יש לראות בהכרזה כזו "חזרה"?
הא יוכל הפועל לטעו כי חשש שמא כלל לא יקבל את השכר המגיע לו ולכ
אי טע שימשי לעבוד?

ג.

לאור אי התשלו הפסיק התובע את עבודתו .לדבריו אמר כל הזמ כי הוא
מעוניי להמשי לעבוד ,א זאת בתנאי שישלמו לו את הסכו המגיע לו עד
עתה .הא בהכרזה כזו יש לראות "חזרה" מצד הקבל? שהרי בפועל אינו עובד!
ואולי ג א כל עוד הוא מוכ להמשי לעבוד אי בכ חזרה ,האי זה לכל
הפחות שינוי מ המוסכ ,שימא לעבוד ברצ* עד להשלמת המלאכה? יתכ
לטעו שהדבר תלוי בסעי* הקוד ) ,(2שכ א עיכוב התשלו מוצדק – אי
הצדקה להפסקת העבודה .א א אינו מוצדק – לא נותר ביד הקבל אלא
להפסיק לעבוד .ג טענה זו תידו להל.

ד.

לאחר שלא הגיעו להסכמה ,החליפה בעלת הבית את מנעול הדירה ,ובכ מנעה
סופית את כניסתו של הקבל .א אמנ יימצא כי עד עתה לא היתה חזרה –
זוהי החזרה ,ויש לדו א היא מוצדקת.

ה.

הזמנת קבל אחר.
פנייתה של בעלת הבית אל קבל אחר ,אשר השלי את העבודה ,מנעה את
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האפשרות ליישור ההדורי והמש העבודה על ידי התובע בעתיד .פעולה
זו מוצדקת כאשר מדובר ב"דבר האבד" .כא יש לשאול הא יש לראות
בהמתנה של דירה באמצע שיפו ,גדר של "דבר האבד" שעליו אמרה
המשנה "שוכר עליה"? יש להניח כי עיכוב של חודש ,חודשיי היה עולה
לנתבעת במחיר של שכר דירה אחרת ששכרה בינתיי ,ומונע ממנה את
השימוש בדירה שלה שאותו היא בודאי מעדיפה .הא בתו שיפו ,שערכו
כ 140,000 -יש לראות בסכו של כ 10,000-דבר האבד?
יש לציי כי פעולה זו יצרה כמה בעיות נוספות :ה בכ שהנתבעת לא השתמשה
בחפצי אשר היו מוכני בחזקת התובע ,וה בכ שכמה מטענות הצדדי אינ
ניתנות עוד לבדיקה.

 .3אי מחשבי את העבודה החלקית ,לעניי די ידו על העליונה ,ידו על התחתונה?
סוגיות הגמרא עסקו בפועלי העוסקי בעבודה של יו אחד ,וקל להערי את
שווי עבודת החלקית .לא כ בנדו דיד .אנו עוסקי בקבל ,שאינו מקבל שכר
ע"פ שעות ,אלא מקבל סכו קצוב עבור השלמת העבודה .יש לברר ,איפוא ,מהו
הקריטריו על פיו לשער את שווי העבודה החלקית?
 .4עבודה לקוייה
כיצד נית לקבוע א עבודה היא תקינה או לקויה ,ומה גובה התשלו שיש לשל
עבורה?
 .5כיצד יש לפסוק בנדו דיד במצב בו העובדות אינ יכולות להתברר עד תומ?
 .6מה דינ של המוצרי אות הכי הקבל עבור הנתבעת מחו ,לדירה ,ולא הגיעו
לידה משנתגלע הסכסו?
הא יש לראות בעבודות אלו עבודות חלקיות ככל העבודות החלקיות שנזכרו
לעיל ,כיוו שסו* סו* החלק המרכזי של העבודה בוצע ,או שמא ,כיוו שלבית
הנתבעת לא הגיע דבר ,יש להגדיר עבודות אלו כאילו לא נעשו כלל?
א יש לראות בכ עבודה שלא בוצעה ,הא יש לחייב את הנתבעת לכל הפחות
מדי ערב ,שכ התובע הוציא ממו על פיה?
 .7כיצד יש להתייחס להנחות שקיבל התובע ברכישת ציוד עבור הנתבעת?
 .8מהו מעמדו של דו"ח גל' ,שהוגש על ידי הנתבעת?
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פרק ג – הכרעת ביה"ד בשאלות הכלליות
הערה :שאלות הלכתיות נוספות שאופיי מקומי ,נידונות במהל סעיפי פרק ד' להל.
 .1הצעת המחיר – תידו כהסכ בע"פ.
הנתבעת טוענת ,שהיות שלא חתמה על הצעת המחיר של התובע ,אי הצעה זו
מחייבת אותה.
על פי ההלכה ,שכירות נקנית בתחילת העבודה של הפועל .הדבר מבואר בנמוקי יוס* )בבא
מציעא מו :מדפי הרי"*(:
שכש ששאר דברי נקני בקני ,כ שכירות פועלי נקנה בהתחלת מלאכה.
קני 'תחילת מלאכה' רלוונטי ,ה לגבי המחוייבות של המעביד להעסיק את העובד עד תו
תקופת העבודה במקרה של פועל ששכרו לפי מש העבודה ,ה לגבי המחוייבות ההדדית
של שני הצדדי עד סיו העבודה ,במקרה של עבודה קבלנית ,וה לגבי שאלת גובה
התשלו .וכ מבואר בקצות החוש )סימ שלב סק"ו(:
ונראה דה"ה א הבטיח לשכיר בשכרו דבר שלא בא לעול כגו פירות דקל
ולא אמר דקל לפירות נמי מחויב לית שכרו ,דלא גרע מהבטיח לו חפ ,דלא
קנה החפ ,ואפ"ה בדמיו מיהו נתחייב ,וא"כ ה"ה בדבר שלא בא לעול בדמיו
מיהא נתחייב ...ועיי מ"ש בסימ ס' סק"ג[ מהאי טעמא בהבטיח לפועל לית
מזונות דמחויב לית אפילו לדעת הרמב" )פי"א ממכירה הט"ז( דמזונות הו"ל
דבר שאינו קצוב ומשו דשכירות נקנה בדיבור.
דהיינו ,דמי השכירות נקני באמירה בלבד ,כאשר הפועל מתחיל לעבוד.
בנדו דיד ,התובע הציג בפני הנתבעת הצעת מחיר ,ולאחר מכ התחיל לעבוד .תחילת
העבודה יוצרת קני ,המחייב את הנתבעת להעסיק את התובע עד תו העבודה ,ולשל
לו ,כפי שסוכ מראש.
אלא שטענת הנתבעת היא )ראה בפרוטוקול דיו  2עמוד  4שורה  ,19וכ בסיכו ההגנה
שהגישה הנתבעת סעיפי  ,(2 - 1שהעובדה שלא חתמה על הצעת המחיר ,מעידה על כ
שלא הסכימה למחיר שהציע התובע.
בית הדי קבע ,שטענה זו איננה מתקבלת ,בשל מספר נימוקי:
ראשית ,על פי ההלכה ,כאשר העובד הציע מחיר ,והמעביד לא התנגד בפירוש ,הרי זו
הסכמה בשתיקה של המעביד .זאת על פי האמור ברמ"א )סימ פא סעי* ז(:
מי שהתנה ע בחור ללמוד ע ב חבירו בפני אבי הב ,ואבי הב שתק,
שתיקה כהודאה דמיא; וא* על פי שלא דבר האב כלו ,דהוי ליה לאב לאסוקי
אדעתיה ולמחות.
ובנתיבות המשפט ש )סק"ה(:
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לפי ענ"ד נראה ,בכהאי גונא שעושה מעשה בשל חבירו על פי דיבורו בפניו
ושתק ,דהוי כריצוי .כגו באחד שאמר לחבירו הנני לוקח חפ ,של בס זה
והנני אני מושכו לקנותו בס זה ,ומשכו בפני חברו ושתק ,הוי כהודאה וריצוי
לכו"ע .והכא נמי מיירי דהבחור התחיל ללמוד ע ב חבירו בידיעתו ,משו"ה
הוי כהודאה וריצוי לכו"ע.
דהיינו ,קוד שהפועל מתחיל לעבוד ,לאחר שהציע מחיר ,מוטל על המעביד להודיע
לו שאיננו מסכי לתנאי שהציב העובד .אילו לא הסכימה לתנאי ,היה על הנתבעת
להודיע זאת מראש ,לפני תחילת העבודה.
נוסי* ,שלא קיי "מנהג" להתחיל עבודה ולקבל את תנאיה ,דווקא לאחר חתימה על מסמ
מוסכ .וכמו כ ,הנתבעת מסרה ביד התובע את מפתח דירתה ,דהיינו ,יש במעשיה יותר
מאשר הסכמה שבשתיקה .ג א תטע שכוונתה הסובייקטיבית היתה שלא להתחייב ,אי
לדבר תוק* ,שכ אלו ה "דברי שבלב" ,שאינ דברי.
כמו כ ,מסמ הצעת המחיר )ת (1עוצב ,לאחר העברת מסמ בסיסי ,ומסמכי נוספי
המפרטי תוספות אות בקשה התובעת )ת .(2דהיינו המסמ עוצב במשות* לאור דרישות
הנתבעת.
בנוס* לכל זאת ,מ המסמ שהוגש לרב עולה כי ג הנתבעת ראתה במסמ הנדו את
הבסיס להתקשרות בי הצדדי :כותרת המסמ שהוגש לרב )ת (3היא" :תנאי להמשכת
עבודות השיפו ,בדירה" ."...עלות כללית של השיפוצי  ". 137,000בהמש מדובר על
"התשלו הבא" .ובעמוד " :2אחרי כל הנ"ל ,ישולמו כל התוספות שלא נכללו בהסכ
המקורי ,וכ שני צ'קי  ."....טענת הנתבעת ,כי מסמ זה רק מציב תנאי להסכמה
להתחייבות מחודשת ,אינה מקובלת על בית הדי ,לאור סגנו הדברי ולאור מה שנמנה
לעיל.
בסיכומי הנתבעת נטע שדרישת הנתבעת לעבודה ללא פועלי ערבי ,היתה בגדר
"תנאי" .התובע ,מכחיש תנאי זה.
בפרוטוקול דיו  ,2עולה כי הנתבעת ידעה שיש לתובע פועל ערבי .היא הופתעה מכ
שישנ פועלי רבי .בכל מקרה ,לאחר ידיעתה שהוא עובד ע פועלי ערבי ,עדיי
שילמה לו סכומי ניכרי .על כ ,ג אילו היה תנאי בחוזה ,מחלה הנתבעת על תנאי זה.
כא יש להעיר ,שכאשר יש יסוד חיוב על פי ההלכה ,לא נית לבטלו בשל אי שביעות רצו
של מי מהצדדי .ממש כש שהקבל מחויב כלפי הלקוח לבצע את עבודתו ,כ מחויב
הלקוח לשל ,כל עוד לא נמצא ליקוי ענייני בעבודת הקבל )עניי הליקויי נידו להל(.
לסיכו ,בית הדי נות תוק* למסמ א 4-מעמד כהסכ בעל פה ,על פי התנאי
המפורטי במסמ.
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תוספות שהוזמנו במהל העבודה
עצ חיוב התשלו בעבור תוספות מתבסס על התחלת אותה מלאכה של כל תוספת
בפני עצמה.
באשר לגובה התשלו ,תוספות שהוזמנו בע"פ ומחיר לא נקבע בהצעת המחיר –
תומחרו ע"פ עבודות דומות שנזכרו בהצעת המחיר ,או על פי דו"ח ארד שקבע את
שווי עבודה כזו במצב בו לא נקצ ,מחיר .כמפורט להל בסעיפי פרק ד'.
הג שממה שנפסק בשולח ערו )סימ שלב סעי* א( על פי הסוגיה בב"מ ע"ו ע"א ,נית
היה להסיק לכאורה שיש לשער את שווי המלאכות על פי המחיר הנמו בשוק לאות
מלאכות ,אי הדבר כ בנדו דיד:
לגבי תוספות הדומות לעבודה שכבר נעשתה ,יש לקבוע את שווי העבודה על פי מה
שסוכ בי הצדדי עבור המלאכות הקודמות .זאת על פי המובא בתשובת הריב"ש )סימ
תעה( ,ועל פיה ברמ"א )שלג ,ח(:
שליח צבור שהשכיר עצמו ע מנהיגי העיר לשנה בתנאי כ וכ ,ואחר כ השכיר
עצמו לבני העיר הזאת ע מנהיגי שניי ,ולא התנה ,ודאי על תנאי הראשו
השכיר עצמו.
דהיינו ,שכל שהיתה שכירות ביניה לדבר מסוי ,והמשיכו את השכירות ולא ציינו ששינו
את התנאי ,ממשיכי על דעת התנאי הראשוני .ולכ א נשכר פועל לעשות מלאכה
מסוימת ,ואחרי כ ביקשו ממנו לעשות מלאכה דומה ,הכוונה היא לשל לו שכר דומה.
]בגישה זו ,נקט בית הדי ג בתיק  ,1406ש הופר הסכ על ידי שני הצדדי באופ
מהותי ,וע זאת המשיכו הצדדי לעבוד ביחד .שומת שווי העבודה שנעשתה ,נקבעה על
בסיס עקרונות ההסכ שהופר ,מתו הנחה שהצדדי ראו בהסכ זה את הבסיס להמש
ההתקשרות[.
ג הזמנת מלאכות שלא הוזמנו קוד לכ בדיוק כדוגמת ,נעשתה על רקע כל ההתקשרות
בי הצדדי .על כ ,ברור שדעת הסתמכה על רקע ההסכ ,והנתבעת לא יכולה לטעו
ש'דעתה על שער הזול' .כ עולה מתשובת המהרשד" חו"מ סימ של"ה .הנתבע ש ביקש
להסתמ על הסכו הנמו שנית לו בעסקה קודמת .המהרשד" לא קיבל את טענת
ההסתמכות על השער הקוד ,משו שמדובר בשתי עסקאות שונות בזמני שוני ,ודר
העול הוא שהשער משתנה ,ועל כ קבע שישל כשער הזול )שכפי הנראה היה גבוה ממה
ששול בפועל בעסקה הקודמת( .א* על פי שלדעתו נית בדר כלל לדרוש לשל על פי
שער הזול ,הוא אומר שהנתבע לא יכול לבקש לשל כשער הזול ,א זה נמו ממה
ששול בעסקה הקודמת:
אבל דנימא דאתרעא זילא קא מכוי באי זה שיהיה ,זה אי אפשר ,שהרי גלה דעתו
פע ראשונה ושנייה ,ובלי ספק שא באנו לידי כ היינו אומרי דתרוייהו היה
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לה לפר' ,וכיו דשניה' פשעו לא יהיה כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא משמני
כמו שכתב הרמב"
דהיינו ,כיוו שיש עסקא ברקע בה שול סכו מסויי ,א טוע המזמי שדעתו
היתה על שער זול יותר ,היה לו לפרש ,ובמקרה כזה הדי הוא שאי הולכי אחר
הפחות שבפועלי ,אלא משמני ביניה .ג התמחור של התובע בחלק שכ בוצע
אינו כ"שער הזול" ,ועל כ בעבודות שלא הוזמנו כמות במסגרת ההסכמה הראשונה,
יש לקבוע על פי מחיר ממוצע ,כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח ארד .וג א בדברי המהרשד"
יש מקו לדו ,היינו דווקא כיו שמדובר ש על עסקאות קודמות ,א הזמנת עבודה
במהל אותה עבודה ,ודאי אי לדו כפחות שבפועלי )וכפי שעולה מתחילת תשובתו(.
על כ ,ביחס להזמנות חדשות ,במקו בו לא היתה הזמנה דומה ,הסתמ בית הדי על
שומת ארד ,והפעיל שיקול דעת בית הדי בכל מקרה לגופו.

 .2די קבל ובעל הבית שחזרו בה
ומי נחשב בנדו דיד החוזר בו לגבי ידו על העליונה או ידו על התחתונה
קבל שחזר בו
המשנה בתחילת פרק שישי במסכת בבא מציעא )ד* ע"ה (:אומרת:
השוכר את האומני וחזרו בה יד על התחתונה ,א בעל הבית חוזר בו ידו על
התחתונה
בהמש )ד* ע"ו (:מסבירה הברייתא בגמרא מה פירוש "ידו על התחתונה" אצל האומני:
שמי לה מה שעתיד להעשות ,היה יפה ששה דינרי נות לה שקל או יגמרו
מלאכת ויטלו שני סלעי ,וא סלע נות לה סלע.
עיי ש בגמרא שזו דעת ר' דוסא וחכמי חולקי ,א בהמש )ד* ע"ז (.פסק רב הלכה כר'
דוסא בקבל )שמקבל עבור העבודה שעשה ולא עבור שעות עבודה( ,וזהו הנידו שלנו.
מדברי הברייתא עולה ,שכאשר האומ חוזר בו באמצע העבודה ,אי בעל הבית מחויב
לשל לו את כל שכר הפעולה שעשה עד עכשיו ,אלא את שכר העבודה הכוללת בניכוי מה
שעליו לשל לצור השלמת העבודה ,וא יצטר להוסי* יותר כדי להשלי את העבודה,
ינכה את התוספת ממה שהוא משל לאומ שחזר בו .כמו כ ,בכל מקרה הוא לא ישל
מעבר למה שעל פי ההסכמה הראשונית היתה שווה העבודה שנעשתה ,ולכ א עכשיו
עולה לו פחות כדי להשלי את העבודה )וכגו שהמחיר הכללי הוזל( ,לא יצטר לתת רווח
זו לאומ שחזר בו.
כ מביא הטור )חוש משפט סי' של"ג ומקורו ברא"ש בבא מציעא פ"ו סי' ב'(:
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שא קבל לעשות המלאכה בח' דינרי ועשה חציה וחזר בו ונתיקרה המלאכה
שאי אפשר לגומרה אלא בו' דינרי לא ית אלא שני כדי שתגמור מלאכתו
בח' כפי מה שהתנה וא אינו יכול לגומרה בפחות מח' דינרי אינו נות לו
כלו ...הוזלה שיכול לגומרה בב' דינרי אפ"ה אינו נות לו אלא ארבע דינרי
וכ נפסק להלכה בשולח ערו חוש משפט סי' של"ג )סעי* ד'(.
בעל הבית שחזר בו
א בעל הבית חוזר בו ,אומרת הברייתא ש" :הלכו חמרי ולא מצאו תבואה פועלי
ומצאו שדה כשהיא לחה נות לה שכר משל אבל אינו דומה הבא טעו לבא ריק עושה
מלאכה ליושב ובטל".
זאת אומרת שמקבל את כל שכר עבודתו ,אלא שאומדי כמה אד רוצה לפחות משכרו
כדי לשבת בטל ולא לעשות כלו.
אלא שהטור )ש( נות מדד אחר לחזרה של בעל הבית:
וכ הדי בבעל הבית החוזר בו שידו על התחתונה שא הוזלה המלאכה ויכול
לגומרה בשני דינרי צרי לית לו ששה דינרי על מה שעשה ולא ישאיר לו אלא ב'
דינרי כדי שיוכל לגמור בה מלאכתו כפי תנאו וא הוקרה צרי לית לו ד' דינרי
כלומר דינו של בעל הבית החוזר בו כדינו של קבל החוזר בו ,ומשל את הגבוה מבי
השניי :שכר מה שעשה העובד או ההפרש בי מה שסיכמו למה שיעלה לו להשלי את
המלאכה .וכ פסק הרמ"א בסי' של"ג )סעי* ד'(.
נחלקו הפרישה )טור ש( ו"נתיבות המשפט" )שולח ערו ש ס"ק ז'( ביחס בי פסק זה
לבי ההלכה שצרי להשלי לו את השכר כפועל בטל:
דעת הפרישה )בש הנימוקי יוס*( ,שכאשר העובד לא יוכל למצוא עבודה אחרת משלמי
לו על מה שלא עשה כפועל בטל ,א כשיכול למצוא עבודה אחרת ,על מה שלא עשה לא
משלמי לו ,א על מה שעשה משלמי לו כשיד בעל הבית על התחתונה.
דעת ה"נתיבות" ,שקבל תמיד אמור לקבל כפועל בטל על מה שלא עשה ,ג א ימצא
עבודה אחרת ,שכ בניגוד לשכיר שמשועבד למעבידו ולא יכול לקבל שכר על אות שעות
אצל שני אנשי ,קבל מקבל תשלו על העבודה שנת ,וג א הוא מוצא עבודה אחרת,
היה יכול לעשות את שתי העבודות ,ונמצא שעדיי מפסיד את העבודה שלא עשה .לכ,
טוע הנתיבות ,מדובר במקרה בו בעל הבית שחזר בו מוכ לדאוג לו לעבודה אחרת
)שהקבל עצמו לא היה מוצא( ,א הקבל לא מוכ .במקרה כזה לא מקבל על מה שלא
עשה ,א מה שכ עשה נות לו בעל הבית כשידו של בעל הבית על התחתונה.
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במקרה שאי אש
את הדי במקרה בו אי צד שנחשב אש בכ שהסתיימה ההתקשרות ,יש ללמוד מ
המקרה הנזכר בגמ' )עז ע"ב( של פועל או קבל שחוזרי בה מחמת האונס ,שאז
מקבלי )אפילו במקרה של דבר האבד( את כל מה שעשו ,ופוסק הרמ"א )ש סעי*
ה'(:
ומיהו אינו צרי לשל לה כל שכר רק מה שעשו ויד על העליונה
ומבאר הש" )ש ס"ק כ"ד( ,שהכוונה היא שאי יד על התחתונה ,כלומר שמקבלי מה
שעשו ,לא יותר ולא פחות.
]ומסתבר שכא יודה לש" ג הסמ"ע ,א* שבסקט"ז חלק עליו ,שהרי ש טע החולקי
ע"פ קצוה"ח סק"ח היה קשור לדינו המיוחד של פועל ,וכא מדובר בקבל[.

כאשר צד אחד סיי את ההתקשרות עקב קטטה שפרצה בי הצדדי
התוספות )ע"ו .ד"ה השוכר את האומני( מקשה מדוע כשהוזלה המלאכה יחזור בו בעל
הבית ,הרי יצטר לתת לפועלי יותר ממה שסיכ עימ ,ולא ירוויח כלו? על כ אומר
התוספות ,שמדובר שחזר בו מחמת שנאה ,שהיתה קטטה ביניה .א כ אנו רואי
שקטטה אינה נחשבת לאונס שבו אי אשמה )שכ ג במקרה זה יד החוזר על התחתונה(.
אמנ נית לדחות את ההוכחה מהתוספות ,ולומר שש מדובר שהפועלי אינ אשמי
בקטטה ,א כאשר ה כ האשמי ,יתכ שיהיה מותר לבעל הבית לחזור בו.

כשעלות ההשלמה על ידי אחר שונה
הראשוני והשולח ערו מדברי במקרי בה הוקרה או הוזלה המלאכה )לעניי חישוב
ההפרשי(.
כיו ,פעמי רבות ,וכ הוא בנדו דיד ,עצ החלוקה לשני קבלני יוצרת עלות כוללת
גבוהה יותר מאשר ביצוע המלאכה על ידי קבל אחד .להלכה ,נראה שאי חילוק ,ודי מצב
זה ,כדי הוקרה המלאכה .כ מדויק מלשו הברייתא בגמרא ,שלא דיברה דווקא במקרה
של שינוי השערי .וכ נראה ג מסברה :במצב שבו )או למ"ד( ידו של הקבל על
התחתונה ,יסוד הדי הוא שעל הקבל לאפשר את השלמת המלאכה במחיר שנקבע מראש.
במצב בו )או למ"ד( ידו של הקבל על העליונה ,וכ במצב שבו החישוב הוא כפי מה
שעשה ,היסוד הוא שיש לקיי את ההסכ כלפי הקבל ,ולשל לו כשיעור המלאכה
שעשה על פי התחשיב של ההסכ הראשוני.
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סיכו די תשלומי בעל הבית לקבל כאשר הופסקה העבודה באמצע:
 .1במקרה שהאשמה על הפסקת העבודה מוטלת על הקבל ,הרי שהוא מקבל
את הנמו מבי השניי :ער העבודה שעשה הקבל על פי מה שסיכמו
מראש ,או התשלו הכולל שסיכמו עליו פחות עלות השלמת העבודה לבעל
הבית.
 .2במקרה שהאשמה מוטלת על המעביד:
א אינו יכול למצוא עבודה חלופית ,עליו לשל לו את ער העבודה שעשה
מושל ,ועל מה שלא עשה ,כשומת פועל בטל.
א יכול היה למצוא עבודה חלופית:
לדעת הפרישה משלמי לו רק עבור העבודה שעשה ,דהיינו את הגבוה מבי
השניי :ער העבודה שעשה ,או התשלו הכולל שסיכמו עליו פחות עלות
השלמת העבודה לבעל הבית ,ואי משלמי לו שכר בטלה על העבודה שלא עשה.
לדעת "נתיבות המשפט" ג במקרה כזה ישל לו כאילו לא יכול למצוא עבודה
חילופית ,מכיוו שמדובר בקבל ,אלא א כ בעל הבית עצמו מציע לו עבודה
חלופית והפועל מסרב ,שאז משל לו כפי דברי הפרישה.
בנקודה זו בית הדי רואה שנכו להכריע לטובת הנתבעת ,על פי המוציא מחבירו
עליו הראיה.
 .3במקרה שאי אשמה על שני הצדדי ,משלמי לו כפי מה שעבד באופ יחסי על
פי מה שסיכמו מראש ,בי א השלמת העבודה תעלה לו יותר או פחות.

על מי יש להטיל את האחריות להפסקת ההתקשרות בנדו דיד
לגבי ההתיחסות לנדו דנ ,נחלקו דייני בית הדי.
נקודה המוסכמת היא ,שהמחלוקת העובדתית ,הא התובע אכ פקד את מקו
עבודתו כפי טענתו ,או שלא עשה כ ,אינה משמעותית להכרעת הדי .שכ ,ג א
הגיע לדירה ,א סירב לעבוד מטעמי שאינ מוצדקי ,כמוהו כמי שחזר בו.
מאיד ,ג א לא הגיע פיזית למקו ,א עשה זאת מטעמי מוצדקי ,אי דינו
כמי שחזר בו.
א .לדעת דיי א' ,על בסיס הקביעה ההלכתית כי ההתקשרות מחייבת על בסיס
ההסכ ,יש להצביע על הנתבעת כאחראית להפסקת העבודה ,דהיינו כ"חוזר בו"
באמצע העבודה.
זאת בעיקר בגלל הסירוב לשל לתובע את התשלומי שסוכמו בהתקשרות לפני
התחלת העבודה ,ובגלל העובדה שהחלפת המנעול והבאת קבל אחר מנעו סופית
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כל אפשרות שהתובע ישלי את העבודה בדירת .לפי דעה זו ,התניית
התובע את המש העבודה בתשלו המגיע לו היא לגיטימית ,למרות
הליקויי שנתגלו בעבודתו .לכל היותר עמדה לנתבעת הזכות לעכב ממו
כשיעור הליקויי .הרשימה שהוגשה בפגישה ע הרב ,מורה על אי נכונות
לתשלו ,ועיכוב בשל ענייני רבי שאינ תחת אחריותו של התובע .על כ
אי להצדיק את פעולת הנתבעת .כש שמדברי התוס' עולה ש"קטטה"
אינה סיבה לחזרה מ העבודה ,כ ג ביקורות על ליקויי שנית לתקנ .לעומת
זאת ,סירוב לשל את אשר חייבי לשל ,מהווה עילה להימנע מלהמשי לעבוד.
לפיכ יש לחייב את הנתבעת לשל כדי "ידו ]של התובע[ על העליונה".
ב .לדעת הדיי השני ,אי להצביע על אחד מ הצדדי כאש בויכוחי שנוצרו
ובהפסקת העבודה .מצד אחד ,הואיל ובאמת נתגלו ליקויי עבודה ,מובנת תגובת
הנתבעת שסירבה לשל תשלומי נוספי ,כל עוד לא קיבלה הבטחה שליקויי
אלו יתוקנו .אילו בשלב זה היו מגיעי לדי תורה ,היתה זכותה לעכב רק כפי שווי
העבודה שעל התובע לתק .א ,במצב בו ישנ ליקויי אחדי ,ולדעתה שיעור
רב ,לא נית לקבוע שהיא פושעת בכ שהשאירה בידה סכומי גדולי .לאחר
תקופה ארוכה של וויכוחי ללא מוצא ,שבה נאלצה הנתבעת להוציא מכיסה
דמי שכירות כדי לשכור דירה אחרת ,אי לראות במעשי הנתבעת ,החלפת המנעול
והבאת קבל אחר לסיו העבודות ,חזרה המחייבת תשלו כשיעור הגבוה של ידו
על העליונה.
מצד שני ,נראה פשוט שאי לצפות מקבל להמשי בעבודתו כסדרה כאשר
מעסיקיו מסרבי לשל לו סכו של כמה עשרות אלפי שקלי ,שכבר עבר זמ
תשלומ לפי לוח הזמני שנקבע מראש .ומובני חששותיו שמא ג בעתיד
יתקשה מאד לקבל כס* זה.
אשר על כ ,אי להגדיר אחד מ הצדדי כ"חוזר בו" ,ואי לפסוק לא "ידו על
העליונה" ולא "ידו על התחתונה"" .עיקר הדי" בהפסקת פועלי את עבודת ,כפי
שעולה מהדי בו האומני נאלצו להפסיק מחמת האונס ,הוא שמקבלי כפי
החלק שביצעו ,על כ ג בנדו דיד יש לחייב א ורק עבור חלק העבודה שבוצע
)כפי שיוגדר בסעי*  3להל(.
ג .לדעת דיי שלישי ,שני הצדדי יכלו לעשות יותר למניעת החזרה .ייתכ שיש צד
אחד המוגדר בשל התנהגותו כ"חוזר בו" .מצד התובע ,עבודה שאינה לשביעות
רצו בעלת הבית ,והכנסת פועלי בניגוד למוסכ ,עדיי אינ מהוות חזרה כל עוד
לא היתה חריגה ברורה מ המקובל .א מסירת מפתח לאד אחר עשויה לשמש
עילה להפסקת עבודתו של קבל.
ג הפסקת העבודה ,והתניית המשכתה בתנאי כלשה ,כשיש להסתפק א ה
מוצדקי – עשויה להיחשב כחזרה.
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מצד הנתבעת ,אי התשלו עשוי להיחשב כחזרה ,כמבואר בדברי דייני א'
וב' לעיל ,והחלפת המפתח היא בוודאי חזרה מוחלטת .א א יימצא כי
התניית המש העבודה ,הינה חזרה – לא תהיה משמעות להחלפת המפתח.
נמצא כי עקרו הספק הינו בהתנהגות התובע ,ומידי ספק זה לא יצאנו.
לפיכ ,מכח די הממע"ה ,על ביה"ד לחייב את הנתבעת רק בסכו הקט
יותר ,היינו זה של "ידו ]של התובע[ על התחתונה".

 .3אופ חישוב החלק העבודות שבוצע באופ חלקי
]הערה – חישוב עבור עבודות לקויות – יידו בסעי* הבא[.
כפי שקבע בית הדי בסעי*  ,1יש לראות בהסכ הראשוני התחייבות תקפה .על
כ ,באופ בסיסי ,התמחור הקבוע בהסכ – מחייב .אילו מדובר היה בפועל הנשכר
לשעות ,קל היה להערי את עבודתו החלקית ,על פי מש הזמ בו עבד ,ומש הזמ
שכבר לא עבד .בשונה ,קבל נשכר לפי התוצר שהוא מוציא ,וע"כ על עבודה
חלקית יש לחשב ע"פ יחסי הקשורי לתוצר עצמו.

בית הדי קבע שכיוו שקבל נשכר לביצוע עבודה )ולא לעבוד זמ מסוי( יש
להכריע מהו חלק העבודה שנעשתה ,ולהחיל חלק זה על הסכו שנקבע בהצעת
המחיר .על מנת לחשב את שווי העבודה החלקית על רקע אותו הסכ ,ביקש בית
הדי להערי את שווי חלק העבודה שבוצע וחלק העבודה שלא בוצעה בהתעל
מההסכ שנחת .מתו נתוני אלו ,חישב בית הדי את חלק העבודה שבוצע.
יחס זה שימש לחישוב הסכו המגיע תמורת העבודה החלקית ,על פי המחיר
שנקבע בהסכ.

לסיכו:
 עבודות שבוצעו באופ של ,דינ ,שיחושבו כפי הצעת המחיר. עבודות שבוצעו באופ חלקי ,א לא לקוי  -יחושבו על פי החלק היחסי ,בהתבססעל הצעת המחיר .א כא יש משמעות לשאלה הא ידו על העליונה ,ידו על
התחתונה או שיש לשל כפי החלק היחסי עצמו ,כדלעיל.

דינ של העבודות הלקויות יבואר בסעי* הבא.
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 .4עבודות לקויות
בדי עבודה לקויה אומרת המשנה )ב"ק ק ע"ב(:
הנות צמר לצבע ...צבעו כאור – א השבח יתר על היציאה נות לו את
היציאה וא היציאה יתירה על השבח נות לו את השבח .לצבוע לו אדו
וצבעו שחור ,שחור וצבעו אדו – ר' מאיר אומר :נות לו דמי צמרו ,ר'
יהודה אומר :א השבח יתר על היציאה נות לו את היציאה וא היציאה יתירה
על השבח נות לו את השבח.
נמצא ,שלר' יהודה ,שהלכה כמותו ,בי א העבודה לקויה )"כאור"( ,ובי א היא שונה
מהזמנת בעה"ב )"לצבוע לו אדו וצבעו שחור ("...נוטל האומ את הפחות שבשני
הסכומי :השבח ,וההוצאה.
די זה הוא בבסיסו כדי היורד לשדה חבירו שלא ברשות )ב"מ קא ,(.כמפורש בדברי
הריטב"א )ע"ז ז ע"א ד"ה הא דתנ( ,וכעולה משאלת התוס' )ב"ק ק ע"ב ד"ה א
השבח( והרא"ש )ב"ק פ"ט סי' יז( על הירושלמי .כ הבי ג החזו"א )חו"מ סי' כב סק"ו
ד"ה ואמנ(.
]אע"פ שמדברי הפירוש המיוחס לריטב"א )ריטב"א יש ב"מ סו* פרק א ד"ה ותימה(
עולה שמעיקר הדי צרי היה לתת לו שכרו אלא שמכח קנס משל לו כיורד ,ויתכ
שכ דעת רש"י כדלהל ,מכל מקו מסתבר שתוכ הקנס היה ביטול ההסכ והעמדת
דינו כיורד שלא ברשות ,ואכמ"ל[.
אלא שלעניי אופ חישוב השבח – נחלקו הראשוני:
התוס' והרא"ש הביאו את הירושלמי ,שממנו עולה שהאומ ששינה יטול פחות מ
היורד ,ובלשו הרא"ש:
דגבי אומ שאני .דכיו שנית לו לצבוע – כל מה שהיה עתיד להשביח חשיב כאילו
כבר השביח...
משמע מלשונו ,שהיינו מעיקר הדי :כאשר בעה"ב הזמי אומ להשביח את חפציו,
נחשבי חפציו כאילו כבר השביחו בשיעור שהיו ראויי להשביח .השבח הגלו
בחפצי  -בעצ התחיל להתממש ברגע שהוזמ האומ.
מתירוצי התוס' עולה שלהבנת דינו של הירושלמי אינו מתאר מציאות ממונית אלא
מבוסס לתירו ,א' – על הסכ" :דנעשה כא כאילו כ התנה עימו"
ולתירו ,ב' על קנס" :א"נ קנסא הוא משו דשינה ממה שציוה לו".
בסיו דברי התוס' ה מעירי שכל זה הוא לפירוש ר"י בירושלמי ,א הר"ר אלחנ
פירש אותו באופ אחר.
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להלכה ,הרמב" )שכירות פ"י ה"ד( כלל לא הזכיר את הירושלמי ,וכ פסק השו"ע
)חו"מ ש"ו סעי* ג(:
צבעו כעור או נתנו לו לצבעו אדו וצבעו שחור ...א השבח יתר על
ההוצאה נות בעל הכלי את ההוצאה וא ההוצאה יתירה על השבח נות לו
את השבח בלבד
אבל הרמ"א פוסק כרא"ש ור"י:
ומה שהיה ראוי להשביח אילו לא שינה – הוא בכלל הקר ,וחשבינ השבח
]וההוצאה[ בלא זה.
וכתב הש" )ס"ק ד(:
מיהו לעני דינא נראה עיקר כמו שפסק הב"י כפירוש רש"י והרמב" בפירוש
המשנה ...דהרי א* מהירושלמי לא נדחה פירוש רש"י אלא לפי מה שפירש ר"י דברי
הירושלמי ,והתוס' עצמ הקשו על ר"י ...וכתבו שרבינו אלחנ פירש בעניי אחר...
וכ"כ מהרש"ל וז"ל :וכ הרי"* סתמא כתב וכ דעת הרמב" כפשוטו וכ"כ נ"י בש
הרא"ה וכ עיקר עכ"ל.
בהמש דבריו הציע הש" פירוש אחר לירושלמי ,וסיי:
העולה מזה ,נת לאומ לצבוע אדו וצבעו שחור ,א השבח יותר מ ההוצאה
נות לו ההוצאה דהיינו דמי עצי וסמני ושכר טרחו כשאר שכיר יו ,ולא שכרו
משל שפסק עמו בקבלנות ,ואי מנכה לו מ ההוצאה השבח שהיה ראוי להשביח
יותר ,א משכירותו שפסק עמו – מנכה לו...

לצור חישוב השבח כפסיקת הש" ,ביקש ביה"ד מהמהנדס ארד )נספח ג' טור (4
לאמוד את שווי העבודה הלקויה כפי שהיא היו .בכמה מ המקרי לא יכול היה
המומחה ארד לאמוד את שווי העבודה מכיוו שאיש אינו מזמי עבודה כזו .לפיכ
ביקש ביה"ד ג לאמוד את שוויה של עבודה תקינה בהתעל מ המחיר שקבע התובע
בהצעת המחיר )טור  ,(3ואת עלות תיקו העבודה הלקויה )טור  7בטבלאות הנספחות
לחוו"ד( ,כדי לחשב את השבח ע"י ההפרש ביניה.

באשר לאופ חישוב ההוצאה ,כלל הש" בדבריו ג את "שכר טרחו כשאר שכיר יו,
ולא שכרו שפסק עמו בקבלנות".
והיינו כדעת רש"י )ב"מ קיז ע"ב( שהביא המ"מ כא )פ"י ה"ד(.
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אבל הב"י פירש שלדעת הרמב" הוצאה לענייננו היא רק ממו שהוציא מכיסו,
ובשו"ע פסק כלשו הרמב" .כ העיר החזו"א )חו"מ סי' כא ס"ק כג ד"ה ונראה(,
ופסק כש".
לצור חישוב ההוצאה ביקש ביה"ד )טור  (5לאמוד את עלות המלאכה כפי
ששיל עליה הקבל הראשי לקבל המשנה או לחנות המספקת את החומר.

ספק כעור או ספק שחור
ביסוד ההבנה שדינו של אומ ששינה הוא כדי יורד ,עומדת ראיית ההסכ כמבוטל.
בעה"ב הזמי עבודה תקינה ולא עבודה לקויה .בעה"ב הזמי אדו ,ולא שחור .אנו
מתייחסי אל החפ ,כ"שדה שאינה עשויה ליטע" ,שכ אי בעה"ב מעוניי בבגד שחור,
ובוודאי שאינו מעוניי בבגד כעור.
]אע"פ שמתירו ,א' בתוס' הנ"ל עולה כי ההסכ נשאר בתוק* ,ודינו של המשנה נחשב
כסעי* בלתי כתוב בהסכ המקורי – נראה שאי לפסוק לפי דעה זו כדלעיל ,מה ג
שלעניי זה תירו ,ב' בתוס' ש והרא"ש חולקי ג ה על תירו ,א'.
ואע"פ שדעת המיוחס לריטב"א הנ"ל שמעיקר הדי צרי היה לתת לו שכרו ,ורק מכח
קנס משל לו כיורד ,ונית לטעו שכ דעת רש"י ,שכתב ש "דקניס ליה להאי
דשינה ,"...ומשמע שההסכ קיי ,אלא שאינו מקבל כלו מ השבח בגלל קנס) ,א
כי יתכ ג לומר שרש"י הזכיר קנס בהקשר אחר – ר' רמב" )שכירות פ"י ה"ד(,
ראב"ד ומ"מ ש ,ותוי"ט על המשנה כא(  -מכל מקו ,ג א מדובר בקנס ייתכ
שתוכ הקנס הוא ביטול ההסכ ,וג א ההסכ בתוק* יש מקו לומר שהפעלת קנס
דורשת מבחינת ראיות לא פחות משדורש ביטול הסכ ,ואכמ"ל[.
לאור זאת ,הטוע לשינוי טוע ,למעשה ,לביטול ההסכ לעניי הסעי* המדובר .כמו
בטענות לגבי תנאי :אי הבדל משמעותי בי א הטענה היא שההסכ היה על תנאי,
ובי א מוסכ כי היה תנאי והשאלה היא א התנאי התקיי.
כמבואר בסעי*  1לעיל ובסעי*  5להל ,הכריע ביה"ד בשאלות אלה ע"פ הקביעה
העקרונית שמדובר בהתחייבות תקפה .כיוו שזו התחייבות בע"פ ,העקרו הבסיסי הוא
המוציא מחבירו עליו הראייה ,א במצבי שבה מצא ביה"ד את טענת הליקוי כטענה
מחודשת ,ראה ביה"ד להכריע ע"פ אומד וע"פ פשרה בכל מקרה לגופו.

 .5הכרעה בספקות שאינ יכולי להתברר
בכמה מקומות בה נותר ספק בעובדות ,פעל ביה"ד בהתא לפסיקת השו"ע )סימ י"ב
סעי* ה'( המאפשרת לו לדו כעי פשרה במקו שאי הדבר יכול להתברר בראיות.
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לעניי זה ,עלות הבירור ,מש הזמ שהוא אור ומידת הדיוק שלו השפיעו ג ה
על ההחלטה להפעיל סעי* זה.
במסגרת זו ,בסעיפי מסוימי נראה על פני הדברי שהתובע ביצע את העבודה
המוטלת עליו ,ובית הדי לא ראה בסיס אית לטענת הנתבעת שעבודה זו בוצעה
בצורה לקוייה ,או בשונה מהאופ בו הוזמנה .בסעיפי אלה הכריע בית הדי על
פי אומד דעתו ועל דר הפשרה בכל מקרה לגופו.

בסעיפי מסוימי בית הדי קיבל את גרסת הנתבעת שעבודה מסוימת לא בוצעה
כראוי ,ובית הדי הפעיל את שיקול דעתו הא יש להגדיר מצב זה כעבודה חלקית או
כעבודה שביצועו לקוי בעיקרו .המשמעות היא כאמור ,שבעבודות חלקיות יש לראות
את התמחור שבהסכ המקורי כבסיס לחישוב ,ואילו בעבודה לקויה נוטל הפחות בי
השבח להוצאה.

 .6עבודות שבוצעו ע"י הקבל ,ולא הגיעו לידי הנתבעת
כאמור ,התובע הזמי מספר מוצרי עבור הנתבעת ,ואלו הוכנו על ידי קבלני
משנה .מוצרי אלו לא הגיעו לידי הנתבעת ,והקבל החדש שנכנס ,לא עשה בה
שימוש .הצדדי לא נקטו כל פעולות בהקשר זה :התובע לא הודיע לנתבעת
כשהפסיקה את עבודתו שיש ברשותו חפצי שהכי עבורה ,והנתבעת לא פנתה
אל התובע לשאול הא יש חפצי שהזמינה מוכני בטר הזמינה אות בשנית.
אילו בוצעה העבודה בביתו של בעה"ב – היינו מחשבי את שווי החלק שבוצע
ע"פ העלות לקבל ,כלעיל בסעי*  .3א במצב הנידו  -בעל הבית לא קיבל כל
תועלת מעבודתו של הקבל .מבחינתו ,החלק שנעשה – כאילו לא נעשה כלל.
א .לדעת דיי ב' אי לראות בעבודות אלה אפילו עבודות חלקיות .שכ קבל מספק
לבעה"ב את המוצרי ואינו עובד לפי שעות .כל עוד לא הגיעה הסחורה לביתו של
בעה"ב – לא עשה הקבל כלו .אי להקשות מהכרעת ביה"ד לעיל סעי* 3
שעבודת הקבל נאמדת ע"פ עלותה ,שכ ש בוצעה העבודה בבית בעה"ב .בנ"ד
העבודה לא הגיעה לידי בעה"ב ואינה מחייבת כל תשלו לקבל .אילו
הודיע הקבל לבעה"ב כי המוצרי מוכני – היה מקו לראות בהודעה זו השלמת
חלק מ העבודה .א משלא נמסרה אפילו הודעה כזו – לא ביצע הקבל חלק
כלשהו מ העבודה.
אלא שאי להתעל מ העובדה שהתובע הוציא כס* על פי הזמנת הנתבעת ,ועל
כ ,יש לחייב בסעיפי אלה בהוצאותיו של התובע מדי ערב] .אילו היה התובע
מונע מהנתבעת לקבל את הפריטי – ייתכ שהיה מקו לשלול ממנו תשלו זה.
א מכיוו שהנתבעת כלל לא פנתה אליו בעניי ,חובת התשלו בעינה עומדת[.
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ב .לדעת דיי א' ודיי ג' ,א* על פי שהעבודה לא הגיעה לידו של בעל הבית ,סו*
כל סו* הקבל ביצע את חלקה עד להפסקת ההתקשרות.
כבר הכריע ביה"ד לעיל סעי*  3 ,2שדינו של קבל בעניי זה כדינו של פועל.
אלא ששכרו של פועל מחושב לפי שעות ,וזה של קבל מחושב לפי עלות
העבודה .מבחינה זו ,ג כא הקבל ביצע את חלק הארי של העבודה  -יצירת
קשר ע קבל משנה ,והזמנה מדוייקת של הפריט הראוי לביתו של בעל
הבית .לפיכ ,כל החיובי חלי בדיוק באותו אופ שהיו חלי אילו היתה העבודה
מתבצעת בביתו של בעה"ב.
דיי א' מצר* את דעתו הנ"ל בסעי*  ,2שהאחריות על הפסקת העבודה מוטלת על
הנתבעת ,וא"כ ג חובת הבירור ,אילו פריטי כבר מוכני עבורה ,מוטלת עליה.
דיי ג' פסק ש )סעי*  (2שידו של התובע על התחתונה .א* על פי כ כא ,לאור
האמור לעיל ,צריכה היתה הנתבעת להבי שהיא מחוייבת לשל עבור החלק
שבוצע ,ולברר מה בוצע בטר תזמי חפצי אלו בשנית מ הקבל השני.
]על שיטתו של דיי ב' העיר דיי ג' כי א על התובע היתה החובה להודיע כי ייצר
את החלקי והוא נכו למסר – מדוע יזכה לתשלו כלשהו מדי ערב? וכי יכול
המלוה להימנע מלגבות את חובו מתו שהוא סומ על זכותו להיפרע מ הערב?[

 .7הנחות שקיבל התובע
לטענת הנתבעת ,התובע קיבל הנחות ברכישת מוצרי שקנה עבורה .לטענתה ,הנוהג
הוא שהנחות אלו ניתנות ללקוח .התובע טוע מאיד ,שאינו רוכש כמויות
משמעותיות באות מקומות בה רכשה הנתבעת את המוצרי ,ועל כ לא זכה
להנחה .כמו כ ,לטענתו ,אי נוהג כזה ,ובוודאי שאי חובה לתת הנחה זו ללקוח.
בית הדי ,קבע כי הנחות שקיבל קבל עד למחיר הבסיסי שנקבע בהסכ ,אינו צרי
לחלוק ע מזמי העבודה ,שכ במסגרת המחיר הנקבע לעבודה ,לוקח הקבל בחשבו
ג רווחי שירויח מהנחות שיקבל עבור מוצרי .זו בדיוק הסיבה שהנחה זו מכונה
"הנחת קבל".
לגבי מחירי הגבוהי מ המחיר הנקוב בהצעת המחיר ,פירש בית הדי את ההסכ.
הרעיו הוא שהתובע לא יפסיד ממחיר הגבוה של החומרי שבחרה הנתבעת ,א ג
לא ירוויח ממנו .לפיכ ,חלק ההנחה המתייחס אל המחיר שמעבר למה שנקוב בהצעת
המחיר ,ינת לנתבעת ,א היתה הנחה כזו.
כאמור ,התובע טוע שלא קיבל הנחות .דינו של המוציא הוצאות בשליחותו של אחר
הוא שהוא "נשבע ונוטל" .היק* ההנחות הניתנות לקבלני הוא עד כ ) 30%על פי
ארד( .לפיכ ,נמצא שהדיו הוא על  30%ממחיר ההזמנה .כיו שדינו שישבע ויטול,
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לדעת דייני א' ו ב' ,יש להפחית  ,10%שה שליש מהסכו שבמחלוקת ,עבור
חומרי גל שעלות גבוהה מהמחיר המקסימאלי שנקבע בהצעת המחיר .לדעת
דיי ג' ,לו היה בית הדי משביע את התובע ,היה משביעו על ההוצאה כולה.
נמצא שיש לזכות ע ביטול שבועה זו שליש מ הסכו כולו ,שהוא יותר מ
הסכו השנוי במחלוקת ) ,(30%לפיכ יש להפחית את כל הסכו השנוי
במחלוקת .דייני א' וב' אינ מקבלי טיעו זה ,שכ בסופו של דבר בית הדי
היה משביע שבועה אחת על הסכו כולו האמור בפסק הדי ,בטר היה מחייב את
הנתבעת לשל ,ובוודאי שאי לנכות מכח שבועה זו שליש מ הסכו כולו ,שהרי
בפשרה עסקינ ,ולא בדי .לפיכ ,יש לנכות שליש רק מ הסכו השנוי במחלוקת.

.8

יחס בית הדי לדו"ח גלאור
כאמור ,לבית הדי הוגשה חוות דעת מטע הנתבעת )דו"ח המהנס גלאור – נ.(1
מעמדו של דו"ח גלאור הוא כשל טענה מטענות הנתבעת .ביה"ד אינו רשאי לקבל את
דבריו אלה כעדות המהווה ראיה ,בשל העובדה שהוא קיבל תשלו עבור עבודתו,
ופעל כמקובל להפ בזכויותיו של הצד שהזמינו .נבהיר נקודה משמעותית ,עיקרו של
הדו"ח אינו עדות במוב של הבאת עובדות מוצקות בפני בית הדי .עיקר הדו"ח הוא
שומה של ער של העבודות במצב מסויי ,שהוא דבר התלוי בשיקול דעת.
בנקודה זו ,שונה מעמדו של דו"ח הנדסי מעדות חוקר פרטי אשר יש מ הפוסקי
שאפשרו לקבל את עדותו ,כאשר אינו מקבל שכר עבור העדות אלא רק עבור עבודת
ההכנה לראיית המעשה )ראה פד"ר חלק ה פס"ד בעמוד  3על פי תשובת הרשב"א ח"ג
סימ י"א וג"פ סי' ק"כ( .במצב שלנו כשמדובר בהערכה ,ג הטיה קלה משפיעה על
השומה .ג ברמה המעשית ,ברור הדבר וידוע לכל שעד מומחה מטע אחד הצדדי,
נועד להפ בזכותו.
לעומת זאת ,המהנדס רו ארד ,שהוזמ על ידי בית הדי ,לא קיבל טובת הנאה מאחד
הצדדי יותר מאשר מהצד השני ,על כ נית לקבל את חוות דעתו כחוו"ד
אובייקטיבית.
ע זאת ,התמונות אות ציל גלאור ,היוו בסיס לעבודת המומחה מטע בית הדי,
המהנדס רו ארד .כמו כ ,בית הדי הניח שהעובדות וההערכות המוזכרות בדו"ח זה
ה נכונות ,כל שהתובע לא הכחיש ,כבכל טענה של אחד מבעלי הדי .מעמד של
עובדות ברורות אות הכחיש התובע ,ה כשל עדות עד אחד )לדוג' – סעי*  42הא
היתה בדירה הארקה(.
במקומות שבה משמעות דו"ח זה היא לרעת הנתבעת )לדוג' סעי*  – 2רדיאטור(– לא
התייחס ביה"ד לדבריו כאל הודאה מצד הנתבעת ,על א* שהיא זו שהגישה את הדו"ח
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לבית הדי .זאת מפני שהנתבעת לא היתה בקיאה די הצור בפרטיו ,ועל כ אי
בהצגת לבי"ד משו הודאה בכל פרטיו.

עיקרי ההבדלי בי הדוחו"ת:


דו"ח גלאור לא מתייחס להצעת המחיר ,כבסיס לחישוביו.



דו"ח גלאור מציג לקויי ביחס אליה הכריע דו"ח ארד כי אינ ליקויי )לדוג'
אסלות – פרק ד' סעי'  5ו .(10



ישנ מקרי בה גלאור מנכה ליקויי פעמיי ,ג בפרק הסוקר את העבודה
החלקית וג בפרק המונה את הליקויי )לדוג' כיורי פרק ד' סעי* .(19



דו"ח גלאור מקבל כעובדות את דברי הנתבעת ,ומגדיר ליקויי על בסיס אות
דברי )לדוג' לגבי גוו השיש ,קנט(.



בדו"ח גלאור אי התייחסות לחפצי שהוכנו על ידי התובע ולא נמצאי בדירה
)לדוג' דלת אלומיניו סעי' .(3



עבור כמה מ העבודות הלקויות ,דו"ח גלאור יוצא מנקודת הנחה שאי בה כל
שווי ועל כ אינו מזכה את התובע בתשלו כלשהו) .לדוג' הכנה לאסלות ,סעי'
.(5,10



בית הדי ביקש מהמומחה ארד ,להערי את שווי העבודות החלקיות באופ יחסי,
מה שלא קיי בדו"ח גלאור.

במקומות שבה משמעות דו"ח גלאור היא לרעת הנתבעת )לדוג' סעי*  ,2רדיאטור( – לא
התייחס ביה"ד לדבריו כאל הודאה מצד הנתבעת ,על א* שהיא זו שהגישה את הדו"ח
לבית הדי .זה מפני שהנתבעת לא היתה בקיאה די הצור בפרטיו ,ועל כ אי בהצגת
לבי"ד משו הודאה בכל פרטיו.
 .9התייחסות לטענות נוספות של הצדדי
בסעי* זה נסקור טענות ותביעות נוספות של הצדדי.
טענות של התובע:
התובע טע בפני בית הדי ,שלדעתו אי לדו על כל סעי* בפני עצמו ,שכ הצעת המחיר
נבנית לא באופ פרטני ,אלא הקבל מחליט כמה נכו לגבות על מכלול העבודה ,ואחר כ
קובע סכומי לכל פריט -ראה התייחסות בריש פרק ד'.

תביעות נוספות של התובע:
התובע דרש .1 :דמי אבטלה
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 .2פיצוי על הלנת שכר
כיוו שבסעי*  2של פרק זה ,לא קבע בית הדי שיש להטיל את האשמה על הפסקת
ההתקשרות על הנתבעת ,אי לקבל תביעות אלו.
 .3תשלו אגרת בית הדי
 התייחסות לתביעה זו בפרק ד' סעי* .47טענות הנתבעת


הנתבעת טענה שלה הזכות לבחור חומרי ומוצרי ,וזכותה לדרוש החלפת.

מהדיוני בבית הדי עלה שהתובע הל ע הנתבעת לבחור מוצרי שוני .דעתו של ארד
היא שבמקו בו לא נקבע מראש הדבר ,לקבל הזכות להביא מוצרי מתאימי לסטנדרט
המקובל בלא בחירה של הלקוח.
בית הדי קובע ,שהאחריות לתיאו ובחירה היא על הלקוח ,ודבר זה צרי להעשות לפני
הגעת המוצרי לביתו .לאחר שהגיעו המוצרי ,כל שה עומדי בסטנדרט המקובל ,לא
נית לדרוש החלפת.


הנתבעת טוענת שהתובע הראה לה את ביתו ,והיא הסתמכה על רמת הגימור ש.

הנתבע טע שהראה לה רק מגירות וקרוסלות בה נעשה שימוש במטבח שלו ,א לא
התחייב לרמת גימור דומה.
בית הדי לא יכול לקבוע עובדתית מה היתה מטרת הביקור .לא נראה שיש בכ הטעיה,
וג הנתבעת אמרה בבית הדי שלא צפתה למשהו מפואר ,רק עשוי היטב.
הנתבעת תבעה:


שכר דירה

 עוגמת נפש.
כיוו שבסעי*  2של פרק זה ,לא נקבע כי התובע הוא האש בהפסקת ההתקשרות ,אי
מקו לקבל תביעות אלו.


תעודות אחריות על היונקס.

במכתב מ 18באוקטובר התברר כי הנתבעת קיבלה תעודת אחריות ,א טוענת שקבלה
אחריות לשנה בלבד ,ולא לשנתיי כפי שנית על מוצרי חברת "יונקרס" המקורית.
ראה פרק ד' סעי*  ,25שבהכרעת הדי יש הפחתה בתשלו כיוו שלא קבלה את
המוצר מחברת "יונקרס" .הפחתה זו לוקחת בחשבו ג את הפרשי תקופות האחריות
שבי שתי החברות.
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פרק ד  -פירוט סעיפי התביעה ,והכרעת ביה"ד בכל אחד מה
נקדי שהתובע הסביר לבית הדי ,שבהגשת הצעת המחיר לאחר הבנת
הצרכי של מזמי העבודה ,ראשית ,מתרש הקבל מהיק* העבודה ונוקב
בסכו כללי .סכו זה בנוי מהערכה ראשונית של העלויות ,ומהתכנו לרווחי
בשיעור מסוי .לאחר מכ ,בהצעת המחיר המפורטת ,יתכ מצב בו עבור
סעיפי מסוימי המחיר הנקוב נראה גבוה בהרבה מעלותו לקבל ,ובסעיפי
אחרי הקבל כלל אינו מרויח ,ולעיתי א* מפסיד.
בית הדי קבע כי ג א זו מחשבתו של הקבל ,בפועל ההסכ מגדיר את ההסכמה
למקרה של שינויי או סכסו ,כפי שאכ קרה .כש שאילו היה מתברר שלא נית
להרכיב מוצר מסוי ,היו מנכי את המחיר שנקבע בהזמנה ,כ יש לנתח ג את
המצב המורכב שלפנינו.
פירוט סעיפי התביעה מבוסס על ת 9ו ת.10
 .1שבירת הקיר הגובל למטבח ופינוי .תובע .1,600
בוצע.
הסכו מתבסס על הצעת המחיר )ת - 2א ,(4שבה נאמר "סלו  -הריסת הקיר הגובל
מטבח ובניית קיר חדש".
השינוי בניסוח"] ,ופינוי" לעומת "ובניית קיר חדש"[ נובע משינוי בהזמנה ,המופיע כבר ב  -א ,5שנכתב
שבוע אחרי א .4ב א 5נתבקש התובע לבנות קיר זכוכית ,כתוספת ,על גבי החלק התחתו של הקיר ,שאותו
לא נתבקש להרוס .את קיר הזכוכית לא הספיק התובע לבנות .בשל כ לא תבע עבורו תשלו ,וא* הזכירו
במסמ "עבודות לא גמורות בדירה" שהגיש לביה"ד.
לשאלת ביה"ד לתובע מדוע לא ינכה מ הסכו  1600שנקבע ב )ת -2א (4את החלק שהיה מיועד לבניית
החלק העליו של הקיר ,השיב התובע כי ג בשלב הראשו )ת-2א (4לא נתבקש לבנות קיר חדש ,אלא רק
לסדר את הקיר בגובה השיש ,כ שיישאר חלו פתוח בי המטבח לסלו .הנתבעת אישרה כי אכ כ אמור
היה להיות בעת כתיבת א) 4ת.(2

בשל העובדה שהעבודה המוזמנת בוצעה במלואה ג לדברי הנתבעת – פסק
ביה"ד ,ע"פ הכרעתו בפרק ג' סעי*  ,1כי על הנתבעת לשל את סכו התביעה
במלואו.
. 1600
 .2תוספת רדיאטור )ת : 9ע"פ א)4ת ((2תביעה מקורית.550 :
הכנה בוצעה .רדיאטור כלל לא נקנה.
בדיו בע"פ אמר שמוריד ) 260הואיל ולא קנאו( – תביעה מתוקנת] 290 :בטבלה
שמילא אמר להוריד .[250
לפי ארד ,החלק שבוצע הוא  130/580מכל העבודה.123 =550 * (130/580) .
ארד קבע את דמי השלמת העבודה ;575 :לפ"ז תביעה פחות השלמה יוצא )פחות
מ.0 (-
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ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2

דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

123

123

0
 -לחישוב-

 .3דלת הזזה מהסלו למרפסת )ת - 2א .(4תובע .7000
הדלת לא סופקה .לדברי התובע) ,בדיו של ד' בשבט( ,הדלת הוזמנה ,והיא בידי
איש האלומיניו .לגבי סעיפי שבה עבודת התובע לא סופקה כלל לדירת
הנתבעת ,ראה דיו והכרעות בית הדי לעיל בפרק ג' סעי* .6
ארד הערי את עלות ההזמנה ב 5,700

 .א התובע עצמו הודה )בטבלה "עבודות

שלא הושלמו" ,שהגיש התובע בעקבות בקשת בית הדי( שעלתה לו רק .5,000
חישוב יחסי.6405 = 7000 * [5700/(530+5700)] :
תביעה פחות השלמה.6300 = [7000-700] :
הוצאות.5000 :
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי*  2וסעי* :6
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – הוצאות:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

6405

) 5000ערב(

) 6300השלמה(
 -לחישוב-

 .4אמבטיה  4דר .בהצעת המחיר )ת-2א (4נקבע .1,460
בדיו )בע"פ – ד' בשבט( התובע הוריד  350עבור הברז .לפ"ז התביעה המתוקנת
היא .1110
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ארד כתב )ב (.1 .שעלות תיקו השיפוע היא ) 600בטבלת הליקויי ,נספח ג( .הוא הוסי* שעלות
תיקו לקבל עצמו היא  .520בטבלה של עבודות חלקיות הוא כתב שעלות אספקת האביזרי )בית
הדי מניח שזה כולל ג את הברז( והתקנה ע"י אחר היא  ,720ולקבל עצמו היא .530
בית הדי הכריע שיש לראות בעבודה זו ,עבודה לקויה ,שדינה הוא שנוטל את הפחות של שני
הסכומי :שבח ,הוצאה )במקרה שלנו ,היינו השבח(.
]אילו היו מפרקי את האמבטיה כדי לתקנה ,היה מקו לדונ כמי שאומר ליורד "טול עצי
ואבני" ,א אמנ יסוד התשלו בעבודה לקויה הוא מדי יורד .אבל הואיל וה משתמשי בה
כמות שהיא ,יש לחייב בשווי העבודה שקבלו[.

השבח הוא שווי העבודה הלקויה ,שלפי ארד )נספח ג' ,עמ' (21הינו .460
460
 .5אסלה תלויה –חדר האמבטיה -תובע .3400
בוצעה הכנה .האסלה סופקה א לא הותקנה.
הנתבעת טענה כי העבודה לקויה ,א ביה"ד הכריע ,ע"פ ארד ,כי היא תקינה.
חישוב יחסי )על פי ארד בסעי*  :(10אספקת אסלה בלי התקנה היא
]) [2200/(2200+180של העבודה .לפי זה ,יש לחייב בסכו ])* [2200/(2200+180
.3142.86 = 3400
תביעה פחות השלמה – יקבל ).3150 = (3400-250
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ – ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

3150

3143

3143
 -לחישוב-

 .6ביוב חדש – אמבטיה – בוצע.
. 3,300
 .7חיפוי קיר – אמבטיה ופירוק היש .תובע .4700
בוצע.
כשנשאל התובע בבית הדי )ד' בשבט( לגבי שני המחירי ) - 4700א 4מול  - 7000א- (6
אמר שבאמת יש להוריד מ "א 70 "4-ש"ח למ"ר עבור בער  5מ"ר מרובע .לביה"ד נראה
שיש להוריד ששית מהסכו ל  30מ"ר  -דהיינו להוריד )] ,783.3=(4700/6או לכל
הפחות ,להוריד  90ש"ח למ"ר  -דהיינו  .450מדי המע"ה בחר ביה"ד בדר הראשונה[.
לפ"ז יש לחייב:
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.3916.7 = 4700 – 783.3
. 3917
 .8תוספת )ת -2א :(6שבירת קיר הגובל למרפסת ,בניית קיר חדש ,חלו חדש,
חיפוי קרמיקה וטיח .תובע .7,000
בוצע ,למעט הרכבת החלו.
.

בעבודת הטיח נמצא ליקוי ,וארד ) , 3.1עמ'  (5קבע שעלות תיקונו היא 150

על פי ארד בסעי* ) 12עמ'  ,(18להזמי קבל אחר עבור התקנת חלו קליל יעלה
 .300לפי זה ,כשנוריד את סכו ההשלמה יתחייבו לשל= 7000- 300 - 150 :
.6550
6550
 .9פירוק אסלה וקרמיקה בשירותי )ת - 2א – (5בוצע.
1,560
 .10אסלה תלויה וכו' בשירותי )ת - 2א .(5תובע .3700
בוצעה הכנה .האסלה סופקה א לא הותקנה.
הנתבעת טענה כי העבודה לקויה ,א ביה"ד הכריע ,ע"פ ארד ,כי היא תקינה.
ע"פ ארד ,חישוב שווי החלק היחסי הוא ]).3420 =3700 * [2200/(180+2200
לפי חישוב התביעה פחות השלמה – יש לחייב ב ,3450 = (3700-250) -סכו שגבוה
מ החישוב היחסי.

ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

3450

3420

3420
 -לחישוב-

 .11הכנה לכיור נט"י במבואה )ת - 2א – .(6בוצע .תובע ) 860כבנוסח הצרפתי של
החוזה ,א.(6
ב )ת - 2א (6בגירסה העברית  .850-לשאלת ביה"ד הסכי התובע לתק את תביעתו
ל .850
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גלאור טע שהעבודת ההתקנה לא בוצעה ,א ביה"ד קיבל את דברי התובע –
שהסכו נקבע עבור ההכנה בלבד ,והיא בוצעה במלואה] .הכיור לנט"י עצמו
בוטל[.
. 850
 .12חלו קליל במבואה )ת ,9ע"פ ת) 2א .((6תובע 1,000

.

סופק ,א לא הותק.
ע"פ ארד – יחסי ;767 =1000 * [660/(200+660)] :השלמה.700 = (1000-300) :
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

767

767

700
 -לחישוב-

 .45, 13פתיחת דלת מחדר מחשב למרפסת שרות )ת ,0ע"פ ת)2א .((6תובע .1,600
סעי*  :45הוס* בכתב יד בסו* מסמ )ט ,(2תביעת  2700ש"ח נוספי עבור דלת
אלומיניו ,במקו דלת הע ,שהוזמנה בסעי* זה .דלת הע ,בוטלה ,וכלל לא
הוזמנה.
דלת האלומיניו סופקה א לא הותקנה.
יש להפחית מ הסכו שנקבע ב )א (6את החלק שאמור היה להיות בעבור הדלת
שבוטלה ,ולחייב )מתו סכו זה( רק עבור פריצת הקיר .נית לשער מרכיב זה על
פי המחיר שנקבע לדלתות בהצעת המחיר )א ;4ראה להל סעי*  ,(28ועל פי עלות
כמופיע בהזמנה )ז.(3
ב"ליקויי נוספי" סעי* ג .2.ארד קבע שיש לנכות עבור שיפוע הגימור של דלת
היציאה למרפסת
)300
בהתחשב בשתי נקודות אלה ,בית הדי החליט לנכות עבור ליקוי זה את התשלו
שהתובע אמור לקבל עבור פריצת הקיר.
מתו הסכו של  2700עבור דלת אלומיניו החישובי ה )ע"פ ארד עמ' :(14

(.
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לפי שווי יחסי.2314 =2700 * [2100/(2100+350)] :
לפי תביעה פחות השלמה.2250 = 2700 - 450 :

ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’  -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

2314

2314

2250
 -לחישוב-

 .14סגירת הדלת המובילה למרפסת )א - (6בוצע.
700
 .15חלו ע תריס במטבח )א .(4תובע .850
לדברי התובע ,סופקו ג החלו וג התריס ,ולא הותקנו .לדברי הנתבעת החלו סופק
והתריס לא.
ע"פ הממע"ה בית הדי חישב עפ"י הנחה שלא סיפק את התריס:
לפי הנחה זו ,דר חישוב יחסי קובעת.379 = 850 * [530/(660 + 530)] :
לפי תביעה פחות השלמה.100 = (850 – 750) :

ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

379

379

100
 -לחישוב -

 .38, .16פינוי קרמיקה קיימת וחיפוי קיר במטבח )א .(4בהצעת המחיר נקוב סכו 5,500
.
בסעי*  -38תובע עבור תוספת ) 304ת.(10
בוצע פינוי הקרמיקה הישנה ,סופקה קרמיקה חדשה א לא הותקנה.
במסמ “עבודות לא גמורות” )שהגיש התובע לבית הדי( ,הוריד  400הואיל ולא חיפה
את הקיר .אמנ בהערות שהגיש התובע על מחירי הקבל החדש אמר שסכו 800
שהקבל החדש דרש הוא סביר.

33

לפי ארד )עבודות חלקיות עמוד  ,(18כל העלות היא ) 1025חומרי( ) 260 +עלות
פירוק קרמיקה( ) 350 +עלות פירוק ארונות( ) 800 +עלות ביצוע חיפוי( = .2435
לגבי התוספת מסעי*  ,38שייתכ שקיבל בה הנחה ,ראה פרק ג' סעי*  ,7שבית
הדי קבע להוריד  -10%יישאר ע תוספת של .274
לפי חשבו יחסי יש לתת לו ).3877 = 5774 * (1635 / 2435
לפי תביעה פחות השלמה.4774 = 5774 – 1000 :
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

4774

3877

3877
 -לחישוב-

 .17הזזת רדיאטור במטבח – בוצע.
250
 .20 ,19 .18ארונות מטבח )על פי א ,4ב .(1תובע .14,500
שיש קיסר תובע .8,400
כיורי–תובע 960

.

הסכו המקורי הכולל שנקב בו )ת - 2א (4היה .23,000
סכו זה אמור לכלול סעיפי  ,18-20וג ברזי ).( 700
הואיל והסכו הכולל שבתביעת סעיפי אלה חורג מ הסכו הכולל המקורי
שבהצעת המחיר )א – (4יש להקטי את סכומי תביעות סעיפי אלה בהתא.
דהיינו.24,560 =700+960+8400+14,500 :
על כ ,יש להכפיל כל תביעה ב  ,[.936482] = 23,000/24,560כדי לקבל "תביעה
מתוקנת".
) (18ארונות :תביעה מתוקנת היא .13,579 = .936482 * 14,500
בפועל ,דלתות מגירות וקרוסלות לא הגיעו לדירה ,א כי טוע התובע שכבר
קיימות ,ונית היה להשתמש בה במקו להזמי חדשות דר קבל חדש .נימוקי
הכרעות בית הדי במקרי אלה מופיעי בפרק ג' סעי* .6
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לפי הצד שאי לחייב בשו תשלו עבור הזמנת הדלתות ,מגירות וקרוסלות:
לפי חישוב יחסי ,יקבל )ע"פ מספרי ארד עמוד / (9000+2200+440)] :(19
.10,499 = 13,579 * [9000
לפי תביעה פחות השלמה יקבל .10,079 = 13,579 – 3,500
לפי הצד שכ יש לחייב עבור כדי פועל שעשה חלק ממלאכתו ,נאל ,לחלק
בעצמנו את סכומ ) (2200לשני מרכיביו :הזמנת הפריטי ,שבוצעה – ,1700
והובלת והרכבת ,שלא בוצעה .500 -
לפ"ז )החלק שבוצע:(10,700 = 9000 + 1700 :
חישוב יחסי .12,482.4 = 13,579 * [10,700 / (10,700+500+440)] -
תביעה פחות השלמה.12,332.79 = 13,579-3500 + 1700 * (3500/2640) :
לפי הצד שהתובעת חייבת לשל הוצאותיו ,נחשב את החלק היחסי כשה שייכות
לחלק שלא בוצע:
יחסי ,10,499 = 13,579 * [9000/(9000+2200+440)] :כנ"ל ,נוסי*  ,1700ונקבל:
.12,199
השלמה 10,079 = 13,579-3,500 :כנ"ל.11779= 1700+ ,
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי*  2וסעי* :6
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי ,ערב:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

12,482

12,199

12,333
 -לחישוב-

) (19שיש :תביעה מתוקנת.7866.45 = .936482*8400 :
לדעת דייני א' וב' ,אי רגליי לדבר לטענת הנתבעת שאינו שיש קיסר כיוו
שהשיש נמצא על ידי ארד כתקי ,א* שלא יכול היה לקבוע את מקוריותו .לדעות
אלה אי לנכות בגלל טענה זו .נבהיר כי לאחר בירור ע נציג מטע החברה,
התברר שאי דר לבדוק טענה זו ,ללא עקירת השיש ממקומו.
לדעת הדיי ג' ,קיימת אפשרות שספקו של התובע העביר לו חיקוי כלשהו ,ועל
התובע היה מוטל לשלול אפשרות זו על ידי מסמ כלשהו .לדעה זו יש לנכות 12%
מסכו התביעה )המתוקנת( בגלל טענה זו )א אכ התקי שיש חלופי ,צרי היה
לנכות משכרו את פער המחירי(.
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דיי א’:

דיי ב’ :

דיי ג’:

7866

7866

6922
 -לחישוב-

בדיו מד' בשבט תשס"ז )נרש בטבלה המלווה לפרוטוקול דיו  (3טענה הנתבעת
שהיא רצתה קנט שיש אחר מאשר סופק .בית הדי התרש מדבריה במהל הדיו
שדרישה זו לא הובהרה לתובע בצורה מספקת ,ועל כ עבודתו עמדה בדרישות
המוסכמות ,וראה לעיל פרק ג' סעי*  .4על כ בית הדי לא מנכה בשל טענה זו.
) (20כיורי :תביעה מתוקנת היא .899 = .936482 * 960
סופקו ,א לא הותקנו.
הנתבעת טענה ,שמדובר בעבודה לקויה .ביה"ד הכריע ]כבפרק ג' סעי*  ,[5כי
העבודה תידו כתקינה.
חישוב יחסי.655.74 = 899 * [620 / (620+230)] :
תביעה פחות השלמה.599 = 899-300 :
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

656

656

599
 -לחישוב-

 .21פירוק מטבח יש )ת (9תובע .1,200
עבודה זו אינה מופיעה ב )א ,(4וע"כ קבע ביה"ד כי היא כבר כלולה בשאר העבודות
במטבח) .או אולי ב"עבודות כלליות" ,תחת "פירוק כל הריצו* בדירה ופינוי פסולת"(.

0
 .22שבירת הקיר בכניסה למטבח )ת 9ע"פ ת) 2א– ((4בוצע.
360
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 .23פירוק ופינוי הריצו* )ת 9ע"פ ת) 2א –((4בוצע.
2,250
:31, 30, 29 , .24
) (24עבור ריצו* חדש בסיסי –  90מ"ר )ת 9ע"פ ת) 2א .((4תובע .16,000
) (29עבור תוספת במחיר המרצפות )126

למ"ר במקו  (90הוא תובע = 36*90

) 3240ת.(10
) (30עבור חומרי של תוספת שטח של  13מ"ר תובע ) 1638 = 126*13ת.(10
) (31עבור תוספת עבודה לשטח זה תובע ) 1105ת.(10
בס הכל הוא תובע  21,983 = 16,000 + 3240+1638+1105עבור הריצו*.
במקרה זה טוע התובע שלא קיבל הנחה על החומרי ,וא* הגיש לבית הדי הזמנה
)ז (4על מרבית ) 90.88מ"ר( .לטענת הנתבעת עדיי ייתכ שקיבל עליה הנחה
]גלאור הזכיר הנחה אפשרית של עד  ;50%ארד הזכיר  ,[30%וכי הנחה זו מגיעה
ללקוח ולא לקבל.
בדיו אמר התובע כי ביצע את ההזמנה דר קבל אחר ,ולכ אי לו קבלה.
ע"פ האמור בפרק ג' סעי*  ,7הנחה שמקבל התובע עד לסכו שנקבע בהצעת
המחיר ,היא חלק מרווחו הלגיטימי .לעומת זאת ,הנחה על תוספת שמעבר להצעת
המחיר ,מורידה מסכומי חיובה של הנתבעת ,ולגבי הנחה אפשרית זו היה על הנתבע
להוכיח כי לא קיבל הנחה ,או להישבע כדי "המוציא הוצאות".
כמופיע ש בסעי*  ,7דעת דייני א' וב' היא כי יש לנכות שליש מ הסכו הנתו
בספק ,דהיינו  10%מתוספת התשלו ,שהוא )מסעיפי * 90) + (36 * 13)] :(29-30
 .370.8 = 10% * [(36לפ"ז ,בית הדי "מתק" את תביעתו לסעיפי אלה– 371 :
.21,612 = 21,983
דעת דיי ג' היא שיש לנכות מ התוספת  30%בגלל הנחה אפשרית ,דהיינו3 * 371 :
=  .1112.4לפ"ז" ,תיקו" תביעתו הוא.20,871 = 21,983 – 1112 :
על פי עמדות הדייני בפרק ג' סעי* :7
דיי א’:

דיי ב’:

דיי ג’:

-371

-371

-1112
 -לחישוב-
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ארד קבע שהשטח הלקוי הוא  4.9מ"ר )מרפסת וכניסה(.
לדעת דיי ג’ יש לראות את כל המרפסת כלקויה )היינו שנוס* עוד מ"ר אחד
לשטח הלקוי( ,בגלל ליקוי השיפוע ברובו ]נטיית דיי ב’ היא לא כ ,אבל בגלל
הממע"ה ג הוא מסכי למעשה[.
– לפ"ז נקבל לפי חישוב יחסי עבור מה שעשה כראוי* [(103-5.9)/103] :
)) 20,374 = (21,612לפי דעת שני הדייני לעיל( ,או= (20,871) * [(103-5.9)/103] :
) 19,675לפי דעת הדיי השלישי(.
לפי חישוב תביעה פחות תיקו) 19,562 = 21,612 – [1000+1050] :לפי דעת דייני א'
לעיל(,

וב'
או) 18,821 = 20,871 – [1000+1050] :לפי דעת דיי ג'( .

על החלק שעשה לקוי – יש לחשב את השבח ואת ההוצאה ,ולשל את הנמו
שבשניה:

על המרפסת לא יקבל תשלו כלשהוא הואיל ולא נית היה להשתמש בה כפי שהיא,
ולכ השבח הוא .0
על השטח בכניסה אמד ביה"ד את השבח בחצי ,דהיינו ])=21,612 * [(1/2) * (1.4/103
) 147לפי דעת שני הדייני לעיל( ,או ])) 142 = 20,871 * [(1/2) * (1.4/103לפי דעת
הדיי השלישי(.
הוצאות התובע על שטח זה ה )ע"פ ארד עמוד  ,21נספח ג( .280 :הואיל ומדובר
בעבודה לקויה ,יקבל התובע את הסכו הנמו ,דהיינו של השבח.
ס הכל לארבעת סעיפי אלה ,ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2

דיי א’ -ידו על העליונה; דיי ב’ – יחסי; :30%

דיי ג’ – ידו על התחתונה;

:30%

:10%

20,521 = 20,374 + 147

20,521 = 20,374 + 147

18,963 = 18,821 + 142
 -לחישוב-

.

 .25יונקרס – אספקה והרכבה )א .(4תובע 12,000
הנתבעת טוענת שבהזמנת יונקרס ,התובע היה אמור לספק לה מוצר מחברת יונקרס
עצמה ,כאשר בפועל הותק מכשיר של חברה אחרת )ולאחר תו השיפוצי א* הגיע
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טכנאי מאותה החברה שוידא שהכל תקי( .ארובה סופקה ע"י התובע א לא
הותקנה על ידו .הנתבעת הוסיפה לטעו שקיבלה אחריות רק לשנה ,בעוד חברת
"יונקרס" מספקת אחריות לשנתיי.
יש לדו הא עבודה זו מוגדרת כלקויה .הנתבעת טוענת שהואיל והתובע הציע
לספק יונקרס ,מוטל עליו לספק מערכת חימו מחברת יונקרס עצמה ,ולא
מחברה אחרת כפי שנעשה .מאיד טוע התובע שמקובל להשתמש במלה יונקרס כש
לסוג של מוצר ,דהיינו למערכת חימו שדומה לזו שמייצר חברת יונקרס ,ג א מוצר
זה מקורו הוא מחברה אחרת.
בנקודה זו נחלקו הדייני:
דיי א' מקבל את טענתו של התובע ,ואיננו רואה בהספקה מחברה אחרת שו ליקוי.
לפ"ז ,יש להגדיר עבודה זו כעבודה חלקית ,ולחייב )ע"פ פרק ג' סעי*  (2לפי ידו על
העליונה .דהיינו )ע"פ תביעה פחות השלמה ,הואיל וזה גדול מחישוב יחסי(– 550 :
.11,450 = 12000
דיי ב' א* הוא נוטה לעמדה זו ,אלא שסובר שמדי ספק לא יצאנו לגמרי .בהתחשב
בעובדה שהתובע הוא המוציא ,הוא סבור שיש לנכות שליש של ההפרש בי הגדרת
כעבודה כתקינה לבי הגדרתה כלקויה .א היה מוחלט שהעבודה תקינה ,הרי שחישוב
יחסי על החלק שבוצע היה:
]) .10,948.9 = 12,000 * [5000 / (5000 + 480יש לנכות מזה שליש ההפרש בינו לבי
חישוב כעבודה לקויה )דהיינו = 10,948.9 – [(1 / 3) * (10,948.9 – 5000)] :(5000
.8965.94
לדעת דיי ג' ,היה מוטל על התובע לספק מחברת יונקרס דוקא ,וע"כ יש להגדיר
עבודה זו כלקויה ,ולחייב את הנתבעת לשל רק לפי הנמו מבי סכו השבח וסכו
הוצאות התובע ,כבפרק ג' סעי*  ,4שבמקרה זה הינו ההוצאות .ע"פ ארד )עמוד ,(19
סכו זה הינו .5000
דיי א’:

דיי ב’:

דיי ג’:

11,450

8966

5000
 -לחישוב-

 .26החלפת כל הצנרת מתחת לריצו* )א .(4בוצע.
11,000
]לגבי טענת גלאור ,יש לציי שבד* א 4מופיעי במפורש ג סכו זה וג 3,300
)סעי*  6למעלה( באמבטיה[.
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 .27דלת כניסה )א .(5תובע ] .2200בתביעה המקורית ,וב )א .3,000 :(5הסכו שונה
בשל חלקיות העבודה[.
בוצע :הכנה ,התקנת משקו* .הדלת עצמה לא סופקה.
חישוב יחסי.840 = (3000)* [700 /(1800+700)] :
לפי תביעה פחות השלמה.700 = (3000 – 2300) :
ע"פ עמדות הדייני שהובהרו בפרק ג' סעי* :2
דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – יחסי:

דיי ג’ – ידו על התחתונה:

840

840

700
 -לחישוב-

 .28דלתות חדשות )מתו  – 6א .(5תובע ] .7,500ב א 6 – 5דלתות ,ב [ .11,000
הדלתות הוזמנו ,א לא סופקו ולא הותקנו.
]סכו התביעה בנוי ככל הנראה על ההנחה שזכותו של קבל להרוויח עד המחיר
המקסימלי שנקב בהצעת המחיר )"עד  – " 1500א[ .(5
יש להוסי* שחלק מסכו התביעה כנראה כולל ג העמדת משקופי )ע"פ הקבלה
ממרכז הגבס והבנייה .((24/05/06) ,לפי הליקויי )סעי*  ,(9וכ אושר בחוו"ד של ארד,
משקופי לא הורכבו כראוי.
לפי הקבלה שהציג )הנ"ל ממרכז הגבס והבנייה( העלות לכול היא 4,750
]בטבלת העבודות החלקיות ,ארד רש 2520
של המשקו* מהסכו .4080

.

לפי הקבלה הנ"ל .נראה שהוריד 1560

במסמ שכותרתו היא "הערות לדו"ח רו ארד ) ,"(15/10/07שקיבל בית הדי מהתובע
במושב האחרו ,מופיע )בהתייחסות לסעי* )" – (9דלת ומשקו* שבאי צבועי
ומוכני להרכבה(" .מזה נראה שהמשקופי הוזמנו יחד ע הדלתות ,וג היו אמורי
להגיע לדירה ביחד .לפ"ז די המשקופי כדי הדלתות ,ולא כפי שחישב ארד.
ג דמי מע"מ ) (16.50%נראה שארד שכח להוסי*[.
הואיל ודלתות אלה בפועל לא הגיעו לדירה ,שיי כא הדיו של פרק ג' סעי* .6
לפי חישוב יחסי התובע אמור לקבל.7197 = [( 5/6) * 11,000] * [4750 /(4750+1300)] :
לפי תביעה פחות השלמה ,7367 = 9167-1800 :שהוא יותר גדול מהחישוב היחסי.
הוצאות )כלעיל סעי* 4750 :(3

.
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דיי א’ -ידו על העליונה:

דיי ב’ – הוצאות:

דיי ג’ – יחסי:

יחסי7367 :

4750

7197
 -לחישוב-

 .29ראה סעי* .24
 .30ראה סעי* .24
 .31ראה סעי* .24

 .32החלפת הריצו* באמבטיה ושירותי ל"ירושלי" .תובע .1,008=126*8
בפרוטוקול שכתב דיי ב’ )ד' שבט( התובע הסתפק הא  8מ"ר אלה כלולי בתו 103
מ"ר של הדירה .בפרוטוקול של בית הדי כתוב שאמר שה כ כלולי.
יש להעיר:
א .אי ייתכ שהתכוו להחלי* את כל הצנרת והאסלות וכו' בלי ריצו* חדש
בשירותי?!
ב .התובע לא תבע תשלו עבור עבודתו בסעי* זה ,כפי שתבע להל בסעי* .34-35
משמע שהבי שהיה מחויב לעבודה זו מראש.
ג א נותר ספק כלשהו – כא ראה ביה"ד להכריע ע"פ די הממע"ה:
0
 .33תוספת על מחיר הקרמיקה לחיפוי הקיר באמבטיה ושירותי – 100

*  25מ"ר

)ת.(10
בוצע.
הא יש  25מ"ר חיפוי קרמיקה? נית להניח שכ ,ע"פ הקבלה שהציג התובע )ז.(3
כבדיו בפרק ג' סעי*  ,7בית הדי מניח שהנחה שהוא מקבל עוברת ללקוח – א היא
מעל ה 90

.
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לפ"ז – היא תשל לו על  90למ"ר ,שכבר חויבה בה בסעי*  .7על התוספת
למ"ר ,היא מקבלת את ההנחה שלו ) ,(25%אמנ צריכי
מחיר של 100
להוסי* מע"מ ) .(16.5%לפ"ז היא צריכה להוסי* 87.375
נכפיל –  25מ"ר:

למ"ר.
2184

 .35, .34ריצו* חדש – החלפת ריצו* ל"מרמרה איזמיר" – אמבטיה ושירותי )ת.(10
תובע עבור חומרי ) ,(1768=8*221ועבודה ).2,448= (680=8*85
בוצע ,א פורק לפי בקשת הנתבעת.
לטענת הנתבעת ,היא ביטלה את ההזמנה עוד בטר בוצע הריצו*.
אע"פ שבמסגרת טענות רגילה ייתכ שהיינו מגדירי את טענתה כ"איני יודע א
נתחייבתי" ,ראה ביה"ד לנכו להפעיל את סמכותו לפעול ע"פ אומד ,ולקבל את גירסת
התובע ,שבאמת ביצע את העבודה לפני שהתקשרה אליו ,הואיל ומוסכ שהנתבעת
הזמינה את העבודה ,ואי לה כל בסיס עובדתי לטענתה באשר לזמ הביטול.
בית הדי סבור ,כבפרק ג' סעי*  ,7שהנחה שקיבל התובע ,עד לסכו הנקוב בהצעת
המחיר המקורי ,היא חלק מ הרווחי שאמור התובע לקבל .הנחה על סכו מעבר
לנקוב ,עוברת לנתבעת.
בית הדי סבור שהנחות אלה נכונות ג לגבי עבודות נוספות המקבילות לעבודות
שבהסכ המקורי; יש להניח שההסכמה בע"פ נעשתה לפי התנאי של ההסכ
המקורי הכתוב.
לפי הקבלה )ז (3התובע שיל 193.1

למ"ר ]אמנ עבור  8.186מ"ר – סכו 1580.7

במקו

.[1768

ע"פ הנ"ל ,הנתבעת צריכה לשל עבור החומרי עצמ:
]) 204.46 =90 + [131 * (75%) * (1.165למ"ר.
ארד קבע )עמ'  22סעי*  (3ששטח שני החדרי יחד הוא  5.15מ"ר" ,ובמסגרת הריצו*
תתכ תוספת של עד  ."15%נוסי*  15%ונקבל שטח של  5.9225מ"ר.
יש לחייב רק עבור שטח זה – אמנ יקבל עבור  6מ"ר מפני שקשה לדייק בתכנו
הזמנת
.1226.76 = 6 * 204.46
עבור העבודה עצמה:
חישוב לפי ארד ) 5.15מ"ר(. 437.75 = 5.15*85 :

חומרי:
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סכו כולל לסעיפי אלה.1665 = 1227 + 438 :
1665
 .35ראה בסעי* הקוד.
 .36תוספת דקור באמבטיה ושירותי )ת .(10תובע  – 30*52] 1,560לפי ההזמנה )ז.[(3
שיל בפועל1,363 :

.

בהתחשב בעובדה שהתובע הוא המוציא ,בית הדי הכריע שאי לזכות את התובע
ברווחי בסעי* זה ,אלא רק בהוצאותיו] .יש להעיר שלא ביקש תשלו עבור עבודתו[.
1363
1363
 .37תוספת דקור במטבח )ת .(10תובע ) .336חשבונית :ת)8ז.((2
התובע מודה )בטבלה( שלא הרכיב ,וע"כ הוא מקבל רק הוצאות.
336
 .38ראה סעי* .16

 .39נקודת מי חדשה למקרר )ת – (10בוצע.
470
.41 , .40
) 17 (40נקודות חשמל שכבר היו קיימות .תובע ) 1,870=110*17ט.(2
גלאור טע )עמ' " :(7בפועל אכ הותקנו חוטי חדשי במרבית נקודות החשמל,
אול לא בכול! בניגוד למה שנרש ,נית לראות מנורות ישנות וחיווט יש שעדיי
מותקנות בנכס" .והוא מצביע על תמונות .14,15
הואיל וגלאור אמר "אכ הותקנו ...במרבית נקודות ...אול לא בכול"] ,ע"פ לשו זו,
ובהתחשב בעובדה שמלי אלו נכתבו בידי המומחה שמטע הנתבעת [:ביה"ד מניח
לנקודה ]ארד קבע )עמ' 14
שהותקנו בער  14מתו  .17נכפיל את זה בסכו 90
נספח ד'( שעלות ביצוע החלק שטר בוצע היא 30

; אמנ זה לכאורה כולל אספקת
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שקע .נניח ששקע עולה  , 10וע"כ נוריד מהתביעה )=110
בית הדי קיבל השערה ששקע יוכל לנוע בי [. 4.5-13

( 20

לכל נקודה.

.1260 = (110-20) * 14
1260
) 24 (41נק' חשמל חדשות .תובע ) .3,480=145*24ט(2
המחיר עבור נק' חשמל חדשה ,א תוזמ ,נקבע מראש ב )א.(2
גלאור טע )ש( ש"בפועל ישנ נקודות ללא חיווט בחוטי חשמל ,ובשאר הנקודות
טר הותקנו שקעי ,מפסקי וכדומה" .ומצביע על תמונות .16-19
התובע השיב )בדיו בע"פ ,י"א בשבט( שאמנ אי חוטי בכל שקע ,אבל היתה הכנה,
וחוטי בכמה שקעי עושי רק בסו* ,שכאשר מחברי את השקע אז מעבירי חוט
מהראשי .בטבלה ,התובע טע שהשקעי והמפסקי כבר היו בדירה אלא שלא
הרכיב.
נעיר שבמסמ “עבודות לא גמורות” ,התובע הוריד 700
ותקעי".

עבור "הרכבת שקעי

אי אפשרות לתת השערה אמיתית לגבי נקודות החשמל החדשות .ביה"ד הניח שהיו
עבור השלמת
בער  6נקודות בעייתיות .ג לגבי השאר יש להוריד בער 20
העבודה )דהיינו התקנת השקעי ,כנ"ל(.
.2250 = (145-20) *18
סכו כולל לסעיפי אלה.3510 = 1260 + 2250 :
3510
 .41ראה בסעי* הקוד.

 .42הארקה .תובע 500

) .ט.(2

גלאור טוע שלא נעשה .התובע טוע שביצע הארקה] .וע' בליקויי סעי* [.10
מספק  -הממע"ה0 :
0
 5 .43נקודות טלפו .תובע ) 800=160*5ט.(2
גלאור כותב שבפועל טר הותקנו שקעי.
גלאור קבע 80

לנקודה ,בלי התקנת השקעי.

ארד קבע )עמ'  (14שעלות כל נקודה לתובע היא 80

)כוללת הביצוע שטר בוצע(;

עלות החלק שכבר נעשה  . 50 :מתו הנחה שהתובע סיפק את שקעי הטלפו ,רק לא
הרכיב ,נראה שיש להוסי* את דמי השקע )ג נאמוד כל שקע טלפו ב .( 10
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ביה"ד תמה על כ שהתובע מבקש עבור נק' טלפו סכו גבוה יותר מזה שנקבע
לנק' חשמל ,בעוד שלפי ארד התקנת נק' טלפו עולה פחות .ע"פ  12%רווח היה
ראוי לפסוק לתובע  90עבור כל נק' .א בהתחשב בתערי* הגבוה שנקבע לנק'
חשמל – אמד ביה"ד שיש לקבוע לנק' הטלפו מחיר של ] . 105ע"פ יחס
העלויות בי נק' חשמל לטלפו בדו"ח ארד= 145 * (30 + 50) / (60 + 50) :
[105.45
).425 = 5 * (105– 20
425
 2 .44שעוני שבת .תובע ) . 600ט.(2
בדיו בע"פ )י"א בשבט( היתה הסכמה שסופקו שעוני שבת ,אבל לא הותקנו.
הנתבעת טוענת שהקבל החדש התקי אות ,אבל היו מקולקלי ,וע"כ נזרקו.
יש לציי שהנתבעת השתמשה בציוד שהשאיר התובע ,ובכ התחייבה מיידית
בתשלו .טענתה ,שהמוצר היה פגו – חייבה אותה לשמור את המוצר או להביאו
בפני איש מקצוע שיאשר לביה"ד את העובדות .יש לקחת בחשבו שיש לנתבעת מיגו,
שיכלה לומר שלא קבלה אות בכלל .ע זאת ,ייתכ שהמוצר התקלקל בידי הנתבעת,
בהתקנה רשלנית או באונס ,כדי "כא נמצאו כא היו".
ביה"ד מכריע ע"פ פשרה:
 200ש"ח
 .45ראה סעי* .13
 .46חפצי שננעלו בדירה.
התובע טוע שבזמ שבו החליפה הנתבעת את מנעולי דירתה ,ננעלו בתוכה כמה מכלי
עבודתו.
בכתב התביעה שהוגש לבית הדי לפני הדיו הראשו של תיק זה תבע התובע:
"ג .דמי חפצי שננעלו ע"י הנתבעת – ."1500
בית הדי ביקש מהתובע פירוט באיזה חפצי מדובר ,והתובע הגיש רשימה זו:
680
 2פחי צבע ע גוו לפי בחירתה של הנתבעת
 2סולמות  5שלבי  -צהוב ,אדו

600

 5מברשות צבע

100

מקדחה לא חדשה תוצרת בוש
כבל חשמל

400
70

____________________________________________________________
1,850
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הנתבעת השיבה )פרוטוקול בית הדי ,כ"ו באלול תשס"ו ,עמ' " :(8יש לי סול
אחד ,לא מקדחה לא כלו ,היה פח אחד של צבע ,ומברשת אחת .הסול אצלי,
המברשת והצבע אני שילמתי עליה ,השתמש בה][ הקבל ,זה שלי .הסול
אפשר לקחת".
בפרוטוקול של בית הדי )י"ט באלול תשס"ו עמ'  (4אמר התובע" :ביקשתי לפחות
שית לי להוציא את הדברי .הוא אמר שהיא נסעה לחו"ל ,ואי לו את המפתח".
הדבר לא הוכחש על ידי הנתבעת ובעלה.
נראה לבית הדי שיש לחייב את הנתבעת על הכלי שנשארו בדירה לפחות כדי שומר
אבידה ]ועיי בשו"ב הרדב"ז ח"א סי' רב ,ובשו"ת תשב" ,ח"ב סי' רסו ובחוט המשולש
סי' כ ,קצות החוש רצ"ד ס"ק א' ,שיתכ שמידת אחריותה היא גדולה מזו[.
בדי שומר אבידה נחלקו ראשוני ,וכ נחלקו המחבר והרמ"א )חו"מ סי' רסז סעי* טז(
הא דינו כשומר שכר או כשומר חינ .מכל מקו ,לשתי הדעות שומר אבידה חייב
בפשיעה.
בניד"ד ,שבו הנתבעת הזמינה קבל אחר ,נראה להגדירה כפושעת בכלי של התובע
שנשארו בדירה ,שהרי ידוע הוא שכלי שנמצאי בדירה בתקופת שיפוצי ,ובמיוחד
כלי עבודות שיפוצי ,עלולי להינזק .ועל כ ,על כלי שברור לנו שהיו בדירה בזמ
החלפת המנעולי ,יש לחייב את הנתבעת .הואיל וכ ,יש לראות בתביעת התובע
טענת ברי שהנתבעת חייבת לו את כל סכו התביעה ,דהיינו . 1850
אלא שהנתבעת הגיבה בטענת שמא לגבי רוב הכלי .לדבריה ,היא אינה יודעת הא
רוב הכלי שבתביעת התובע היו בכלל בדירה בזמ שהחליפה את המנעול .לגבי
הסול היא אומרת שהתובע יוכל לקחתו ,ולגבי פח הצבע והמברשת שמודה שנמצאו
ונעשה בה שימוש ,היא טוענת שלא הייתה סיבה שתחזיר ,בטענה שהיא שילמה
עליה.
אילו היינו דני בסעי* זה בנפרד ,היינו דני תחילה לגבי הגדרת הנתבעת כמודה
במקצת ,שכיוו שטוענת שמא ,אינה יכולה לישבע וחייבת לשל כדי "חמישי ידענא
וחמישי לא ידענא" )שו"ע חו"מ ע"ה ,י"ג( ,או שדינה ככופרת בכל .וא דינה ככופרת
בכל עדיי יש לשאול א יש לדו כא די של נשבע ונוטל מדי 'תקנת נגזל בפקדו'
)ראה למשל סימ צ' סע' י"ג ובש" ש ס"ק ט"ז( .ג א נמצא שאי כא מודה
במקצת וא* לא שבועת הפקדו ,עדיי יש להעיר שהנתבעת נהגה שלא כראוי בכ
שהכניסה קבל אחר לדירה בלא שבדקה מה השאיר הקבל הראשו .הרי בדר כלל,
קבל באמצע שיפוציו ,אינו לוקח עמו הביתה את כליו יו יו .וקיימת סבירות
שנשארו יותר כלי מאשר רק סול אחד.
מאיד ,אי לסמו על אומד התובע לבד כדי לקבוע שווי של הכלי שבטענתו זו,
וג לא כדי לקבוע שוויו של הסול שבו מודה הנתבעת.
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בהתחשב במכלול צדדי אלה ,ובהתחשב בכ שהתובע הוא המוציא ,רואה בית
הדי לנכו לחייב בסעי* זה את הנתבעת בתור פשרה :סכו של . 750
מעיקר הדי יכולי היו הצדדי לתבוע את השבת הסול עצמו ,א על פי
הכרעת הרוב קבע בית הדי על פי פשרה ,שהסול ישאר ביד הנתבעת .התשלו
הנקוב כולל ג את ערכו.
750
 .47השתתפות בהוצאות
התובע דרש בכתב התביעה כי" :תשלו דמי בית הדי יוטל על הנתבעת".
בית הדי הוסמ בהסכ הבוררות לקבוע תשלו עבור הוצאות משפט .מדיניות בית הדי
היא שכל עוד לא נמצא צד אחד שהוא אש באופ ברור ,הוצאות בית הדי יתחלקו
בשווה.
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התביעות הנגדיות
סעיפי התביעה הנגדית המפורטי בדו"ח גלאור )נ (1ובמסמ הליקויי הנוספי )נ(10
עמדו לפני ארד במהל עבודתו ,ובאי לידי ביטוי בהתייחסות בית הדי לסעיפי התביעה.
להל סעיפי אשר ראה בית הדי לנכו להתייחס אליה בנפרד.
ליקויי על פי דו"ח גלאור
 (1.2;1.1ליקויי הריצו*; חושב לעיל סעי* .24
במושב האחרו )ד' בחשוו תשס"ח( התובע טע שלא יכול לשי ס* בטו ,בגלל
הרצפה.
של
עובייה
בעקבות דברי ארד ,ביה"ד לא קיבל טענה זו של התובע ,ויש לנכות  1400ש"ח.
) -1400

(

 (3טיח.
 – 3.1עיבוד פתח החלו מהאמבטיה למרפסת -חושב לעיל בסעי* .8
 – 3.2נקיו פנלי
יש לנכות כמופיע בדו"ח ארד:
) -100

(

 (4.1צינור ניקוז .ביה"ד מקבל את גירסת התובע שלא הוא עשה את הניקוז ,וע"כ אי
לחייבו עבור זה.
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0
 (4.2גובה האסלות .ביה"ד קבע שאי לנכות ,שהרי ארד קבע שאחת מה תואמת
לתק ,והשנייה גבוהה מהתק ,בעוד שטענת הנתבעת היתה שה נמוכות מדי.
0
 (4.4סיפו .ביה"ד קיבל את גירסת התובע
הנתבעת לא הכחישה.

)ד' בחשוו תשס"ח( כי לא הוא הרכיבו.
0

 (6פינוי פסולת .ארד קבע )עמוד  7סעי*  (8סכו של .500
הקבל החדש דרש רק  ,450א בהתחשב בכ שהוא ביצע עבודות רבות ויתכ שבסעי*
זה מצא מקו לתת הנחה ,אי סיבה להעניקה לתובע.
במסמ “עבודות לא גמורות” ,התובע ניכה  250עבור פינוי הפסולת .בתגובה למחירי
הקבל החדש אמר התובע שהסכו  450הוא סביר .ביה"ד קיבל את הערכת ארד.
) ( -500
 (8ריתו לקוי  .יש לנכות500 :
) -500

(

 (9גלאור טע שהמשקופי העוורי אינ מתאימי ברוחב לרוחב הפתחי .התובע
השיב ש"אלה משקופי לתיקוני טייח" .בדיו בע"פ )י"א בשבט( הוא קרא לה
"דיקטי" ,והסביר שתפקיד הוא רק לקבוע איפה לשי את הטייח.
ארד קבע עלות להחלפת המשקופי. 350 :
נראה שהעמדת דיקטי אלה לא גרמה להפסד אצל הנתבעת ,אלא רק שלא הרוויחו
מזה .ביה"ד כבר חישב את אי התקנת המשקופי האמיתיי והדלתות בסעי* .28
0
" (10מתעלי וחוטי חשמל בולטי באופ ניכר מפני הקיר" וכו'.
וכ חסרי חוטי הארקה .התובע השיב )על חוו"ד גלאור( "זאת בעקבות בקשה
להנמי את לוח החשמל ,ואכ העבודה לא הושלמה".
ארד קבע עלות להשלמת העבודה. 650 :
בית הדי קובע שהואיל והתובע לא תבע עבור לוח החשמל וא* כללו במסמ
"עבודות לא גמורות" ,אי לנכות.
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0
 (11.2עלות לניקוי" -לוחות אב ,דלתות וחלונות משופעי בכתמי טיט ,טיח ,וצבע".
בית הדי קובע שיש לנכות.
)-400

(

 (12קטע הקיר במרפסת שירות שטויח" ,בעוד שיתר חלקי הקיר מצופי באב".
בית הדי קובע שאי לנכות ,ע"פ הפרוטוקול של י"א בשבט )התובע טע שנאמר לו
שישימו ש סוכה; לפי הפרוטוקול של בית הדי היא הגיבה שלא סיכמו מראש לא
על אב ולא על טיח(.
.0
 (13שיש בחלו המטבח .נראה שאי לנכות .לא הוזכר בהזמנה ,ואי הוכחה שהוא הביאו.
בפרוטוקול מי"א בשבט התווכחו הא במציאות השיש היה ש מלפני כ או הא
התובע הרכיבו.
0
 (14ברגי הס* התחתו של דלת הכניסה הראשית.
התובע מודה שלא סיי .גלאור אמר להוריד עבור זה . 50
היה מקו לעיי הא זה כלול בעבודות לא גמורות לגבי הדלת ,וכ הא לקבוע דהוי
דבר קט שכל פועל היה כולל בתו עבודה אחרת.
אלא דבכל מקרה נראה שבמושב )י"א בשבט( התובע בעצ הסכי להוריד את 50
הש"ח האלה.
)-50

(

 (15נזק לשכני .התובע ג"כ מודה שנגר נזק זה.
כמה יש לנכות? התובע אמר אולי  . 50גלאור אמר אולי 150
נראה לבית הדי לפשר ולנכות את הממוצע.

.
) -100

ליקויי נוספי )ע"פ מכתב הנתבעת מי' בשבט(
 .1שיפוע האמבטיה.
חושב לעיל ).(4
 .2חסר פתחי בקרה ושיפוע הצנרת צרי להיות בכיוו הניקוזי.
ארד קבע שהעלות היא .400

(
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בפרוטוקול מהמושב האחרו )ד' בחשוו תשס"ח( רשמתי שהתובע אמר
"לגבי שיפוע הפו ,אי לי מה לומר על זה .אבל את זה ה לא תבעו".
נראה פשוט שעל ליקוי כזה ,שה לא יכלו להכיר בו ,יש לנכות את עלות
התיקו.
)-400

(

 .3מדיח כלי
נראה שלא היה סיכו מראש לבצע הכנה מתחת לכיור ,וע"כ אי לנכות.

 .4זכוכית לא בידודית בחלו הפונה למרפסת השירות.
ג כא נראה שלא היה סיכו מראש.
בנקודה זו נחלקו הדייני .לדעת דיי א' ,יש להסתפק הא זכוכית בידודית היתה
מתבקשת ,ומכח ספק זה יש לנכות את חצי הסכו שקבע ארד )"עלות לא לסיכו:
 ,(" 500דהיינו . 250
לדעת דיי ב' ,הואיל ואי סיבה לחשוב שזכוכית בידודית סוכמה מראש ,אי לתובע
להפסיד מכ שהתקי זכוכית רגילה ,בהסתמ על תשובת ארד.
לדעת דיי ג' ,מרפסת זו היא אזור חיצוני ,והיה מוטל על התובע להתקי זכוכית
בידודית ג בלי שו סיכו מראש .לדעה זו יש לנכות את כל הסכו שקבע ארד,
דהיינו . 500
דיי א’:

דיי ב’:

דיי ג’:

-250

0

-500
 -לחישוב-

 .5הרדיאטור.
במכתב של י' בשבט ) 29בינואר( הנתבעת כתבה" :הרדיאטור נבדק על ידי הקבל השני
ומתברר שהצינורות המובילי את המי החמי סתומי .יש לפרק את הבלטות ו/או
את הקירות ,ולהרכיב הכל מחדש .עלות ."4000
בפועל הרדיאטור אינו תקי .מצד אחד יש מקו לחשוש שמא התקלה נבעה מהכנה
לקויה של התובע; מצד שני אי לכ הוכחה ,וייתכ שהיא נגרמה מפעולות הקבל
החדש שהזמי צד הנתבעת.
יש לציי את דברי התובע )בדיו האחרו( שהוא עשה רק הרכבה ,א לא התקנה.
בית הדי רואה לנכו לפשר ,ונחלקו הדייני בשיעור המתאי לכ:
דיי א’:

דיי ב’ :

דיי ג’ :

-1000

-500

-1000
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 לחישוב- .9גימור גלי בגלי* של מרפסת הסלו .נראה שהתובע אכ ביצע עבודה זו:
) -200
ג .2 .דלת היציאה למרפסת השירות.
ראה לעיל סעי* .13

(
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טבלאות חישובי הסכומי:

סעיף
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13,45
14
15
16,38
17
18
19
20
21
22
23
24,29-31
25
26
27
28
32
33
34,35
36
37
39
40,41
42
43
44
46
 47להלן
ליקויים
1
3
4

מוסכם

דיין א

דיין ב

דיין ג

1600
123
6405

123
5000

0
6300

3150

3143

3143

460
3300
3917
6550
1560
3450

3420

3420

767
2314

767
2314

700
2250

379
4774

379
3877

100
3877

12482
7866
656

12199
7866
656

12333
6922
599

850

700

250

0
360
2250
20521
11450

20521
8966

18963
5000

11000
840
7367
0
2184
1665
1363
336
470
3510
0
425
200
750

-1400
-100
0

840
4750

700
7197
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-500
-500
0
0
-400
0
0
-50
-100

6
8
9
10
11
12
13
14
15
ליקויים נוספים
2
3
4
5
9

-200

סך הכל

41200

-400
0
-250
-1000

0
-500

-500
-1000

81294
41200

74321
41200

70004
41200

סה"כ,
כולל המוסכם

122494

115521

111204

כבר שולם

-72000

-72000

-72000

50494

43521

39204

282
50,776

282
43,803

282
39,486

לתשלום עבור
עבודות
השתתפות
באגרת בית הדין
סך הכל
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ההכרעה על פי הרוב היא 43,803 :

