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 רקע .א

גזית"בירושלים.פסקהדיןניתן–ביןהצדדיםהתקייםדיןתורהבפניביתהדיןשל"ארץחמדה

שתערעור.(והוגשהעליובק4162לפברואר66ביוםשניא'אדראתשע"ג)

לאחרשרכשמשיבתתפילין.העסקהבוטלהע"יהוזוג611נושאהדיוןהיהביטולעסקהלהספקת

שה21 בטענה תפילין, הספקמבקש,זוגות ,שהוא באיכות תפילין פיסיפק על מחובתו נמוכה

.תמציתהרקעהעובדתימתוארתבצורהברורהבפסקהדיןולאנחזורכאןעלהדברים.החוזה

זוגותהתפיליןשלאנרכשועל11קהדיןקבעביתדיןקמאכיהנתבעפטורמכלתשלוםעבורבפס

ידו.ועלכךהגישהתובעבקשתרשותערעור.

(ניתנההחלטהבבקשתרשותהערעורובהכותבאב"דהרב4162ליולי6בתאריךכגתמוזתשע"ג)

םבאופןאחר:כהתחייבותבעל]צ"לאהרןכ"ץ:"ישמקוםלראותאתמערכתהיחסיםביןהצדדי

בעלת[תוקף.לאורזאת,ביטולההתחייבותמותנהבהבאתראייהונימוקמספיקים".לאורזאת

קבעהרבאהרןכ"ץ:"אנימקבלאתבקשתהערעורשלהתובעוקובעכיישלקייםדיוןבעניינה".

למנותמומחהמטעםבית(הוחלט4162לדצמבר41בישיבהשנערכהבתאריךכ"גטבתתשע"ד)

הדין,המוסכםעלשניהצדדים.

 חוות הדעת של מומחה בית הדין הרב דניאל חלמיש .ב

כמומחהמטעםביתהדיןנקבעהרבדניאלחלמיש,וכךנכתבבפניהאליו:

בתיתפילין611בפניביתהדיןמתקייםדיוןבמחלוקתשביןיצרןתפיליןלמזמין.הוזמנו

ג באיכות תפיליןהבוהשהוגדרו זוג נתן היצרן הצביעה. נושא על ניתן דגש במיוחד.
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הדוגמא(,כאשרהבתיםהמוזמניםנדרשולעמודבסטנדרטשל שהוגדרוכדוגמא)להלן,

זוגתפיליןזה.

זוגותתפיליןשסופקובשלושפעימות:21היצרןייצר

הוחזרו,נחלקוהצדדיםמדוע.–7פעימהראשונה

,לאהוחזרו.66–פעימהשניה

בגללשריטותבש'.9,מתוכםהוחזרו41–פעימהשלישית

הואעמד ולטענתהיצרן הנדרש, בסטנדרט לאעמדו שסופקו התפילין לטענתהמזמין,

בדרישות.

המומחההתבקשעלידיביתהדיןלענותעלהשאלההבאה,המורכבתמשניחלקים:

 אציהשלהחזרתבתיתפיליןלתיקון?האםבתחוםייצורהתפיליןמקובלתסיטו

האםתיאורההחזרותלעיל,חורגמןהמקובלוככזההמצדיקהפסקתהעסקה?

עלכךהשיבהרבחלמיש:



,ביןהשאראתהדבריםהבאים:תובעבתגובהלחוותדעתושלהמומחהכתבב"כה

תשובתהמומחההסיבהשהחזרותרבותגורמותלביטולהעסקההיאעוגמת הנפשלפי

הנגרמתבשלהטרחהבכלמחזוררכישהלבדוקולבקראתהסחורהולהחזירלתיקון,מה

שלאאירעבמקרהשלנו.הנתבעלאבדקשוםסחורה,וכלרכישהואספקהנעשועלידי

התובעוכלהחזרההייתהבמקום.בנוסףכלתיקוןוהחזרהלנתבעבוצעועלידיהתובע,

כתפי נפלהעל הטרחה בקצבכךשכל אתהתפילין טרחלצבוע שהתובע ישגםלציין ו.

מהירמהמקובלולמסורמאוחרבלילהרקכדילמסוראתהתפיליןבזמן,כשהסיבהלכך

לשם באחריותו, שהייתה הפרשיות, בהבאת הנתבע של איחורו היא בדיון שנאמר כפי

 הכנסתןלבתיהתפילין.
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ליןקיבלהביטוימפורשבחוזה,ועלכןבסופושלדברשאלתהחזרתהתפי-סעיףהחוזה

גםאםנקבעע"פחוותדעתהמומחהאיזהשהואממצאעובדתיבקשרלנוהג,הרישמה

 שקובעהואההתחייבותהספציפיתאליההתכוונוהצדדיםהמסוימיםבחוזהזה.

לפיכך,אףלאורתשובותיושלהמומחה,השאלותהמשפטיותהקשורותבפרשנותהחוזה,

ותןשלהחזרות,ובשאלההמרכזיתהאםהתובעעמדבהתחייבויותיוע"פהחוזהבמשמע

 חייבותלהיבחןבביתהדין.

איןאתהכליםלהכריעהואאיכות הוויכוחהמקצועיהיחידביןהצדדיםבולביתהדין

התפילין,ועלכך,ורקעלכך,ישלתתמשקללתשובותהמומחה.

לרבחלמישלשםהשלמתחוותהדעתוכךנכתבבפניהאליו:בעקבותזאתפנהביה"דפעםנוספת

בתי611כאמור,בפניביתהדיןמתקייםדיוןבמחלוקתשביןיצרןתפיליןלמזמין.הוזמנו

תפיליןשהוגדרובאיכותגבוההבמיוחד.דגשניתןעלנושאהצביעה.היצרןנתןזוגתפילין

לעמודבסטנדרטשלזוגתפיליןזה.אבשהוגדרוכדוגמא,כאשרהבתיםהמוזמניםנדרשו

םביןהצדדיםמראשאםהגידוכיהטיפוסהיהצבועוללאפרשיותאותפירות.לאהיהס

יהיהשחוראולבן.

זוגותתפיליןשסופקובשלושפעימות:21היצרןייצר

נמסרועםגידבצבעשחור,והוחזרוכדילהחליףלגידבצבעלבן.–7פעימהראשונה

פ שניה היה66–עימה מהמזמין שקיבל הקצה לקוח האם מחלוקת ויש הוחזרו, לא ,

מרוצה.

 שלישית 41–פעימה הוחזרו מתוכם של9, זמן לחץ בגלל בש'. עדינות שריטות בגלל

את הכניס הוא הפרשיות( בהספקת המזמין של איחור בגלל לטענתו )שנגרם היצרן

סאותוכךנגרמוהשריטות.הבתיםלפנישהםהיויבשיםלגמרילקופ

ההחזרותבוצעועלידיהיצרןשלקחאתהתפיליןלתיקוןוהחזיראותם.

כעתהשאלות:

שהן6 או ומקובלות סבירות הן המתוארות ההחזרות שתי בשוק המקובל ע"פ האם .

מהוותעילהלביטולהעסקה.

לאלבטלאת.האםע"פהמקובלבשוקהעובדהשהיצרןטיפלבהחזרותמהווהסיבהש4

 העסקה,כיוןשהואטרחולאהמזמין?

עלכךענההרבחלמיש:
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ההבהרה בשאלת המומחה אל הדין בית נוספת פעם פנה המומחה של זו דעתו חוות בעקבות

הבאה:

בחוותדעתךהשניהכתבת:"אםהקפידהמזמיןבגידלבןבדווקאסדרהעבודההיהצריך

.צביעתהבתיםואח"כהכנסתפרשיות"

לאורזאתמסיקביתהדיןכיהיצרןלאצריךהיהלהמתיןעםצביעתהבתיםעדלהספקת

הפרשיותע"יהמזמין.

אנאתגובתךלמסקנהזו.

בתגובהכתבהמומחה:

אכןכןהיצרןהיהיכוללצבועהבתיםלפניקבלתהפרשיותובכךלחסוךזמןרב.

 נושאי הדיון .ג

ןקמא.לפנינוערעורעלפסקדינושלביתדי

קבלתערעוראפשריתעליסודאחדמהנימוקיםהבאים:

א.טעותבהלכה

ב.טעותהנראיתלעיןבקביעתהעובדות

ג.פגםמהותיבניהולהדיוןבאופןהמשפיעעלתוצאותהדיון.

בשאלההאם לדון שעלינו כך נימוקג' ולאהועלהכלל וב' נימוקיםא', הועלו בבקשתהערעור

ביתדיןקמאהיתהטעותבהלכהאוטעותהנראיתלעיןבקביעתהעובדות.בפסקדינושל
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כפישהובאלעיל,בהחלטתולקבלאתבקשתהערעורהתייחסהרבכ"ץלשתיקביעותבפסקדינו

 האחת מחדש: בהן לדון יש שלדעתו קמא דין בית –של והשניה לקביעת–הלכתית, הנוגעת

העובדות.

 יםתוקפו של ההסכם שבין הצדד .ד

הקביעהההלכתיתשלביתדיןקמאעליההותרלתובעיםלהגישערעורנוגעתלאופיושלההסכם

פי על זה: הסכם של לאופיו ביחס אפשרויות שתי העלה קמא דין בית לנתבע. התובע שבין

האפשרותהאחתמדוברבהסכםמכירהועלפיהאפשרותהשניהמדוברבהסכםשכירותפועלים.

תהדיןלומרשהמדוברבעסקהשלמכירה,אםכילאשלללגמריאתהאפשרותבמסקנתונטהבי

שמדוברבשכירותפועלים,וכלשונושלביתהדין:

להסתפק ישמקוםקצת מוצר. מכירת על הצדדיםהיא שבין ההסכמה לשון לסיכום:

 בענייןלאורקביעתהמחירמראש,ומרכיבהעבודהשלהכנסתהפרשיות.

הנובעת עמדהמסקנה לא שהתובע מוחלט באופן יוכיח שהנתבע צורך שאין הינה הדברים מן

ועליו המוציא הוא ההסכם את לקיים הדורש שהתובע משום לבטלו, רשאי ושהוא בהסכם

הראיה,וכךכותבביתהדין:

גםאםאיןהוכחהגמורהשהתובעלאעמדבדרישות,אךישבסיססבירלכךוכךנראים

לתוב אין והמוציאהדברים, אחר, סעד כל או ההסכם, מימוש את לתבוע אפשרות ע

מחבירועליוהראיה.

ועלהצדבשונהמעמדהזו, במציאותחוזיתהמחייבתביצועבעין, הרבכ"ץסבורשמדוברכאן

הראיהכיהוארשאילעשותכן.וכךכותבהרבכ"ץ:חובתהמעונייןלבטלחוזהזה

ואחוזהלהבטחתמכירהוהואמחייבאתשניהצדדים:מסתברשהחוזההעומדלפנינוה

משום מובהקיותר העניין להוסיףשבמקרהשלנו צריך אתהקונה. והן אתהמוכר הן

כאן מדובר אלא לזה, יימכר לזה יימכר לא שאם ומוכן קיים בחפץ כאן מדובר שאין

ההלכ הגישה לכאורה ולכן הנתבעים. שביצעו שגרתית ולא מיוחדת תיתבהזמנה

כל את ביצע המוכר אכן אם החוזה של בעין ביצוע לתבוע אותנו מחייבת הבסיסית

המוטלעליועלפיהחוזהשביניהם.

הנתבע-לאורזאת,הרינטלהראייהמוטלעלמישמבקשלבטלאתהחוזה,קרי,המזמין

במקרהזה.

ןדידןמוטלעלהנתבעולאבניגודלקביעתביתדיןקמא,סבוראפואהרבכ"ץכינטלהראיהבנידו

הרבכ"ץמצטטבהחלטתואתדבריושלד"רזרחורהפטיגבספרומחקריםבמשפט עלהתובע.

 )עמ' שמסתבר97עברי וטוען מכירה, להבטחת חוזה לבין מכירה חוזה בין המבחין כצ"ל(,

שהחוזהשלפנינוהינוחוזהלהבטחתמכירה.
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יוןב"כהתובעעצמואשראמר:טענהזושהמדוברבחוזהאספקההעלהבד

זו החוזה. בזמן בעולם היו לא שהתפילין בגלל התחייבות זה שלנו: הטענות אחת

התחייבותלייצורולאספקה.

לשאלתביתהדיןהאםישתוקףהלכתילחוזהכזהענהב"כהתובע:

הםעשובאופןשישלותוקף.מעברלכךהםהתחילולעבוד.

ערוך)חושןמשפטסימןס,סעיףו(:בענייןזהנפסקבשולחן

אדםהמחייב דאין גב על אף חייב. אצלו, מצוי שאינו שלאבאלעולםאו בדבר עצמו

הנימיליכשהקנהלובלשוןמכראובלשוןמתנה,ואפילוכתב דברשלאבאלעולם,מקנה

כלום;אבללושעבודעלשדהאוקיבלאחריותעלכלנכסיו,ואפילונתןלומשכון,אינו

בלשוןחיוב,כגוןשאמר:הוועליעדיםשאנימתחייבלפלוניבכךוכך,חייב,והואשקנו

מידו.

בעולםאםנעשהשימושבלשון להתחייבותלדברשאיננו מדבריהשו"עעולהשישתוקףהלכתי

התחייבות.

יחסלספקבדיקתנוסחההסכםשעשוהצדדיםמעלהכיאמנםנעשהשימושבלשוןהתחייבותב

וכךנכתבשם)בסוףהחוזה(:

מוסכםכיהמוכרמתחייבלספקבמועדיםאלואתהסחורה...

קנין, במעשה צורך יש להתחייבות הלכתי תוקף שיהיה כדי ערוך, השולחן פסק פי על ואמנם

זהתועיל"סיטומתא"ו"דינאדמלכותא" אךנראהשלעניין לאנכתבשנעשהקנין, דידן ובנידון

(.212וקףלהסכםאףבלאקנין.)ר'פסקידיןרבנייםחלקגפס"דבעמודלתתת

המוכר של להתחייבותו ביחס זה בלשון,כל במפורש נוסחה לא הקונה של מחויבותו אמנם

התחייבות.לגביהמחויבותשלהקונהלשלםעבורהסחורהנאמר)שם(:

הזמן לפני המוסכםהקונהאי,גםאםסופקההסחורה התאריך לשלםלפני מתחייב נו

לתשלום.

אומדנא זו והרי המוסכם, בתאריך לשלם הקונה של מכללא" "התחייבות משום בכך יש אך

תוקףהתחייבות",ברורהשיכולהלהוותתחליףללשוןהתחייבות)ר'מאמרושלהגרז"נגולדברג

"למכורבזכרוןדברים וכמוכןישמ471,תחומיןיבבעמ' קוםלתתתוקףלהתחייבותזומדין(,

דמלכותא". ו"דינא ההלכה"סיטומתא" פי על מחייב בחוזה כאן מדובר שאכן נראה כן :ועל

.התובעהתחייבדברשלאבעולם,והנתבעהתחייבלשלםבעבורהאספקה

מחויביםשני היו עדיין ההלכה, פי על בחוזההתקף לאהיהמדוברכאן ישלהדגיששאףאילו

וזאתמכהצד ודיםלעמודבהסכםשביניהם, להבטחתעחהעובדהשכלצדהסתמךבהתנהגותו
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 ואףהוציאממון זאת.אלאשאםאיןמדוברבחוזהמחייבמבחינההלכתיתעלסמךהצדהשני

הרישבמקרהשלהפרתהחוזהעלידיאחדהצדדיםלאניתןיהיהלאכוףעליואתקיוםהחוזה

עלהנזקשגרםלצדהשנישהסתמךעליו.אלארקלחייבובפיצוי

 האם בנידון דידן היתה עילה מוצדקת להפסקת העסקה .ה

והיא הספק, עם העסקה להפסקת מוצדקת עילה היתה כאן הנדון במקרה האם היא השאלה

 כפינוגעת לערער, לתובעים הותר אליה בהתייחס שגם קמא, דין בית של העובדתית לקביעה

שכתבהרבכ"ץ:

ה,מסכתהראיותשהציגביתהדיןבפסקדינואינםנראיםלימספקיםוישצורךעלרקעז

בדיוןנוסף.

ביתהדיןמומחהמטעמו,עליוהוסכםעלשניכאמורלשםבדיקהמחדששלמסכתהראיותמינה

סיפקהתובע,אכןשהאםאיכותהתפילין,ביןהיתר,בשאלההצדדיםואשרהתבקשלחוותדעתו

מוצדקתלביטולהעסקה.מהווהעילה

כאמורלעיל,הגישהמומחהמטעםביתהדיןשתיחוותדעת:בחוותהדעתהראשונהקבעבאופן

נחרץ,לאורהעובדותשהיולפניו,כימדוברבמציאותבהמקובלבשוקלהפסיקאתההעסקה.

ההיתהבנימהשונה,וכךנאמרבה:יחוותהדעתהשני



יןשתיחוותהדעת?וכאןישלשאולמההשתנהב

בדיקתהשאלותשהוצגולמומחהמעלהשלפניחוותהדעתהשניההובאולידיעתושלושהנתונים

שלאהובאולידיעתולפניחוותהדעתהראשונה.

א.הסיבהלהחזרותבפעימההראשונהנבעהמרצונושלהנתבעבגידלבן.

ש'נגרםכתוצאהמעיכובשלהנתבע-ב.טענתושלהתובעשלחץהזמןשלהיצרןשגרםלשריטותב

ספקתהפרשיות.אב

ג.העובדהשההחזרותבוצעוע"יהיצרןשלקחאתהתפיליןוהחזיראותם.

המקח, סיבהלביטול החזרותבפעימההראשונהאינן היההמומחהכי סבור נתוניםאלו לאור

ביטולהעסקהכלעודמקצועיות,אינןסיבהלסיבתןהיאבעייתוהחזרותבפעימההשלישיתאףש

היצרןמתרוצץעלמנתלהשביעאתרצוןהלקוח.



   

 לערעוריםבבית הדין   70209פסק דין 

 

 12מתוך  8עמוד 

אלאשמתוךחוותדעתושלהמומחהלמדביתהדיןנתוןחשובנוסף,שקיבלאתאישורוהמפורש

שלהמומחה:היותשהנתבעהיהמעונייןבגידלבן,לאהיהצורךכלללהמתיןעםצביעתהבתים

 שכאשר משום הפרשיות, להספקת לפניעד הבתים צביעת נעשית לבן גיד עם בבתים מדובר

הכנסתהפרשיות.

נמצאאפואשאחתמטענותיוהמרכזיותשלהתובע,הטענהכיהעיכובבאספקתהפרשיותהואזה

ש',התבררהכלאנכונה.-מהשגרםלשריטותב–שגרםלעיכובבצביעה

בתשובתולביתהדיןמתאריךכזסיוןגםביתהדיןפנהאלהנתבעבכתבבשאלהבענייןטענהזו.

תשע"דלאהצליחהתובעלהסבירמדועלדעתואשםהיההנתבעבהתעכבותהצביעה.שהרייכול

שהבתים לכך מביא שהיה מה הפרשיות, לו שסופקו לפני עוד הבתים את לצבוע התובע היה

.'ש-יתייבשולחלוטיןוימנעוהשריטותב

בע,היתהאחתמתוךשלושתהנתוניםשהשפיעוכנראהעלשינויכאמורלעיל,טענתוזושלהתו

חוותדעתושלהמומחהביןחוותהדעתהראשונהלשניה.יתכןאפוא,כיאילוהיההמומחהיודע

 לנתבעלאהיהשוםחלקואשמהבעיכובהצביעהשלהתפילין גםבחוותדעתו–כי היהקובע

כיבמציאותזומקובלבשוקלהפסיקאתהעסקה.–השניה,כפישקבעבחוותדעתוהראשונה

זאתועוד,גםבחוותהדעתהשניהקובעהמומחהכיאםסוכםביניהםעלתנאיםקפדנייםוכו',יש

אף מקוםלביטולהעסקהגםאםמתקיימיםשלושתהנתוניםשהובאולפניו.טענתושלהנתבע,

םקפדניים,כפישהדברבאלידיביטויגםתנאיהיהברורשמדוברבשהתובעחלוקעליה,הינהכי

בה במציאות מדובר שמא ספק לפחות קיים השניה הדעת חוות לפי שגם כך התפילין, במחיר

.המקובללהפסיקאתהעסק

 דעתו לחוות יכול אינו הדין המומחהמטעםבית הדברים, מטבע כי, שאלההאםבישלהדגיש

אלארקעלהשאלההאםלאורמסוגלהתובעבעתידלספקתפיליןהעומדות בסטנדרטהנדרש,

נכוןהיהלבטלאתהעסקה.–איכותהתפיליןשסיפקעדכה

לסיכום: בדיקת מסכת העובדות על ידי המומחה מטעם בית הדין מעלה כי הנתבע התנהל באופן 

סביר ביחס למזמין רגיל, אולם, ביחס למזמין קפדן ובעל דרישות מיוחדות יתכן שההתנהלות 

  שרה את ביטול העסקה.אפ

 הדין כאשר ישנו ספק האם היתה עמידה בתנאים .ו

אךלאאםכאמור,עלפיקביעתהמומחהההתנהלותשלהספקהיתהסבירהביחסלמזמיןרגיל,

.ל"תנאיםקפדניים"ביןהצדדים,במפורשאומכללא,היהסיכוםמיוחד

הואלקוח"קפדן",ולכןישמקוםלומרבנדוןדידן,ידעושניהצדדים)גםהתובע(שלקוחהקצה

שבדר"כנחשבותכסבירות.כאלהחוזרות,אףשהםהבינושלאתהיהאפשרותלתיקוןטעויות
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)התובע(ישאפואספקהאםהיהתנאימכללאביןהצדדיםשמאפשרלשנילחזורבוכאשרהספק

לאהתנהלברמהגבוההמהמקובל.

ישויכוחהאםהיהת נפסקשאםהיהרקסיכוםבע"פאזי"המוציאמחברו,נאילגבימקרהבו

עליוהראיה")שולחןערוךחושןמשפטרכב,ד(:

אלו בכל כלל, תנאי היה לא אומר: והאחד בינינו, היה תנאי מהם: אחד שאמר ...או

הטענותוכיוצאבהםהמוציאמחבירועליוהראיה.

ועה)שו"עחו"מפב,יב(:אולם,כאשרהיהשטר,אזיהמחזיקבשטרנאמןבשב

טעןהלוהשהשטרנעשהעלתנאישאםאקיימנואפטר,וקיימתיו,ומלוהאומרשלאהיה

שוםתנאיבדבר,אםכתובבושנעשהבלאשוםתנאי,אובלאשוםשיורבעולם,איןהלוה

נאמן.ואםאיןכתובבוכן,נשבעהמלוהונוטל;ואפילואםכתובבונאמנות...

היסת,ואםע הלוה נשבע תנאי, לאהיה אומר: אחד ועד היה, תנאי על אומר: אחד ד

ונפטר.

ידהמלווהעלהעליונה.לעומת–ברישאנקבע,שבמלווהבשטרכאשרישהכחשהביןבעליהדין

 זאת, בגלל ספק יש שכאשר כתוב הכחשהבסיפא תנאי היה האם עדים על–בין הלווה יד

ו"עחו"ממו,לזפסק:"ואפילועדאחדאומר:לאהיהתנאי,ועדאחדהעליונה.)לעומתזאתהש

זה, בדין האריכו האחרונים אחד". עד אלא כאן ואין נאמן, נתקיים, ולא תנאי היה אומר:

ובסוגייתעדהמסייע.(

 מדובר לא דידן בבנידון ספק על אלא הצדדים, טענות בין לראותהכרעה יש האם הלכתי,

יותרלעדכנגדאימכללא'שישלהקפידמעברלסיטואציהרגילה.מצבזהדומהבסיטואציהכ'תנ

עד הראיה"כזהבספקולאלהכחשהביןהצדדים. עליו .נשארהכללהבסיסי:"המוציאמחברו

.,כיווןשאיןזוטענהעובדתיתעליהניתןלהשביעשבועתהיסתמפטורגםהנתבע

איןספקוחולקבמקרהבו,מדוברשאלההאםהיהתנאיההשולחןערוךלענייןנידוןבזאתועוד,

כפישכןבנידוןדידןהמצבשונה.לאהוזכרבהבמפורשתנאיושבשטרהיתההתחייבותתקפהש

מושתת לשלם הקונה של התחייבותו תוקף לעיל, התחייבותתשכתבנו על ולא אומדנא על

ונההתחייבותולשלםהיתהעלדעת.איןכלספקשמבחינתושלהקשכתובהבמפורשללאתנאי

ג לצד אלו תפילין לספק זה'שיוכל תנאי גם לצרף יש כן על ואשר בדרישותיו, קפדן שהוא

ישאפואלומרשקיימתאומדנאעלפיהמתחייבהקונהלשלםלמוכר לאומדנאשלדעתהקונה.

איןכל–דהמוכרבכך,ומשלאעמ'אמורלהסתפקבהכזושצדגושירותעבורתפיליןברמתגימור

התחייבותמצידושלהקונהלשלם.

דבריםמעיןאלו,נאמרוגםעלידיביתהדיןקמא:
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בין שנקבע במיוחד הגבוה ובהתאםלמחיר הנדרשתבהסכםזה, ברמה מנתלעמוד על

ולאאמורותלהיות יכוללייצרבתים'מושלמים', היצרן צריךלהגיעלמצבבו הצדדים,

הנדרשתקלותשחוזר ברף לעמוד קושי תקלותמגלה ריבוי דבר, של בסופו ונשנות. ות

שהואגבוהבמיוחד.

היהמבטלאתהעסקהבאופןשרירותי,זהלאהיהפוטראתהקונה חשובלהדגיששאילוצדג'

ג'. צד של רצונו בשביעות תלוי איננו שהוא בהסכם נכתב שבמפורש כיון העסקה, את מלבצע

במקרהשל התנהלותשלהספקשאיננהברמהגבוההמאדואשרגרמהלביטולהעסקה,אולם,

הרישעצםההתנהלותמהווההפרהלכאורהשלתנאימכללאשהיהביןהצדדים.

לסיכום, התנהלות התובע היתה סבירה ביחס להזמנה רגילה, אולם, היות ומסתבר )ולכה"פ 

ה במיוחד של תפילין, הרי שלנתבע ישנו ספק( שהיתה במקרה זה דרישה מיוחדת לרמה גבוה

היה מותר לחזור בו מההסכם. לאור הנ"ל: התביעה נדחית.

 הוצאות משפט .ז

כיוןשהתבררשחלקמטענותהתובעכנגדפסקהדיןקמאנמצאוכנכונותוכיוןשאכןלדעתהרוב

ישאתהיהצורךבבדיקהנוספתשלמומחה,לאניתןלקבועכיהתובענהגבחוסרהגינותכאשרהג

הערעור.ולכןלאניתןלחייבאותובהוצאותהצדהשניאףשבסופושלדברתביעתונדחתה.

היות מאידך בהוצאות. לחייב ראוי הנ"ל לאור נדחה. ואף מיותר, היה הערעור המיעוט לדעת

ומסקנתנולאהיתהע"פדרכושלביתהדיןקמא,ראוילהפחיתמגובהההוצאות.

 רוב אין חיוב בהוצאות. לסיכום, על פי דעת ה

 החלטה .ח

.נותרעלכנופסקהדיןשלביתדיןקמאנדחה,ו.הערעור6

איןצולהוצאות..4

 והאמת והשלום אהבו

.4162נובמבר61,כ"דחשוןתשע"הפסקהדיןניתןבתאריך

בזאתבאנועלהחתום

_________________

הרבשלמהאישון

_________________

יאל,אב"דהרביעקבאר

_________________

הרבאליעזרשנקולבסקי

 


