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הזטבתתשע"  

2014בדצמבר22  

45004תיקמס'

 פסק דין

 בעניין שבין 

 התובע

 לבין 

 הנתבע 

(לתיקון פלאפונים בעלים של מעבדה)

 עובדות מוסכמות: .1

 14.3.14ביום התובעמכשיר ניידנתן אייפוןטלפון נתינתC5, בזמן שלהנתבע. במעבדתו לתיקון

צוגתהמסך.המסךהיהבצבעכחול.המכשירהואפעלכשורהמלבדבעיהבת

ונתןאתהמכשירהתובעלאחרקבלתהמכשירחזרהנתבררשהתקלהלאתוקנהכראוי,ולכןחזר

,עלמנתשיתקנואתהתקלההנ"לבמסך.הנתבעשובלמעבדתושל

לארקשהמכשירלאתוקןהתבררלושהגיעהתובעלקחתאתהמכשירמהמעבדה,אך26.3.14ביום

בשלבזההחזירהנתבעלתובעאתהכסףששולםעבורהתיקון,ודרכיהםשהואלאעבדכלל.אלא

אינושמיש.לחלוטין,דהיינוהואנפרדו.כיוםהמסךפועל,אךאיןשומעיםבטלפון

 טענות התובע: .2

הטלפוןניזוקבשעהשהדביקועלגבי₪.2,800בחו"ל,במחירשלמכשירהתובעסיפר,שקנהאתה

מגןמסך.המסך

כאמור,בצרלו,פנהלחברתאיידיגיטלהמקולקלהטלפוןלאחרשעזבאתהמעבדהשלהנתבעעם

דעתבהנאמרשחסרחלקהקשור)היבואןהרשמישלאייפון(שיבדקואתהמכשיר.הואקבלחוות

כשבועיים של המתנה לאחר את-למסך. ונתן החלק, להגעת להמתין לא התובע החליט שלושה

לגיסוהמתגוררבארה"בעלמנתשיתקןאתהטלפוןבחברהעצמה.בחברהסרבולתקןאתשירמכה

ובעלותשלמכשירהמכשיר.לאחרמכןנתןגיסואתה הואדולר125לחבראשרברשותומעבדה,

תיקןאתהמסך.

יאתממכשירהתברר,שאכןהמסךתקיןאךישנהבעייתשמע,ולאניתןלשמועבמכשירכשהגיעה

איתושמדבר בתחילתים במעבדה לתיקון המכשיר נתינת בעת הייתה לא שכאמור בעיה .

מכשירטופלבחובבניות,לעולםלאיהיההההתקשרות.זאתועוד,לטענתהתובענאמרלושכיווןש

תקיןלגמרי.

-לסיכום,לטענתהתובע

אחראילחסרונו.הנתבעעלפיבדיקתאיידיגיטלחסרחלק, .1
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לאתקיןכללאשרמכשירתקיןעםבעיהבמסךבלבד,והוחזרמכשיריקוןניתןלת .2

לאניתןלשימוש.

לוהוצאותנוספות .3 נגרמו מעבדהאידיגיטיל,תיקוןבחו"ל,הוצאות–לאחרמכן

משפט)בשיעורהמפורטלהלן(.

שירלשלםעקבהנזקשנגרםלמכדרשתובעמהנתבעאתכלהעלויותשנהמכוחטענותאלו,תובע

כתוצאהמהטיפולהלקוי,לדעתו:

עלותהמכשירכפישרכשאותובארה"ב.–₪2,800 .1

תשלוםלבדיקהשנעשתהעלידיחברתאיידיגיטל.–ש"ח50 .2

₪(500עלותתיקוןהמסךבארה"ב)=-125$ .3

הוצאותמשפט–₪500 .4

₪.3,850סךכלהתביעההיא

ותזמנוהיקרשהשקיעבטיפולבעניין.התובעביקשלצייןשהואאינותובעאתעל

 טענות הנתבע: .3

מסויםאשראחראיהןעלתפקודהמסךוהןעלתפקודאיזורשהגיעאליוניזוקבהמכשיר .1

חלקממערכתהשמע,ואףעלדבריםנוספים.הנזקנגרםכפיהנראהבשללחיצהחזקהעל

גוףהפלפון. ונפגעוהרכיביםהמחבריםביןהמסךלבין מדוברבמכשירהמסך, 5Cאייפון

שהואהגרסההפשוטהשלמכשיריהאייפון,והוארגישלפגיעות)גבפלסטיק(.

 .2 חלק. שכחת של באפשרות מודה קטן מתכת ברכיב אתמדובר לחזק שנועד וריבועי,

החיבורים.

שהגיע .3 מכשיר לתקנו, מנת על במכשיר מהתעסקותו שכתוצאה להיות שיכול לאמודה

עלהנזקהקיים,ויתכןשהואפגעבמערכתהשמע.מדוברכפיהנראהבפגיעההוסיףמתוקן,

ברכיבהמחבראתמערכתהשמעללוחהעיקריוהואנמצאבאזורבונמצאיםגםהחיבורים

נלקחהמכשיר המקומותהנוספיםאליהם להיותשהנזקנגרםבשני יכול אך המסך. של

(.לבדיקהותיקון)אידיגיטל/הטכנאיבארה"ב

לאעבדכלל,ומצבוהיהגרועוא,המכשירלקחתאתההתובעמודהשבפעםהשניהשבא .4

מהמצבבוהגיעאליובתחילתהתקשרותם.

משומשכזהמחירושלמכשיר₪.1,000עד800-לטענתהנתבעערכושלהמכשירכפישהואהואכ

₪.2,000כ–מחירושלחדשביבואמקביל₪.1,200כועובדהוא

ואנכוןלתתלתובעמכשירחדש,ולקבלאתהישןבתמורה.ה

ולקבלאתהמכשירהישן.₪2,000לחילופין,הואנכוןהיהגםלתתלתובעבביתהדיןסכוםשל
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 נושאי הדיון .4

אומןשהזיק–יסודהחיוב .1

דרךשומתהנזק .2

שוויהמכשירבעתנתינתולתיקון,בתחילתההתקשרות .3

שוויהמכשירכעת .4

עלהוצאותשנעשובעקבותהנזקשנגרםלמכשירתשלום .5

 אומן שהזיק .5

אתמכשירה לנתבע נתן טהתובע הוציאו ואף לאהצליחלתקנו, והנתבע לתקנו, מתחתידולפון

גרועמשקבלו.במצב

וכךנפסקבשולחןערוךחושןמשפטסימןשו,זק,חייבלשלםעבורהנזקנההלכההיאשאומןשגרם

."מניםלתקן,וקלקלו,חייביםלשלםנתןלאו"ג:סעיף

ישלהעיר,שעלפיההלכה,אומןשעשהאתמלאכתובחינם,חייברקאםפשע,ואילואםהואנוטל

צטע"ב,ושו"עחו"מסימןשושכר,חייבאףאםלאפשעממש,אלאשלאנזהרכראוי)בבאקמא

לשומרשכר)שו"עחו"מסימןסעיףד(.רמתהזהירותהנדרשתמאומניםהנוטליםשכר,היאכש

..דהיינו,נדרשתרמתזהירותגבוהההחייבאףבגניבהואבידה,שו,סעיףא(

בנדוןדידן,הנתבענטלשכר.ואףשלאחרהקלקולהחזיראתשכרו,הדבראינופוטרומאחריותועל

א חלק ליעקב משפטיך שו"ת )ראו בשכר אומן כדין שאובדן,הנזק נציין, ט(. הואסימן החלק

.ואילוהנזקכיווןשאישמקצועצריךלשמוראתהחלקיםשהואמפרקמןהמכשירבבחינתפשיעה

למרכיבהשמע,יתכןשלאנגרםבפשיעה.

 שומת הנזק .6

כתבהרמב"םהלכותחובלומזיקפ"זהט"ו:

שמיןלמזיקבידוכדרךששמיןלואםהזיקממונו,כיצד,הרישהרגבהמתחבירואושבר

ליושמיןכמההיתההבהמהשוהחיהוכמההנבילהשוהוכמההיההכלישוהוהואשלםכ

וכמהשוהעתהומשלםהפחתלניזקעםהנבילהאוהכליהשבור...וכןכלכיוצאבזה.

שפז. סימן בחו"מ השו"ע פסק וכן ע"א, יא דף בב"ק הגמרא פי על הם אליו מןדבריו היוצא

לםלתובעאתהפרשהשוויביןעלותהמכשירקודםשהובאלמעבדה,הדבריםהוא,שעלהנתבעלש

) שייצאממנה כפי עלותהמכשיר לבין פגוםלטלפון טלפון שווי ההפרשבין מקולקלבמקרהזה,

לגמרי(.
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 עלויות התיקון .7

פעמיםרבות,כאשראדםמזיקאתחברו,עולההשאלההאםישלחייבאתהנתבעבעלותהנזק,או

בעלותהתי אךלאבעלותהלחייבישקון.לפיהאמורבהלכהלעיל, עלותבנזקלפי"שומתפחת",

 התיקון.

אינומורידאתחלוןשבורלמשל,)מורידאתערךהביתאינוהנזקה"חזוןאיש"דןבמצבבואומנם,

לפישומתהפחת,לכאורהלאיצטרךהמזיקלשלםדבר.עלכךכותבהחזוןאישכאשר,(ערךהבית

סימןו,ס"קג(:"ונראהדכיוןדאיןביתעומדלמכירה,אלאלתקןבדקיה,משלםמהמאקא)בב

 מפסידבהוצאותהתיקון". ישלשלםאתשחברו לשימושולאלמכירה, שביתמיועד כיון דהיינו,

 התיקון. וראעלות בראשונים, גם מקורות מצאנו התיקון זהולחובת י:בעניין בלסההרב ונתן

.388-406תשנג(-עלבתשלומינזיקין",תחומיןיג)תשנב-"החזרתהמצבלקדמותוכעקרון

וגםבעלותה גםבשומתהנזקכולו, מקוםלחייבאתהנתבע שאין בנדוןבדיקהוהבוודאי תיקון.

.(ובסופושלדבר,התיקוניםלאהועילו₪500+₪₪50)550תיקוןהיתהבדיקהוהדידן,עלותה

לכןאיןליישםאתשיטתכמוכן,לאידועמהועלותהתיקוןשבוודאיהיהמצליחלתקןאתהבעיה

.אשרעלכן,ישלחייבאתהנתבעבעלותהנזקלפישומתפחת,אךהחזוןאישולחייבבעלותהתיקון

איןלחייבובנוסףעבורהתיקונים.

סף גם בתשלום עבור נסיונות התיקון שלא אינו חייב בנוולסיכום, הנתבע חייב בתשלומי הנזק, 

 צלחו. 

 שווי המכשיר בעת נתינתו לתיקון, ושוויו כשקיבלו בחזרה .8

אךבמצב–לטענתהתובעהמכשירהיהבןחודשיים.מכשירבןחודשייםמוגדרכמכשירמשומש

תקלהאךלאמדוברעלמכשירבמצבמצוין,אלאבמכשירבויש.טובואףמצוין,אילוהיהתקין

בתצוגה.משמעותית

ישערךמסוים.אומנם,עבורהתובעערכונמוךביותר,אך גםלמכשירהמקולקל,במצבשלפנינו,

ישלוערך.לטענתהנתבעהמכשירכפישהואשווהכ 800-1000עבורסוחריםומעבדות, אומנם₪.

ישלתקןאתהמכשירבמחירשל גםלדעתו שכן )תלויבתקלה(,₪120-500טענהזומעלהקושי,

,תהנתבעלגבישוויהמכשירגםאםלאנקבלאתטענ₪.1,200ערכויהיהכתיקוןהתקלהולאחר

 .₪(000)כמסתברמאודשערכוקרובלסכוםהנ"ל

מקולקל,אךשניתןלבצעממנועםמסךבמיליםאחרות,אנוצריכיםלהעריךמההפערביןמכשיר

לותהאחרות,לביןמכשירשאינופועלכלל,אךכפיהנראהניתןלתקנו.שיחותולמעשהגםאתהפעו

עשוי עלותחוו"ד שכן שכזה, מקצועיתבעניין לחוו"ד לפניה הצדקהכלכלית הלהיותגבוההאין

לפיכךישלהעריךבאופןמקורב.מהשפעתהעלהדין.המערךהתביעהכולהובוודאיגדול

ויתכן₪,800ל600וויהמכשירביןשניהמצבים,בסכוםשביןהנטיההיאלהעריךאתהפערביןש

פחותמכך.הבסיסלהערכהזוהואהעובדהשערכושלמכשירפגוםבשוק'ידשניה',הואנמוך.באף
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)באתר₪1,500עד₪1,200-,במחיריםשלכלחלוטיןכיום,נמכריםמכשירים'משומשים'תקינים

(.ועלפיהצהרתהנתבע,2יד

הואי הציעהנתבעלתובעהצעותשבהן ויפצהאתהנתבעיבביתהדין המקולקל, קחאתהטלפון

תןלומכשירחדש.יאושי₪(2,000בשוויושלמכשירחדש)כ

אלו. להצעות סירב הנתבע אולם, סיכם התביעה בכתב שכן הסירוב, על לתמוה אתהתובעיש

תביעתובלשוןזאת:

(לקבלבתמורהאתהמכשיר5פקלימכשירחדשזהה)אייפוןסילס]הנתבע[..אניתובעמ

ש"ח.ולקבלממניאתהמכשירהפגום.3,500שנפגםבמעבדתוו/אולפצותאותיב

התובעדרשמעברל אךישלזכורשהתובעהגיעעם₪2,000-בדיון, גםמחציתהוצאותהמשפט.

דשאוסכוםבוניתןלקנותמכשירחדש.מכשירמקולקל,ואילוהנתבעהציעלתתמכשירתקיןוח

אינהמגדירהאתשוויושלהטלפוןבשעהבוהואניזוק,וכמו₪2,800העובדהשבעברהוציאהנתבע

.שלאצלחסיוןהתיקוןיכן,איןהצדקהשמעברלפיצוימלאעלהנזקישלםהנתבעגםעבורנ

באתילמכשירטלפוןחדשמחברההמיהתובעגםצייןשהואלאנכוןלקבלסכוםשמאפשרקניהש

–זותמוההשמית.גםטענהונמכרמכשירעלידיהיבואניתהרביבואהמקביל,אלאעלפיהמחירב

וככזה אלאנרכשבחו"ל, היבואניתבארץ, ידי גםהואלאנקנהעל המכשירשלו שונהשכן אינו

באתטלפוניםכחוק.יממכשירשנרכשבארץמכלחברההמי

לציין,שלעיתיםשומתפחתמעמידהאתהנתבעבמצבבוקשהלולהחזיראתהמצבלקדמותויש

והואניזוקבאופןניכר,ואזישלהפעילגםשיקוליפשרה.בנדוןדידןהפתרוןשהציעהנתבע,עונהעל

הבעיהומהווהפתרוןהגוןגםעבורהנתבע.

 הוצאות משפט .9

התבארההמדיניותבהנוקטביתהדיןבענייןה בהחלטתמדיניותביתהדיןבנושאוצאותמשפט,

:נכתב)טרםפורסם(–71023תיקבבפסקדיןשניתןכמוכן,1זה.

ביתהדיןיחייבמעיקרהדיןבהוצאותמשפטבתביעהקנטרניתאובהליכיםשלמישמסרב

הסכם,אלאמכוחההתחייבותב–לירדלדיןאולבצעפסקדין.אואףשלאמשורתהדין

בהליךבוהיהעלהתובעלהימנעמהגשתהתביעהכיווןשאיןבסיססבירלתביעתו,אועל

הנתבעהיהמוטלשלאלהובילאתהסכסוךלהליךמשפטי)כךחייבביתהדיןאתהנתבע

טרםפורסם(.חיובזה,מבטאאתחובתושלכלצדלשקול–בהוצאותמשפט70075בתיק

ואםאינועושהכך,הואנוהגברשלנותוגורםלצדבדעתוהאםישבסיססבי רלטענותיו,

שכנגדהוצאותמיותרות.
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דהיינו,למרותשמעיקרהדיןכלאדםנושאבהוצאותיווככללישלחלקאתאגרתביתהדיןבשווה,

ניתןלהטיל כאשראחדהצדדיםנוקטבדרךשאינהראויהוהיאהמצריכהאתהפניהלביתהדין,

להוצאותהמשפט.עליואתכ

ניתן שלא מכשיר והחזיר בו להשתמש שניתן מכשיר שקבל הודה שהנתבע כיון דידן, בנדון

להשתמשבו,מצופההיהממנולהסכיםלפצותאתהתובעולפתוראתהבעיהבאותןדרכיםשהציע

עדכדיהגעהלביתהדין.לפצותוולדוןעמובביתהדין,ולאלסרב

₪.500בכלהוצאותהמשפטבשיעורשללכן,עלהתובעלשאת

 חישוב החיוב ואפשרויות תשלום שונות .11

 ישלהעריךאתעלותהנזק)הפרשבין שאמרנו, כפי פגוםככלל, למכשיר לגמרימכשיר (מקולקל

₪.700בסכוםשלכ

₪.1,200הסכוםלחיובהוא₪.500עלסכוםזהישלהוסיףאתעלויותביתהדין,בשיעורשל

 . אם יחפוץ לתת לנתבע את המכשיר המקולקל₪,  2,000ובע תעמוד הזכות לקבל לת

אנימבקשלציין,שלדעתיאפשרותזותאפשרלתובעלרכושמכשירחדש,בעודשבידוהיהמכשיר

אומנםהואהוציאפגוםטרםשפנהלנתבע אךהיהצריךלהוציא₪500. עבורהוצאותהמשפט,

תקןאתהמכשירשהיהבידו)והואלאהיה'חדש'(.לעומתזאת,ההוצאהסכוםגבוהיותרעלמנתל

והנתבעאינוחייבהתובעידישלתיקוןהמכשירשלאהועילה,היאהוצאהמיותרתשנעשתהבטעות

.הב

 החלטה .11

 יום. 30תוך ₪  1,200הנתבע ישלם לתובע   .1

 (,1/1/2025עד לתאריך י' בטבת ) ,בכתבהדין ולבית  נתבעלתובע האם יודיע  .2

ולתת את המכשיר המקולקל לנתבע, הוא יהיה זכאי ₪  2,000שהוא מעדיף לקבל 

עם העברת המכשיר )כולל הקופסה ₪  2,000ויקבל את הסכום של  ,להסדר זה

 מטען ואוזניות( לתובע. 

 . 2014לדצמבר  29 ,תשע"ה ז בטבת פסק הדין ניתן ביום .3

 והאמת והשלום אהבו

__________________ 

 דיין, סיני לויהרב 


