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הנתבע
(בעלים של מעבדה לתיקון פלאפונים) 

 .1עובדות מוסכמות:
ביום  14.3.14נתן התובע מכשיר טלפון נייד ,אייפון  C5לתיקון במעבדתו של הנתבע .בזמן נתינת
המכשירהואפעלכשורהמלבדבעיהבתצוגתהמסך.המסךהיהבצבעכחול. 
לאחרקבלתהמכשירחזרהנתבררשהתקלהלאתוקנהכראוי,ולכןחזרהתובע ונתןאתהמכשיר
שובלמעבדתושלהנתבע,עלמנתשיתקנואתהתקלההנ"לבמסך .
ביום26.3.14הגיעהתובעלקחתאתהמכשירמהמעבדה,אךהתבררלושלארקשהמכשירלאתוקן
אלאשהואלאעבדכלל .בשלבזההחזירהנתבעלתובעאתהכסףששולםעבורהתיקון,ודרכיהם
נפרדו.כיוםהמסךפועל,אךאיןשומעיםבטלפון,דהיינוהואלחלוטיןאינושמיש. 
 .2טענות התובע:
התובעסיפר,שקנהאתהמכשיר בחו"ל,במחירשל 2,800.₪הטלפוןניזוקבשעהשהדביקועלגבי
המסךמגןמסך .
לאחרשעזבאתהמעבדהשלהנתבעעםהטלפון המקולקל כאמור,בצרלו,פנהלחברתאיידיגיטל
(היבואןהרשמישלאייפון)שיבדקואתהמכשיר.הואקבלחוותדעתבהנאמרשחסרחלקהקשור
למסך .לאחר המתנה של כשבועיים-שלושה החליט התובע לא להמתין להגעת החלק ,ונתן את
המכשירלגיסוהמתגוררבארה"בעלמנתשיתקןאתהטלפוןבחברהעצמה.בחברהסרבולתקןאת
המכשיר.לאחרמכןנתןגיסואתהמכשיר לחבראשרברשותומעבדה,ובעלותשל 125דולרהוא
תיקןאתהמסך .
כשהגיעהמכשירהתברר,שאכןהמסךתקיןאךישנהבעייתשמע,ולאניתןלשמועבמכשיראתמי
שמדברים איתו .בעיה שכאמור לא הייתה בעת נתינת המכשיר לתיקון במעבדה בתחילת
ההתקשרות.זאתועוד,לטענתהתובענאמרלושכיווןשהמכשירטופלבחובבניות,לעולםלאיהיה
תקיןלגמרי. 
לסיכום,לטענתהתובע- 
.1

עלפיבדיקתאיידיגיטלחסרחלק,הנתבעאחראילחסרונו .
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ניתןלתיקוןמכשירתקיןעםבעיהבמסךבלבד,והוחזרמכשירלאתקיןכללאשר
.2
לאניתןלשימוש .
.3

לאחרמכןנגרמולוהוצאותנוספות– מעבדהאידיגיטיל,תיקוןבחו"ל,הוצאות

משפט(בשיעורהמפורטלהלן). 
מכוחטענותאלו,תובעהתובעמהנתבעאתכלהעלויותשנדרש לשלםעקבהנזקשנגרםלמכשיר
כתוצאהמהטיפולהלקוי,לדעתו :
.1

2,800₪–עלותהמכשירכפישרכשאותובארה"ב. 

.2

50ש"ח–תשלוםלבדיקהשנעשתהעלידיחברתאיידיגיטל .

.3

125$-עלותתיקוןהמסךבארה"ב(=500₪) 

.4

500₪–הוצאותמשפט 

סךכלהתביעההיא3,850.₪ 
התובעביקשלצייןשהואאינותובעאתעלותזמנוהיקרשהשקיעבטיפולבעניין. 
 .3טענות הנתבע:
 .1המכשיר שהגיעאליוניזוקבאיזור מסויםאשראחראיהןעלתפקודהמסךוהןעלתפקוד
חלקממערכתהשמע,ואףעלדבריםנוספים.הנזקנגרםכפיהנראהבשללחיצהחזקהעל
המסך,ונפגעוהרכיביםהמחבריםביןהמסך לבין גוף הפלפון .מדוברבמכשיר אייפוןC5
שהואהגרסההפשוטהשלמכשיריהאייפון,והוארגישלפגיעות(גבפלסטיק). 
.2

מודה באפשרות של שכחת חלק .מדובר ברכיב מתכת קטן וריבועי ,שנועד לחזק את
החיבורים .

.3

מודה שיכול להיות שכתוצאה מהתעסקותו במכשיר על מנת לתקנו ,מכשיר שהגיע לא
מתוקן,הוסיףעלהנזקהקיים,ויתכןשהואפגעבמערכתהשמע.מדוברכפיהנראהבפגיעה
ברכיבהמחבראתמערכתהשמעללוחהעיקריוהואנמצאבאזורבונמצאיםגםהחיבורים
של המסך .אך יכול להיות שהנזק נגרם בשני המקומות הנוספים אליהם נלקח המכשיר
לבדיקהותיקון(אידיגיטל/הטכנאיבארה"ב). 

.4

מודהשבפעםהשניהשבאהתובע לקחתאתהמכשיר,הוא לאעבדכלל,ומצבוהיהגרוע
מהמצבבוהגיעאליובתחילתהתקשרותם .

לטענתהנתבעערכושלהמכשירכפישהואהואכ 800-עד 1,000.₪מחירושלמכשיר כזה משומש
ועובדהואכ1,200.₪מחירושלחדשביבואמקביל–כ2,000.₪ 
הואנכוןלתתלתובעמכשירחדש,ולקבלאתהישןבתמורה. 
לחילופין,הואנכוןהיהגםלתתלתובעבביתהדיןסכוםשל2,000₪ולקבלאתהמכשירהישן. 
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 .4נושאי הדיון
.1

יסודהחיוב–אומןשהזיק 

.2

דרךשומתהנזק 

.3

שוויהמכשירבעתנתינתולתיקון,בתחילתההתקשרות 

.4

שוויהמכשירכעת 

.5

תשלוםעלהוצאותשנעשובעקבותהנזקשנגרםלמכשיר 

 .5אומן שהזיק
התובע נתן לנתבע את מכשיר הטלפון לתקנו ,והנתבע לא הצליח לתקנו ,ואף הוציאו מתחת ידו
במצבגרועמשקבלו. 
ההלכההיאשאומןשגרםנזק,חייבלשלםעבורהנזק,וכךנפסקבשולחןערוךחושןמשפטסימןשו
סעיףג:"נתןלאומניםלתקן,וקלקלו,חייביםלשלם" .
ישלהעיר,שעלפיההלכה,אומןשעשהאתמלאכתובחינם,חייברקאםפשע,ואילואםהואנוטל
שכר,חייבאףאםלאפשעממש,אלאשלאנזהרכראוי(בבאקמא צטע"ב,ושו"עחו"מסימןשו
סעיףד).רמתהזהירותהנדרשתמאומניםהנוטליםשכר,היאכשלשומרשכר(שו"עחו"מסימן
שו,סעיףא),החייבאףבגניבהואבידה.דהיינו,נדרשתרמתזהירותגבוהה. 
בנדוןדידן,הנתבענטלשכר.ואףשלאחרהקלקולהחזיראתשכרו,הדבראינופוטרומאחריותועל
הנזק כדין אומן בשכר (ראו שו"ת משפטיך ליעקב חלק א ,סימן ט) .נציין ,שאובדן החלק הוא
בבחינתפשיעה כיווןשאישמקצועצריךלשמוראתהחלקיםשהואמפרקמןהמכשיר.ואילוהנזק
למרכיבהשמע,יתכןשלאנגרםבפשיעה. 
 .6שומת הנזק
כתבהרמב"םהלכותחובלומזיקפ"זהט"ו :
שמיןלמזיקבידוכדרךששמיןלואםהזיקממונו,כיצד,הרישהרגבהמתחבירואושבר
כ ליושמיןכמההיתההבהמהשוהחיהוכמההנבילהשוהוכמההיההכלישוהוהואשלם
וכמהשוהעתהומשלםהפחתלניזקעםהנבילהאוהכליהשבור...וכןכלכיוצאבזה. 
דבריו אליו הם על פי הגמרא בב"ק דף יא ע"א ,וכן פסק השו"ע בחו"מ סימן שפז .היוצא מן
הדבריםהוא,שעלהנתבעלשלםלתובעאתהפרשהשוויביןעלותהמכשירקודםשהובאלמעבדה,
לבין עלות המכשיר כפי שייצא ממנה (במקרה זה ,ההפרש בין שווי טלפון פגום לטלפון מקולקל
לגמרי). 
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 .7עלויות התיקון
פעמיםרבות,כאשראדםמזיקאתחברו,עולההשאלההאםישלחייבאתהנתבעבעלותהנזק,או
בעלותהתיקון.לפיהאמורבהלכהלעיל,יש לחייבבעלותהנזקלפי"שומתפחת",אךלאבעלות
התיקון.
אומנם,ה"חזוןאיש"דןבמצבבוהנזקאינומורידאתערךהבית(למשל,חלוןשבוראינומורידאת
ערךהבית),כאשרלפישומתהפחת,לכאורהלאיצטרךהמזיקלשלםדבר.עלכךכותבהחזוןאיש
(בבאקמא  סימןו,ס"קג):"ונראהדכיוןדאיןביתעומדלמכירה,אלאלתקןבדקיה,משלםמה
שחברו מפסיד בהוצאות התיקון" .דהיינו ,כיון שבית מיועד לשימוש ולא למכירה ,יש לשלם את
עלות התיקון .לחובת התיקון מצאנו מקורות גם בראשונים ,וראו בעניין זה :הרב יהונתן בלס
"החזרתהמצבלקדמותוכעקרון-עלבתשלומינזיקין",תחומיןיג(תשנב-תשנג) .388-406
בוודאי שאין מקום לחייב את הנתבע גם בשומת הנזק כולו ,וגם בעלות הבדיקה והתיקון .בנדון
דידן,עלותהבדיקהוהתיקוןהיתה 550₪( 50₪+ 500)₪ובסופושלדבר,התיקוניםלאהועילו.
כמוכן,לאידועמהועלותהתיקוןשבוודאיהיהמצליחלתקןאתהבעיה לכןאיןליישםאתשיטת
החזוןאישולחייבבעלותהתיקון.אשרעלכן,ישלחייבאתהנתבעבעלותהנזקלפישומתפחת,אך
איןלחייבובנוסףעבורהתיקונים. 
לסיכום ,הנתבע חייב בתשלומי הנזק ,ואינו חייב בנוסף גם בתשלום עבור נסיונות התיקון שלא
צלחו.
 .8שווי המכשיר בעת נתינתו לתיקון ,ושוויו כשקיבלו בחזרה
לטענתהתובעהמכשירהיהבןחודשיים.מכשירבןחודשייםמוגדרכמכשירמשומש– אךבמצב
טובואףמצוין,אילוהיהתקין .אךלאמדוברעלמכשירבמצבמצוין,אלאבמכשירבויש תקלה
משמעותיתבתצוגה. 
גםלמכשירהמקולקל,במצבשלפנינו,ישערךמסוים.אומנם,עבורהתובעערכונמוךביותר,אך
עבורסוחריםומעבדות,ישלוערך.לטענתהנתבעהמכשירכפישהואשווהכ 800-1000.₪אומנם
טענהזומעלה קושי,שכן גםלדעתוישלתקןאת המכשירבמחירשל  120-500₪(תלויבתקלה),
ולאחרתיקוןהתקלה ערכויהיהכ 1,200 .₪גםאםלאנקבלאתטענתהנתבעלגבישוויהמכשיר,
מסתברמאודשערכוקרובלסכוםהנ"ל(כ000.)₪
במיליםאחרות,אנוצריכיםלהעריךמההפערביןמכשירעםמסךמקולקל,אךשניתןלבצעממנו
שיחותולמעשהגםאתהפעולותהאחרות,לביןמכשירשאינופועלכלל,אךכפיהנראהניתןלתקנו. 
אין הצדקה כלכלית לפניה לחוו"ד מקצועית בעניין שכזה ,שכן עלות חוו"ד עשויה להיות גבוהה
מערךהתביעהכולהובוודאיגדולהמהשפעתהעלהדין.לפיכךישלהעריךבאופןמקורב .
הנטיההיאלהעריךאתהפערביןשוויהמכשירביןשניהמצבים,בסכוםשבין 600ל 800,₪ויתכן
אףבפחותמכך.הבסיסלהערכהזוהואהעובדהשערכושלמכשירפגוםבשוק'ידשניה',הואנמוך.
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כיום,נמכריםמכשירים'משומשים'תקינים לחלוטין,במחיריםשלכ 1,200-₪עד 1,500₪(באתר
יד,2ועלפיהצהרתהנתבע). 
בבית הדין הציע הנתבע לתובע הצעות שבהן הוא ייקח את הטלפון המקולקל ,ויפצה את הנתבע
בשוויושלמכשירחדש(כ2,000)₪אושייתןלומכשירחדש. 
הנתבע סירב להצעות אלו .אולם ,יש לתמוה על הסירוב ,שכן בכתב התביעה סיכם התובע את
תביעתובלשוןזאת :
..אניתובעמ[הנתבע] לספקלימכשירחדשזהה(אייפוןסי)5לקבלבתמורהאתהמכשיר
שנפגםבמעבדתוו/אולפצותאותיב3,500ש"ח.ולקבלממניאתהמכשירהפגום .
בדיון ,התובע דרש מעבר ל 2,000- ₪גם מחצית הוצאות המשפט .אך יש לזכור שהתובע הגיע עם
מכשירמקולקל,ואילוהנתבעהציעלתתמכשירתקיןוחדשאוסכוםבוניתןלקנותמכשירחדש.
העובדהשבעברהוציאהנתבע2,800₪אינהמגדירהאתשוויושלהטלפוןבשעהבוהואניזוק,וכמו
כן,איןהצדקהשמעברלפיצוימלאעלהנזקישלםהנתבעגםעבורניסיוןהתיקוןשלאצלח. 
התובעגםצייןשהואלאנכוןלקבלסכוםשמאפשרקניהשלמכשירטלפוןחדשמחברההמייבאת
ביבואהמקביל,אלאעלפיהמחירבונמכרמכשירעלידיהיבואניתהרשמית.גםטענהזותמוהה–
שכן המכשיר שלו גם הוא לא נקנה על ידי היבואנית בארץ ,אלא נרכש בחו"ל ,וככזה אינו שונה
ממכשירשנרכשבארץמכלחברההמייבאתטלפוניםכחוק. 
ישלציין,שלעיתיםשומתפחתמעמידהאתהנתבעבמצבבוקשהלולהחזיראתהמצבלקדמותו
והואניזוקבאופןניכר,ואזישלהפעילגםשיקוליפשרה.בנדוןדידןהפתרוןשהציעהנתבע,עונהעל
הבעיהומהווהפתרוןהגוןגםעבורהנתבע. 
 .9הוצאות משפט
המדיניותבהנוקטביתהדיןבענייןהוצאותמשפט,התבארהבהחלטתמדיניותביתהדיןבנושא
זה1.כמוכן,בפסקדיןשניתןבתיק71023–(טרםפורסם)נכתב: 
ביתהדיןיחייבמעיקרהדיןבהוצאותמשפטבתביעהקנטרניתאובהליכיםשלמישמסרב
לירדלדיןאולבצעפסקדין.אואףשלאמשורתהדין– אלאמכוחההתחייבותבהסכם,
בהליךבוהיהעלהתובעלהימנעמהגשתהתביעהכיווןשאיןבסיססבירלתביעתו,אועל
הנתבעהיהמוטלשלאלהובילאתהסכסוךלהליךמשפטי(כךחייבביתהדיןאתהנתבע
בתיק 70075בהוצאותמשפט–טרםפורסם).חיובזה,מבטאאתחובתושלכלצדלשקול
בדעתוהאםישבסיססבי רלטענותיו,ואםאינועושהכך,הואנוהגברשלנותוגורםלצד
שכנגדהוצאותמיותרות .

 1ראו בכתובתhttp://eretzhemdah.org/Data/UploadedFiles/SitePages/814-sFileRedir.pdf :
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דהיינו,למרותשמעיקרהדיןכלאדםנושאבהוצאותיווככללישלחלקאתאגרתביתהדיןבשווה,
כאשראחדהצדדיםנוקטבדרךשאינהראויהוהיאהמצריכהאתהפניהלביתהדין,ניתןלהטיל
עליואתכלהוצאותהמשפט. 
בנדון דידן ,כיון שהנתבע הודה שקבל מכשיר שניתן להשתמש בו והחזיר מכשיר שלא ניתן
להשתמשבו,מצופההיהממנולהסכיםלפצותאתהתובעולפתוראתהבעיהבאותןדרכיםשהציע
בביתהדין,ולאלסרבלפצותוולדוןעמועדכדיהגעהלביתהדין .
לכן,עלהתובעלשאתבכלהוצאותהמשפטבשיעורשל500 .₪
 .11חישוב החיוב ואפשרויות תשלום שונות
ככלל ,כפי שאמרנו ,יש להעריך את עלות הנזק (הפרש בין מכשיר פגום למכשיר מקולקל לגמרי)
בסכוםשלכ700.₪ 
עלסכוםזהישלהוסיףאתעלויותביתהדין,בשיעורשל500.₪הסכוםלחיובהוא1,200.₪ 
לתובע תעמוד הזכות לקבל  ,₪ 2,000אם יחפוץ לתת לנתבע את המכשיר המקולקל.
אנימבקשלציין,שלדעתיאפשרותזותאפשרלתובעלרכושמכשירחדש,בעודשבידוהיהמכשיר
פגוםטרםשפנהלנתבע.אומנםהואהוציא  500₪עבורהוצאותהמשפט,אךהיהצריךלהוציא
סכוםגבוהיותרעלמנתל תקןאתהמכשירשהיהבידו(והואלאהיה'חדש').לעומתזאת,ההוצאה
שלתיקוןהמכשירשלאהועילה,היאהוצאהמיותרתשנעשתהבטעותידיהתובעוהנתבעאינוחייב
בה. 
 .11החלטה
 .1הנתבע ישלם לתובע  ₪ 1,200תוך  30יום.
 .2אם יודיע התובע לנתבע ולבית הדין בכתב ,עד לתאריך י' בטבת (,)1/1/2025
שהוא מעדיף לקבל  ₪ 2,000ולתת את המכשיר המקולקל לנתבע ,הוא יהיה זכאי
להסדר זה ,ויקבל את הסכום של  ₪ 2,000עם העברת המכשיר (כולל הקופסה
מטען ואוזניות) לתובע.
 .3פסק הדין ניתן ביום ז בטבת תשע"ה 29 ,לדצמבר .2014
והאמת והשלום אהבו
__________________
הרב סיני לוי ,דיין

עמוד  6מתוך 6

