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  ז"ניס� תשס' ט 

  2007 מר� 28 

  פסק די�

  1406בתיק מספר 

  בעניי� שבי� 

  הנתבע            התובע

  ל החברה"מנכ / ברת תיירותח      מכירות בתחו� התיירותסוכ� 

  

  

  . התק$ על פי ההלכה והחוק, הצדדי� חתמו על הסכ� בוררות

  :הרקע העובדתי

בהסכ� . נתבעהבור חברת ע,  שימש כסוכ� מכירות וכמנהל תוכנית לדוברי אנגליתהתובע

 נקבעו מסגרת העבודה ותנאי שכרו של התובע בארגו� קבוצות 2005שנחת� בנובמבר 

 סוכ� מכירות ויארג� את התוכנית עבור התובע ישמש, על פי הסכ� זה. 2006נופשי� בפסח 

ה י� 'פלאזקראו� ו את חדרי המלונות ד� כרמל ושיאכלס, שתי קבוצות דוברות אנגלית

 על תקופה של חצי $ 12,000נקבע שכר של .  שהוזמנו על ידי הנתבע,2006המלח בפסח 

עבור מבוגר .  שירשמו בשני המלונותאורחי�  500וכמו כ� פרמיה על כל אד� מעבר ל, שנה

,  12.5$ר יקבל התובע  שלישי בחדועבור ילד או מבוגר, $  25יקבל התובע ס, של ) רגיל(

עוד . הוסכ� בי� היתר כי על התובע להיות יו� וחצי במשרדי החברה. זאת בנוס$ להוצאות

לבד , לתובע זכות בלעדית למכירה של חדרי המלונות,  בינואר15כי עד לתארי, , נקבע

טופס כאשר ב, בפני בית הדי� הוצגו שני טפסי� של החוזה. �סוכניהמלקוחות ותיקי� של 

 מ�  הוזכרה העובדה שהסוכני� יוכלו למכור ללקוחות ותיקי�)קווי�ב(כ� לחתימה מו

�  .  האחרונותהשני

עובדה זו לא פגעה כלל , לטענתו.  בעבודה אחרתל"וח יו� ב30 -  שהה תקופה של כובעתה

ל הישר למכשירו "הוא מקבל דוא. אשתו מקבלת שיחות ורושמת מספרי טלפו�. בתפקודו

, מיעט להופיע במשרדי החברה, ג� כשהיה באר�, כמו כ�. טלפוני� לפוני�ומחזיר , הנייד

  . שכ� לא הסתדר ע� המזכירה שהוקצתה עבורו

הודיע הנתבע במכתב לתובע כי לאור ההישגי� הדלי� שלו והעובדה , 2006 בינואר 13 ב

והוא מבקש שלא תבוצענה ,  ההתקשרות  ביניה� הסתיימההחברה במשרדי חשלא נכ

לבחו� את על מנת הנתבע מבקש במכתבו לקיי� פגישה .  נוספות על ידי התובעפעולות

  . דרכי המש, ההעסקה בארגו� התוכנית בלבד

 , באופ� מספק לא נעשהלאור העובדה שארגו� הקבוצות דוברות האנגלית, לטענת הנתבע

  לקיי� באות� מלונות תוכניות ג� לדוברי הואנאל�, ל"על מנת למלא את המלונות הנ

התובע לא הכחיש , בדיו�. דבר שהיה כרו, בהשקעה כספית וארגונית משמעותית, עברית
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 שבשני , בשעת שנקבעו תנאי העסקתו היתה של הצדדי�שהנחת העבודה, את הטענה

עבור קבוצה של דוברי אנגלית אותה יגייס , המלונות החברה תקיי� רק תוכנית אחת

   .התובע

עוד הוא .  לבטל את חוזה העבודה עליו הוסכ�כי אי� לנתבע סמכות, התובע טוע�

ולא נקבע כי אלו מהווי� תנאי , כי בחוזה כלל לא נקבעו קריטריוני� להצלחה, טוע�

  . לתוקפו של החוזה

בכ,  בינואר חדרי� בשני המלונות ו15התובע טוע� כי הנתבע מכר עוד קוד� ל, מעבר לכ,

בו , בית הדי� פרסו� בעלו� שבתכתימוכי� לטענתו הוא הציג בפני . פר את ההסכ�ה

  . ל כחלק מפרסומיה של החברה הנתבעת"מופיעי� שני המלונות הנ

 לינואר כבר הודיעה לו החברה כי לא נית� להזמי� חדרי� נוספי� במלו� 10 כי ב, עוד טע�

 15ל מה "להוכחת טענה זו הציג התובע תכתובות דוא. שכ� התפוסה מלאה, ד� כרמל

  . ה כי לא נית� להזמי� חדרי� נוספי�לינואר בו אכ� עול

�התובע ביצע הזמנות נוספות לאורחי� במלו� , על פי המסמכי� שהוגשו על ידי הצדדי

  .  בינואר15 ג� לאחר ה, ה י� המלח'פלז

רוב האורחי� היו ישראלי� שהזמינו את . בפסח חדרי המלונות היו בתפוסה מלאה, בפועל

עבור� ניהל התובע , שימת האורחי� דוברי האנגליתר. החדרי� דר, שאר סוכני תור פלוס

בשני המלונות התקיימו . כלל הוסכמה על ידי הצדדי�כו, הוגשה לבית הדי�, את התוכנית

  .  האחת לישראלי� והשניה לדוברי אנגלית–שתי תוכניות 

  

  תביעת התובע

�כ "בסה. 500לכל אד� מעבר ל $ 25ולשל� לו , תביעתו של התובע היא לקיי� את ההסכ

או " שלישי בחדר"כשליש מ� האנשי� ה� .  אורחי� בשני המלונות1400לטענתו היו כ

�הוא טוע� כי ). מצור$ פירוט הוצאות( $ 1,405, של "בנוס$ יש לשל� לו הוצאות בס. ילדי

ואי� זה משנה כמה אורחי� , אי� בהסכ� מקו� להבחנה בי� הישראלי� לדוברי האנגלית

. ושלא נית� לבטל את ההסכ� באופ� חד צדדי, ל ידי שאר הסוכני�וכמה ע, הוזמנו על ידו

.  1,550$מודה שבינואר שולמו לו הוא , כמו כ�. 12,000$ שול� לו סכו� של לוניפעל ידי 

כמו כ� . שהוא טוע� לגביו שזה עבור הוצאות נוספות$ 1000  סכו� שלובפברואר קיבל עוד

  . 17,657$ס, כל התביעה עומד על . נוכהעבור חופשת ח$ 755הוא מודה בחוב יש� של 

  

  והתביעה שכנגד, טענות הנתבע

 בכ, שלא שהה במשרדי החברה יו� וחצי תובעטענת הנתבע היא כי ההסכ� הופר על ידי ה

� 15לאור התוצאות הדלות לקראת ה. ושזהו תנאי משמעותי בהסכ�, כפי שנקבע בהסכ

הסיכו�  -ת על מנת להציל את המצב ל הכוחולא נותר לחברה אלא לגייס את כ, בינואר

הוא טע� שחוסר . שכ� החברה התחייבה למלונות סכומי� גבוהי� ביותר,  היה גדולהכלכלי
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ל "הוריד לטמיו� השקעה רבה בפרסו� בחו, ההצלחה בגיוס אורחי� דוברי אנגלית

  . בערוצי� הפוני� באופ� ספציפי לדוברי אנגלית

  . זכותו לבטל את החוזה, וביל לתוצאות דלותבמצב זה של הפרת החוזה שה, לטענתו

א$ שחוסר ההצלחה של התובע הוביל $ , 12,000הוא שיל� את הסכו� הבסיסי של 

. מר וייל, תשלו� זה הועבר על ידי חותנו של התובע. להוצאות ניכרות שלא תוכננו

.  עומבחינתו סכו� זה הועבר לתוב$, 16,245 עומד על לוניפהיק$ החוב של מר , לטענו

בתוספות החוב . 1,000$ובחודש פברואר ס, של  $, 2,000בנוס$ שול� בינואר סכו� של 

הוא מסכי� . 20,000$ - של כעומד הסכו� שהועבר לרשות התובע על ס,$ 755המוסכ� של 

אלא שדורש קבלת סרטי הוידאו שנרכשו $, 1405לשל� את הוצאותיו של התובע בס, 

 .   אות� הוא תובע לקבל בחזרה-$ 6,595בע חייב לו התו, לפי חישובו, לפיכ,. בחזרה

  

שכ� , דולר$ 1550לדעת התובע יש לחשבו כ, ששול� בינואר$ 2,000ביחס לסכו� של 

בצילו� תלוש המשכורת שהוגש לבית הדי� אכ� עולה כי הסכו� נטו . הוסכ� על שכר נטו

  . 1,550$ עולה לכלל

אלו ה� הוצאות . הוא שול� עבור הוצאותששול� טוע� התובע כי $ 1000לגבי הסכו� של 

  . שלא נזכרו כלל בכתב התביעה, הוצאות קודמות

  

  :פסק הדי�

�  .החוזה שהוכ� לחתימות הוא שמחייב את שני הצדדי

יו� על פי הודאתו  שלושי�כבמש, : הממשרדי החבר  ג�התובע לא קיי� את חובתו לעבור

מ� הראוי היה לתא� שינוי . החברוג� כשהיה באר� לא שהה במשרדי ה, נעדר מ� האר�

  . מהותי שכזה בתנאי ההעסקה ע� הנתבע

בעיקר ,  אינה מתקבלת, ובלא שהיה במקו�ל"שההסכ� בוצע באופ� מספק ג� מחוהטענה 

  . לאור התוצאות החלקיות

פרס� ג� את המלונות ו הנתבע לא עמד בתנאי ההסכ�ג� פי ברור העובדות הוכח כי -על

מסגנו� הפרסו� ומהיק$ .  לפני התארי, שנקבע לבלעדיותה י� המלח'ד� כרמל וקראו� פלז

 בינואר בלא הבחנה בי� לקוחות ותיקי� 15לפני ה מכר חדרי� המכירות בד� כרמל נראה ש

�, של הרגע האחרו�הטענה שהיתה זו פעולה ,  ד� כרמל מלו� בהקשר של.לקוחות חדשי

ו לא היה התובע יכול למלא את  כתוצאה מפעילות ז. בית הדי�דעתאינה מתקבלת על 

  .חובתו במלו� ד� כרמל

הפרה הדדית זו של ההסכ� לא מנעה משני הצדדי� להמשי, בשיתו$ הפעולה כדי למלא 

  .הפסח במלו�תוכנית ה ולא מנעה מהתובע את ארגו� 'את מלו� קראו� פלז

 י�בית הדובמצב כזה מוטל על , לא כולל סעדי� על הפרות שונות של ההסכ�, החוזה

  .  להכריע כיצד להתייחס למצב שנוצר
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� : עקרוניותעומדות שתי אפשרויות, במצב של הפרה הדדית ובלתי תלויה של ההסכ

התובע ישהה באר� מחד  ש,שכ� הוא נער, על דעת זה, לטעו� כי ההסכ� בטל, האחת

מבט זה . שלא ימכרו חדרי� על ידי הנתבע, ,ומאיד, על פי ההסכ�, ובמשרדי החברה

גישה זו . י, נסיו� לכמת את שיווי העבודה שכ� נעשתה באופ� מנותק מ� ההסכ�יצר

אינו דומה כלל   לכ, שמה שהתבצעוגרמו,  חמורותיש לנקוט במצב בו הפרות ההסכ� ה�

  .למתוכנ�

שא$ שהיו הפרות שמאפשרות לכל אחד מ� הצדדי� לדרוש , האפשרות השניה היא לומר

�יש להערי, את שיווי העבודה שכ� נעשתה בפועל על רקע ההסכ� , את ביטול ההסכ

  . המקורי

  

ה נדונ, ישירה בי� הצדדי�או במקו� בו אי� הסכמה מפורשת , קביעת שכרו של פועל

  . ב"שלא ו"של מ סימני�"ע חו"בשו

  :' א סעי$ ג" סימ� שלמ" חוע"נפסק בשו

 שבשכירות היתר מחשבי�, העיר מבני וכשני� כאחד: לו ואמרו, הפועל את השוכר

, בארבע והפחות בשש היתר א� כגו�, החצי נות� שביניה� ומה, שבשכירות והפחות

  . חמש לה� נות�

מחבירו עליו סותר לכאורה את הכלל של המוציא , על פיו נותני� שכר ממוצע, כלל זה

  : אשר מבחי� בי� שני מצבי� שוני�)ק א" סש�( ועיי� בקצות החוש�. הראיה

 בעיר ששוכרי� דמי� לפי לומר כלל מזכיר ואינו בסת� פועל כששוכר דודאי ונראה

 כאחד באומר אבל, א"ריטב ש"וכמ דזיילי כמיעוט ואפילו כפחות אלא לו אי� כ"א

�   העיר דבני אשומא דעתו העיר יבנ של לשומא דנחית העיר מבני וכשני

אלי מתחייב בעל הבית בשכר המינימ, דהיינו כאשר לא נאמר דבר בנושא שכר הפועל

כיו� ', כאחד וכשני� מבני העיר'במקו� בו נאמר לשו� . שנית� לקבוע עבור אותה מלאכה

היא לתשלו� על אומד� דעת הצדדי� אנו אומרי� ש, שהוזכר מדד כלשהו לקביעת השכר

  . קריטריו� שהוזכרפי ה

ג� א� , העקרו� העולה הוא שנית� להעזר בדברי בעל הבית והפועל ככלי לקביעת השכר

  . השכר לא נקבע באופ� קונקרטי ומפורש

  

, לדעת הנתבע ההסכ� בטל. יש לקיי� את ההסכ� ולא נית� לבטלו, לדעת התובע, כאמור

במלו� קראו� החברה � עבור התובע המשי, להזמי� חדרי. כיו� שהתובע לא קיי� את חלקו

למרות ההפרות שכבר היו ידועות לשני ,  של החברהגו� התוכניתרבאכ� עסק ה ו'פלז

�שנשמרה המסגרת הבסיסית של ההתקשרות בי� הצדדי� למרות , נמצא איפה. הצדדי

  . ההפרות המשמעותיות



  

 5

ג� א� נתייחס להסכ� כבטל ונאמר שיש כא� המש, של עבודה באופ� כ� על 

  לאור ההסכ� החדש היא להערי, את המצבאלי במנותק מ� ההסכ� ישפורמ

הערכת שווי אשר מבטא את , המש, העבודה נעשה על רקע ההסכ�, שכ�. הראשוני

�  . העבודה בעיני הצדדי

  

  פירוש ההסכ�

  . כאמור, תשלו� עבור כל אורח, ובנוס$$, 12,000השכר שנקבע לתובע עבור עבודתו הוא 

לטענת התובע הוא . 12,000$ בהסכ� תמורת מה נית� הסכו� של רטת בצורה מפולא נזכר

הג� שיש מקו� לטעו� ששכר זה נית� ג� . שבוצע באופ� מלא,  ארגו� התוכניתעבורנית� 

נראה שהתובע זכאי , הרכיב שבוצע באופ� לא מלא, החדרי� כשכר בסיס עבור מכירת

לא רק , התובע בכל אותה תקופההנתבע המשי, להנות משירותיו של , שכ�. לקבל סכו� זה

לולי שהיה הנתבע מוכר חדרי� . ה'אלא ג� במכירת חדרי� בקראו� פלז, בארגו� התוכנית

  . ג� ש� היה הנתבע ממשי, למכור חדרי�, בד� כרמל

  

ישראלי או דובר ,  עבור כל אורח)12.5$/ $ 25( לטענת התובע הוא זכאי לפרמיה ,כאמור

שאילו התובע היה , אמר הנתבע,  בדיו�.נה בי� שני הסוגי� הבחאי� בחוזה, שכ�. אנגלית

אכ� הוא היה נכו� ,  ומוכר את כל החדרי� כמצופהממלא את חלקו בחוזה באופ� מספק

זה לא רלוונטי , א, משההסכ� הופר, תה פרמיה ג� עבור אורחי� נוספי�לשל� את או

  . כלל

שלו� עבור חדרי� תשת לשאי� התחייבות מפורמעלה , קריאת ההסכ� ככתבו וכלשונו

�המשמעות העולה מ� החוזה היא שאי� לשל� עבור ,  להיפ,.שימכרו על ידי סוכני� אחרי

�  בינואר15ההדגשה שאסור לסוכני� אחרי� למכור עד ה ,  שכ�.אות� אורחי

 שיש הבדל בי� לקוח שירש� על מוכיחה, ההסתייגות בנושא זה ביחס ללקוחות קיימי�ו

  . קוחות שירשמו על ידי סוכני� אחרי�לבי� ל, ידי התובע

רמיה ג� הג� שהנתבע הודה שאילו התובע היה עומד בחלקו המצופה בעסקה היה משל� פ

�שג� , נמצא. יש לחזור לנכתב בחוזה, במצב בו לא התגשמו הציפיות, עבור אות� אורחי

ההסכ� זכותו לעמוד על פירוש ,  בשל חוסר ההצלחהא� אי� לנתבע זכות לבטל את החוזה

  . ממנו לא עולה התחייבות לשל� עבור אורחי� אחרי�, ככתבו וכלשונו

  

  ד� כרמל

 15עוד לפני ה, כיצד יש להתייחס לעובדה שנמכרו חדרי� על ידי החברה בהיק$ נרחב

   ?ינוארב
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יש להתייחס לכל , כיו� שהזכות למכור באותה תקופה היתה של התובע בלבד

על כ� כל אורחי ד� כרמל . בפועל על ידי התובעכאילו התבצעו , ד� כרמלההזמנות ב

 �  .  מספר האנשי� לצור, חישוב הפרמיה שנקבעהמניי�ב, של התובע" לזכותו"עומדי

  . ובכ, עמד התובע במכסת המינימו� שנקבעה בהסכ�,  אנשי�500 -בד� כרמל שהו כ

  

  קראו� פלזה

 �שלו� עבור האורחי� התובע זכאי לת,  בד� כרמלמולאהלאור העובדה שמכסת המינימו

על פיו מגיע , יש לפרש את ההסכ� ככתבו, במצב שנוצר, כפי שכתבנו לעיל. בקראו� פלזה

 �   .באמצעותושהוזמנו לתובע תשלו� רק עבור אורחי

 לא היו חילוקי ,כללכו, הצדדי� הגישו לבית הדי� רשימות של הקבוצה אותה ניהל התובע

  . דעות לגביה�

לא (י� הכולל עליה� צרי, לשל� חמעלה שמספר האור, ותקריאה מדוקדקת של הרשימ

 117מתוכ� . שנרשמו דרכו למלו�  האורחי�130הוא ) והסדרי� אחרי�, כולל צוות

שלישי ( עליה� יש לשל� תשלו� חלקי 13ועוד , אורחי� עליה� צרי, לשל� תשלו� מלא

� בכל החישוב נעשה על בסיס הרשימות המפורטת של מספר האנשי. בחדר או ילד

  ). ומספר החדרי� שהוזמנו על ידה, משפחה

  $ X 25 $ =2925 117   על כ� התחשיב הוא

  $ X 12.5 = 162.5 3        ועוד

  3087$        ס, הכל

  

  

  הכספי� שהועברו על ידי הנתבע

יש על כ� . בדיו� לא הכחיש הנתבע את הטענה כי הסכומי� שנקבעו מבטאי� את השכר נטו

�התובע מודה . 2550$  הועברו נטו ולפי זה לתובעה על פי השכרתלושי ב להתייחס לסכומי

כיו� . ל אבל טוע� שאל$ דולר מתוכ� ה� עבור הוצאות אחרות"שקיבל את הסכו� הנ

 להוצאות נוספות לא הוכחה ולא הובאו טענהוה, שהעברת הסכו� אינה נתונה במחלוקת

אי� זה , זאת ועוד.  הראיההמוציא מחבירו עליועל כ� , ולכ� אינה מתקבלת, לה סימוכי�

  . מקובל על פי רוב לשל� הוצאות באמצעות תלוש משכורת

  

  לוניפהחוב של מר 

. 12,000הנתבע טוע� כי קיבל . 16,145$ עומד על לוניפחובו של מר , לטענת התובע

, על כ�. אינה פותרת את החייב העיקרי, ההסכמה שתשלו� מסויי� ישול� על ידי אחר

אילו , זאת ועוד.  את הנתבע רק בסכו� זהיש לזכות,  דולר12,000 רק כיו� שבפועל שולמו

  . כל החוב היה מוטל על הנתבע, לא היה משל� כלל לתובעפלוני 
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  . ו סעי$ ט" סימ� קכמ" חוע ערו,"די� זה עולה משו

 ושמעו�, ללוי תנהו ביד, לי שיש מנה: שלשת� במעמד לשמעו� ראוב� אמר

  . יכול אינו, מראוב� ולתבוע לחזור לוי רוצה ולכ�, לוי את דוחה

   בפירוש ראוב� את לוי פטר שלא זמ� כל, בו לחזור שיכול א"וי

� ישיר על ידי הפ, להיות חייב של הנושה באופ, שהאד� השלישיבמצב ע מדובר "בשו

בהמחאת ש, על כ� יש מקו� לטעו�). המחאת החיוב בנוכחות החייב" (מעמד שלשת�"

בנדו� דיד� שלא נוצרה התחייבות . ע"ובזה יש שתי דעות בשו, נפטר החייב הראשו�, בוהחי

אי� צרי, . שהחוב מוטל על הנתבע בלבד, אי� מקו� לספק כלל,  לתובעלוניפישירה בי� 

  .  לחובתו של התובעלוניפשלא נית� לזקו$ את חובותיו הנוספי� של , לומר

 על כ, ולא את ותוא מעבר לסכו� זה עליו לתבוע  לשל�לוניפבא� הנתבע חושב שעל 

  .התובע

  

  מי� מוסכמי�תשלוחובות ו

  .לא נדחתה בידי הנתבע$ 1405, " טענתו של התובע בדבר החזר הוצאות בס-הוצאות . 1

  .מימי� עברו$ 755 הנתבע מודה שהוא חייב לנתבע -חוב יש� . 2

  

  

  סיכו� התשלומי�

  שקיבל$ 12,000 -ע מעבר לכ תשלומי� שמגיעי� לתוב"סה

  4492$ = 3087+1405     פרמיה+ הוצאות 

  כ הכספי� שעומדי� לזכות הנתבע"סה

   3305$ = 2550+755   כספי� ששולמו + חוב 

  

  הדי� סק פ

   .1187$ !על הנתבע לשל� לתובע ס  השווה ל •

  .  יו� ממת� פסק הדי�30הסכו� ישול� תו,  •

  . יו�30בע תו, ל לנת"על התובע להחזיר את סרטי הוידאו הנ •

  . צו להוצאותי� א •

  ז" בניס� תשס'נית� ביו� טהדי� פסק  •

  

_________________  

  הרב יוס$ כרמל   

  ד"אב
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