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 עובדתירקע  .א

יות,והיאטיפלהבענייניושלהנתבע.בשלבומןהרשהתובעתעוסקתבטיפולבבקשותלהחזרימס

התובעתהשירות,והיהמרוצהמהנתבע2002עדל2002שנותהמסבכלהנוגעלטיפולעבור,ראשון

קיבלהאתשכרה.

המתוכנןוהרצוי.בענייןהשכרעבורהטיפולעבורמארךתקופהארוכה2003הטיפולעבורשנתהמס

נחלקוהצדדים.נציין,שבתקופה₪11,343ברזכההנתבעלהחזרבשיעורשלשנהזו,בהבסופושלד

ולפיכךטופלבשאר עברהתובעממעמדשלשכירלמעמדשלעצמאי, בהטיפלההתובעתבענייניו

אחר.יועץמסענייניועלידי

 טענות התובעת .ב

עלחוזהבומוגדרים.הואחתםתקופהארוכההתובעתטוענתשטיפלהבתובעלשביעותרצונובמשך

.2003תנאיההתקשרות.כאשרעברלהיותעצמאי,עדייןהמשיכהלטפלבועבורשנתהמס

העובדהשהואהפךלעצמאיועברלטיפולושליועץהמס)יו"מ(אחר,הקשתהעלהעבודה.ראשית,

למשרדההטיפולנעשהדרךלשכהמחוץלירושליםבהמטופליםעצמאיים.שנית,החומרלאהגיע

ישיראלארקדרך וגםהיהקושיבניסיוןלייצגאותומולועלכןהמידעהתעכביועץהמסבאופן ,

יוה"משלהנתבעלאהעביראת.תוהעיקריתכאשרהיאלארשומהכנציגיםרשותהמס שלישית,

החומרבאופןרציף.

האקיבלפיצוייםמשלוש.הוותהדרישהלהחזרמורכבעודסיבהלעיכובהקשורלשנתמסזוהיאב

.,והיהצורךלשכנעאתרשותהמסשחלקיםנכבדיםשלהפיצוייםהיופטוריםממסשוניםמקורות

הנתבעהיה והיאלוותהאותומשךתקופהארוכהילהלולהיהעצריךלהביןשהטיפולבתיקלכן, ,

"משלהנתבע,אךהדבר.נכוןהדברששלביםאחרוניםבוצעועלידייוהבנאמנותבמשךכלהתקופה

שה מכך המסנבע והמסיועץ המידע את לתובעת העביר זאתמלא לעשות ובחר הרלוונטיים כים

בעצמו.
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התובעתמציינתכמהנקודותבהסכםשביןהצדדים4

  השנים עבור נחתם 2002-2001החוזה בסעיף אך אם10, מתחדשים שהתנאים מפורש

הלקוחמבקשהמשךהשירותים.

 גםאםבחרלהמשיךשהתקבלהההפחתהעבורחויבלשלםלתובעתאתהעמלההנתבעמ ,

אתהטיפולעלידיגורםאחר.

 ליום.ישבהסכם₪50הנתבעמתחייבגםבתשלוםעמלהעלאיחורבתשלום,בשיעורשל

תנאיהיתרעסקה.

 ד,אךמציכולהלהיותגבוההמןההפחתה)ללאמע"מ(.אומנםהעמלה25%העמלההיא

 התובעת ושני ישהפחתה כאשר רק אותה אחריותכךלמעברמקבלת עצמה על לוקחת

התובעתתשלםאתהסכום.–שאםבסופושלדברהלקוחיתחייבבתשלוםמסנוסף

עצמו,השומה,ולאלהגיעלפקידןומיילטלפודרךמסבירהששיטתהעבודהבמשרדההיאתובעתה

.מהשככללאינונצרך

אךהנתבעתהסב הדרךשאומנםישעיכוב, כל לאורך לנתבע היאהסבירה שלמרותהעיכוב, ירה,

בסוףהדבריםיסתדרו.מעברלכך,מסהכנסהנותןריביותגבוהותכךשהואאינומפסידמןהעיכוב.

בנוסףלטענתהעדייןישאפשרותלקבלהחזריםנוספים.התובעתדורשתלהמשיךאתההליךעבור

ש2003שנת וכך הנתבע לטובת הזכויות את למצות תוכל לאהיא אם נוספת. לעמלה תזכה גם

.)כךבתביעההמעודכנת(נוספים₪1,500יתאפשרלההדבר,היאתובעת

 סיכום התביעה

קיבל.נתבעממהשה25%שהם₪,4,410

הוצאותעו"ד)מכתבהתראה(.₪320

הסכם₪1500 בתשלום)עםהפחתהקנסע"פ איחור על היתרעבורמחשששמאהואגבוהמדי

.עסקה(

צפילעמלהעבורהפחתהנוספות.₪1,500

.,ובכללזההוצאותמשפטטרחהועבודה-₪2000

 ₪.  037,9 –סך הכל 

 טענות הנתבע .ג

ביחס2001רקעדשנתעלחוזהלטענתהנתבעהואאינומחויבלתובעת,הןמשוםשמראשחתם .

אינומוכןאבלאםיעשואתהדבריםכראוי2003אתעשוהואמוכןשישאמרלתובעת2003שנתל

מאותשקלים.תמורתשלויכוללעשותאתזהיועץהמסם,בגללשוחתל

הואאייםעלכךכמה,דרשאתהפסקתהעבודה.2013,2012,2011לאחרהתעכבותהטיפול,במהלך

יהשלהתובעתשתמידהבטיחהשתצליחפעמיםבמשךהזמןהזה,אבלנענהלבקשותיהוהבטחות

תוךזמןסביר.לסיים
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.מצבזהגרםלולחוסראמוןמוחלטבתובעת,שבמהלךכלהתקופה,עוקלוחשבונותיו2013במאי

כברלאהיהלאהיהמוכןכלללטובתו.בשלבזה,הואהאמרהלושיהיהבסדר,ובסוףתתקבלשומ

והוא בכלענייניויועץהמסלקחאתהתיקוהעבירוללהמשךהעבודהעלידיהתובעת, שמטפלבו

כעצמאיכיום.

יוה"משלועשהאתהעבודה יםעלידיעבודהמקצועיתחודשתוךמספרמועטשללטענתהתובע,

שלו,התובעתעשתהעבודהלאמקצועית,יועץהמס.כמוכן,עלפיהמידעשקיבלמהאינטנסיבית

ימים.ולאהגישהאתהחומריםהמתא

עלהטיפולבענייניו,אלאהענייןהוארשלנותשלהלטענתו,העובדהשהפךלעצמאיכלללאהשפיע

אלא ברמלה, השומה לפקיד פיזי באופן הלכה לא כלל שהתובעת הוא, העניינים אחד התובעת.

ניסתהלטפלבכלהענייניםבטלפון.הטיפולבתיקהזהכפיהנראההיהמסובךבשבילה.

,בוטועןשהנתבעתלאביצעהאתעבודתה.לטענתו4פ'הגישגםמכתביםמיוה"מ,מרהנתבע

 לפיהמסמכיםשהגישההתובעת,הנתבעאמורהיהלשלםמס,ולאלקבלהחזרמס.

 הטיפולשלהתובעתלאלקחבחשבוןהכנסותוניכוייםשצריךהיהלהתייחסאליהם.

 וזמןלאהפריעהולאסיבכהאתהטיפולבתיק,שכן"העובדהכימרשיהיהעצמאיבאות

,ולכןהטענותכאילופתיחתהתיקכעצמאי"סיבכה"את2010התיקכעצמאינפתחהחלמ

 (.3/11/14)מכתבמ"איןכלשחר2003הטיפולבשנת

 עבודתם רקעל דורשיםסכוםסביר היו למרות()השווהמאותשקליםולאאלפיםאילו ,

 ות,היהממליץללקוחלשלם.אךלאמשהגיעוהדבריםלביתהדין.שלאהניבהתוצא

 תגובת התובעת .ד

ההחזרהתקבלרקבנובמבר2013גםלאחרפעילותיועץהמסשהתחיללטפלביוני אנכוןלשכך.,

.ביקוראצלפקידהשומהנלווהגםעםשתמידבידימטפלחרוץומוכשרלקבלתוצאותמהירות

דהשלהתובעתהואאכןבאמצעותשיחותטלפון,והיאלארואהצורךלהגיעשיטתהעבודהשלמשר

באופןפיזילפקידהשומה.

 דיוןנושאי ה .ה

האםהיההסכםביןהצדדים? .1

 האםהתובעתהתרשלהבעבודתה? .2

 שיקוליםלהפחתתחובושלהנתבעלתובעת .3

דעתהמיעוט4מעיןמקחטעות .4

 הצדדים יהחומרים שהוגשו על יד .ו

הוגשומסמכיםרביםמשניהצדדים.לביתהדין



  

 ירושליםבבית הדין ב  74057פסק דין 

 7מתוך  4עמוד 

לרשויותהמס,תכתובותדוא"ל,וכןתרשומתעברועלידיהתובעת,הוגשומסמכיםומכתביםשהו

מסודרתשלכללהפעילותשנעשתהבתיקשלהנתבע.

ומכתביםבהםהואדורש לוחזמניםשלמערכתהיחסים, הנתבעהגישמכתביםמיועץהמסשלו,

"משלו.הךפרקזמןקצוב,אוהפסקתהעבודהוהעברתהליוהשלמתהעבודהתו

מ למעלה מופיעות התובעת, של הפעולות שבתרשומת 45-נציין, החל 1/10פעולות .3/13ועד

הואאו תההתרשמותהיאשהמסמך השנים, ונרשםבמהלך נטי, בגלל היתר גםמידעבין שישבו

 שלרעתהתובעת.

 האם היה הסכם בין הצדדים? .ז

בנפת נכרשאלח האם ה הסכםת היה שאכן הדין בית עמדת זה בעניין הצדדים. ביןהסכםבין

מקבלתוקףעםהתחלתהעבודהשלהפועל)ראושו"עחו"מעבודההסכםהצדדים.עלפיההלכה

ס"קז'5לענייןקבלןראומחנהאפריםהלכותשכירותפועליםסימןש"ךשםסימןשלג,סעיףא,וב

ד(.

המשךהעבודהמעברלתקופתהחוזהתהיהעלפיתנאיהחוזה.הסכםשביןהצדדיםעלפיואמורבכ

.2003גםעבורשנתהמספיםההסכםתקהרישתנאיכלעודלאהוכחאחרת,לפיכך,

ישלצייןשהנתבעלאהציגולאטעןלתנאיעבודהאחרים,ואיןזהסבירשהתובעתתסכיםלחוסר

נוהגתלעבודעםהסכםמאודמפורט.היאששכןראינובהירותבנושא

ללאעילה.התובעתיכוללדרושהפסקתהעבודהוויתורעלשכראינותבענ,העלפיההסכם

  .9990לסיכום3 היה הסכם מחייב )בעל פה( בין הצדדים לגבי שנת 

שאולי התרשמנו התובעתלעזובאתהתיק, דרשמן המחלוקתמתי לגבי כללי ביקשזאת,באופן

לקחאתהחומרים2013בוודאישיתףפעולהעםהתובעת.רקבמרץ2013ואייםאךלמעשהעדשנת

נאמרלובמפורשעלידיעובדתשלהתובעתשהואיצטרךלשלםמןהתובעת.גםאז–העתקים–

הנתבעענהבדרךשפורשהעלידיהצדדיםבאופניםשונים גםאתשכרהעבודה. בכלאופן, מלוח.

הזמניםששלחהנתבע,ברורשהואשתףפעולהעםהתובעתעדלקבלתהעיקולבמאיאזמבחינתו

הגיעומיםעדנפש.

 עבד הנתבע עם התובעת. ,990לסיכום3 עד מרץ 

 האם התובעת התרשלה בעבודתה .ח

עללאורהקביעהשהיההסכםמחייבביןהצדדיםעלינולבחוןהאםישהצדקהשלאלשלםלתובעת

שהיאהתרשלהבעבודתה.פיהטענה

,איןספקשהטיפולבתיקארךהרבהמעברלמהששניהצדדיםהיורוציםשיהיה.השאלהלדעתנו

היאהאםישלהטילאתהאחריותעלענייןזהעלהתובעת,והאםישבכךכדילפגועבשכרה.

ו להיותעצמאי הפך העובדהשהנתבע בשל התעכב הבטענותהתובעתשהטיפול בשיתוףשל קושי

,2010מסתברות.תשובתיוה"משלהנתבע,שהנתבעהפךלהיותעצמאירקב-הפעולהשלהנתבע
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הריברורשהטיפולעבורשנת–2003והטיפולמתייחסלשנתהמס 2010,מתרחשב2003תמוהה.

והלאה.

אנונוטיםלקבלאתיפויכוחישיר,לעבודמולרשויותהמס.יהאםלתובעתהיהגםנחלקוהצדדים

אתהמידעבאופןישירמרשויותהמס,ושהמידעלאעבראליההלאקיבליאטענתהתובעת,שאכןה

באופןסדירמהתובעאומיוה"משלו.

 של בשורה בה התובעת, שהגישה הפעולות מרישום עולה ממס23/10/12הדבר תשובה מתועדת

,מבקשיםמהתובעאישורעלייצוגמשני.14/11/12הכנסהשמסרביםלתתמידע,ובשורהשל

עולהמהשורהמתאריך ,שהמידעוהשומותאינןמגיעותלתובעתבאופן21/1/13ו11/1/13כמוכן,

שהתובעתידעה שורות, עולהבאותן עםזאת, ישיראלארקאםהיאמגישהבקשהלמסהכנסה.

אתהשומהממהנתבעבינוארעלהעובדהש אךלאנכתבשהשומהסקיבלשומהוביקשו הכנסה,

לאמתוארתשיחהשלהנתבעבההואמודיעעלכךשקיבלשומהבההואנקבע הגיעהלמשרדה.

.עלפיטענתהנתבע,הואשלחלתובעתהעתק2013מידעזהמופיערקבחודשמאי₪.1,000כחייב

.2013בפקסכברבינוארהשלהשומ

לאםומההיתהלחובה,ושהדברעלוללגרוםלעיקושעהשהלאידהתובעתשאיןזהסבירבכלזאת

לאשלו,כבר"מההנתבעלקחמסמכיםממשרדהתובעתלהעבירליולאתטופל.מאידך,בשלבבו

כמההתובעתהיתהאחראית עד ברור הגביה. שלאעצרהאתהליך מלאלכך איכותבאופן לגבי

.באופןמדויקאיןלנויכולתלהכריע–העבודה

הצעדיםי כל של מדוקדקת בחינה ידי על בעניין לקבוע יכול היה דין בית מטעם שמומחה תכן

לתביעהביחסתועלת-עלותשיקולישמהצעתנוהמסמכיםשהוגשו,אבלהצדדיםקבלואתושננקטו

מסדרגדולכזה,התועלתלאמצדיקהאתעלותהמומחה.

כמהשנים,ולאורהעובדהשהנתבעתלוקחתפולבמהלךילאורהעובדהשהתובעהיהשבערצוןמהט

רלוונטיים.כךהעלעצמהאחריותעלהפסדים,אנולארואיםמקוםלפקפקבכךשהוגשוהמסמכים

נטלהראיהעלהנתבע.–גםהתרשמנומהתכתובותהרבות.בכלאופן,בכלהנוגעלשאלהזו

במקרההזה,ואםכןאיןהמסהחזרגםהנתבעאמרבשםיועץהמסשהיהמסובךמאודלקבלאת

להאשיםאתהתובעתשלאידעהלספקאתהמסמכיםשאותוהפקידהמטפלדרש.מאידך,איןלנו

.שבסופושלדברהתובעתלאהיתהמצליחהלהשיגאתההפחתהסיבהלקבוע

לדעתכללביתהדין,ההתמשכותשלההליכים ובשלבמאוחריותרהעיקולשכנראהפגעעםזאת,

 ,מעלהקשייםוספקות.תבנתבעקשו

פשיעה של התובעת. על כן אין בסיס לכך שהנתבע פטור מן השכר שהתחייב  הוכחהלסיכום3 לא 

מצד שני3 ההליכים התמשכו מעבר למתוכנן3 ויש בסיס בו על פי ההסכם ומכוחו פעלו הצדדים. 

לכך שגם לתובעת אחריות בעניין זה. 
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התמשכותהדבריםשהיאהיתהמוכנהלהפחתהמסוימתבשל,אמרהבמהלךהדיוןהתובעתבעצמה

חפשרההקרובהלדיןישלהפחיתאתהסכוםלתשלום.ועלכן,מכ.(2)פרוטוקולעמוד

.מכתבההתראהותעלבלאובנסיבותאלו,איןגםלחייבאתהנתבעבקנסותעלאיחורבתשלום

,תמההביתיןניתןלהשיגבעבודהנוספתעדישהסכומיםמגיעלהכספיםעלשהתובעתלגביטענת

הדיןמדועשניםאחריהתחלתעבודתהויותרמשנהאחריהשומההאחרונההנתבעצריךלהסכים

.לפתוחאתהשומהמחדשכדילאפשרלתובעתרווחנוסף

וביתדיןקובע ענייןזה,שנוסףאחריכתבהתביעההראשונה,לאהוסברבפירוטעלידיהתובעת,

רקבהסכמהמלאהשלהנתבע.יעשהתפעילותמסוגזהשכל

בתוספת מע"מ כחוק. בנוסף לכך3 3₪  3599,אנו מחייבים את הנתבע בסכום של לאור כל זאת3 

על כן ישלם הנתבע 3₪  599. אגרת בית הדין היא 59%ישתתף הנתבע באגרת בית הדין בשיעור של 

 ₪.  959לתובעת עוד 

 ח טעות: מעין מקדעת המיעוט .ט

הנתבע את לפטור בסיס יש מכוחו יותר, יסודי נוסף, שיקול יש הדיינים, אחד ומבחינהלדעת ,

מ אפילו יותרכסףסכוםעקרונית לדיןגבוה הקרובה פשרה פי על הקשיים, את ציינה התובעת .

הפךלהיותעצמאי.דברזהלאהיהבאשמתהנתבע,שלאהיההנתבעבטיפולבתיקלאורהעובדהש

מורלדעת,בודאילאמראש,שהדברהזהיגרוםבעיות.א

 במאידך, פשעה התובעת אם לגמרי ברור עלולותכךלא האלה שהבעיות מראש חזתה שלא

אםגםבנסיבות חובתההיתהליידעאתהנתבעולשאולאותו שאםחזתהזאת, בודאי להתעורר.

רותיה.יהאלההואמעונייןלהשתמשבש

.גםאם2003מרשהיהבהסכםביןהתובעלנתבעמקחטעותבקשרלשנתהמסאםכן,ישמקוםלו

כדי תוך והתגלתה התפתחה הבעיה אלא מראש לדעת אמורה היתה שהתובעת בעיה היתה לא

ל ולהציע בתיק מהטיפול מהתובעתלהעלותאתהבעיותשנוצרו היהמקוםלצפות נתבעהטיפול,

העבודהשהשקיעהכברבטיפולבתיקבגללתשלוםחלקיתוךהסדרשלהעברתהתיקליוה"משלו,

שלוובסיכוייהלזכותבשבילו)ובשבילעצמהברבע(.

בזמןשהחליטלהעסיקאתשציפההנתבעהריהמציאותבשטחהיתהשונהלחלוטיןמןהמציאות

בתיק כןוממהשהיהבשניםשקדמו2003התובעתבטיפול על ההזדמנות,. לתתלו הוגן היהזה

לבחוראםהיהמוכןלהמשיךבתנאיםאלה.

שרוצהלבטלההסכם,הצדעלמוטלתלפיעיקרהדין,חובתההוכחהשישבדברמשוםמקחטעות

אבלהנ"למהווהעודסיבהלפטור דידן, זהבנידון ברורשהמצבהגיעלכדי אתהנתבעוכללאינו

חלקימדיןפשרהקרובהלדין.באופן
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טובשהיאהיתהדבר,בהתחשבבעבודההרבהשהשקיעההתובעתבתיקוהסיכויהבנוסף,בסופושל

 דומההחזרמצליחהלהשיג כפשרההקרובהגםדעתהמיעוטמקבלתאת, הסכוםשהוחלטעליו

לדין.

 החלטה .י

 יום.  9,תוך בתוספת מע"מ ₪  3599,ישלם לתובעת הנתבע  .0

 .)הצדדים שילמו את אגרת בית הדין בשווה( אין צו להוצאות .9

 . 9905ינואר ב 92 3 שבט תשע"הבח' פסק הדין ניתן ביום  .,

 בזאת באנו על החתום

__________________________________________________________

הרבסינילויהרבדניאלמן,אב"דהרבשלמהכהן




