תא 2263/05

בעניי:

דניאל חג'בי נ' מועל נת בני כבישי ופיתוח בע"מ

דניאל חג'בי
ע"י ב"כ עו"ד

המבקש

רונ גמליאל
נגד

מועל נת בני כבישי ופיתוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד

המשיבה

הקר אבנר

החלטה
מבוא
המשיבה הגישה ביו  24.4.05כתב תביעה מתוק בסדר די מקוצר במסגרתו מבקשת היא לחייב
את המבקש בתשלו ס" של  1,395,820שקלי.
המבקש סבור כי תובענה זו אינה כשירה להתברר בסדר די מקוצר ,ומכא הבקשה המונחת בפני
– למחיקת כותרתה של התביעה והעברתה לדיו בסדר די רגיל.
להשלמת התמונה אציי כי כתב התביעה המקורי הוגש א) הוא בסדר די מקוצר ,וא) בהתייחס
לו עתר המבקש למחיקת כותרת התובענה ,אלא שלא היה צור" בהכרעה בבקשה דאז.
כתבי התביעה שניה הוגשו בסדר די מקוצר בהסתמ" על הוראת תקנה )(1)202א( לתקנות סדר
הדי האזרחי תשמ"ד  ,1984ולהל לשונה:
"ואלה תביעות שהתובע יכול להגיש לפי סדר די מקוצר:
) (1תביעות על סכו כס קצוב ,בריבית או בלי ריבית ,הבאות !
)א( מכוח חוזה או התחייבות מפורשי או מכללא ,ובלבד שיש עליה ראיות שבכתב"

תמצית עובדות התובענה הנצרכות לעני
.1

תובענה זו עניינה תמורה המגיעה למשיבה לטענתה בגי ביצוע של עבודות בנייה של
תחנת דלק בעיר דימונה עבור המבקש בהתא להסכ שנחת בי הצדדי – נספח ב'
לתובענה ,ולפסק בורר שנית לטענת המשיבה בגי רכיב עבודות העפר  .נספח ג' לתובענה.

על הרקע להגשת התובענה התעכבתי בהחלטתי מיו  24.2.05במסגרת בש"א ) 2107/05בקשה
לביטולו של עיקול זמני( ,וכיוו שכ" ,ולתועלת העני אינני מוצאת מקו לחזור על הדברי,
אול יש לקורא בשינויי המחוייבי כתוצאה מהגשתו של כתב התביעה המתוק כפי שאבהיר
להל.
.2

כתב התביעה המתוק עולה בשיעורו על כתב התביעה המקורי ,ובעוד שזה הראשו
נשע בעיקרו על החשבו הסופי אותו הגישה המשיבה למבקש ,הרי שעתה ובעקבות
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התפתחויות מאוחרות ,נשענת התובענה בעיקרה על החשבו הסופי כפי שנער" ונחת בידי
המבקש עצמו לצור" הגשתו למזמינת העבודה הימנו – חברת ט )נספח ה' לתובענה(.
.3

שיעורו המצטבר של החשבו הסופי שער" המבקש הינו  2,059,524שקלי ,ולאחר
ניכוי תשלומי ששולמו ע"י חברת ט העמיד המבקש את דרישתו עפ"י חשבו זה ע"ס של
 1,103,640שקלי.

לטענת המשיבה ,המתבססת על הנאמר בנספחי ב' ג' לתובענה ,חלקה היחסי
.4
) 2,059,524שקלי( שונה באשר לאלו המהוות עבודות עפר לעומת יתר
בתמורת העבודות
העבודות.
כיוו שכ" ,מפרידה המשיבה בתביעתה בי רכיב עבודות העפר לבי יתר העבודות ,כשאת שווי
המצטבר של עבודות העפר גוזרת היא מהאמור בבקשת המבקש דאז לביטולו של העיקול הזמני.
נתו נוס) הכלול בתחשיב המשמש יסוד לסכו התובענה ,הינו תשלו ששיל המבקש עפ"י
עדותו לקבל משנה לעבודות עפר .תשלו זה מנוכה מרכיב שווי של עבודות העפר ,והמשיבה
מבקשת את חלקה היחסי א" מההפרש המתקבל.
לאחר גזירתו של חלקה הרלבנטי מרכיבי העבודות העפר ומיתר העבודות כאמור ,מסכמת
המשיבה את התמורה המגיעה לה בס" של  1,741,252שקלי.
בשלב הבא מנכה המשיבה תשלומי ששיל לה המבקש ע"ח התמורה המגיעה לה ,והתוצאה
הסופית המתקבלת היא למעשה סכו התביעה הנזכר לעיל.
טענות המבקש ותשובת המשיבה
.5

המבקש בבקשתו מרחיב טענותיו באשר לחוסר תו ליבה של המשיבה אשר עמדה
על הגשתו של כתב תביעה מתוק בסדר די מקוצר חר) החלטות בית המשפט בהקשר זה
ומגולל נימוקיו באשר להיותו של הסכו הנתבע בלתי קצוב ,זאת חר) נסיונה של המשיבה
ליצור מצג כי עסקינ בתחשיב אריתמטי פשוט כדרישת ההלכה הפסוקה.

המשיבה מצידה הגישה תגובתה לבקשה ביו  ,6.6.05והבהירה מדוע עמדה היא חר)
.6
החלטות בית המשפט על הגשת התובענה בסדר די מקוצר ,ומדוע בסכו קצוב עסקינ.
לתועלת העני ,תפורטנה טענות הצדדי אגב הדיו דלהל בבקשה ככל שאלו נחוצות לש כ".
דיו בבקשה והכרעה
.7

על הגדרתו של אלמנט ה"סכו הקצוב" הנדרש להגשת תובענה בסדר די מקוצר,
עמד בית המשפט בפסקי די רבי:
"סכו קצוב ,כ #פסקנו כבר פעמי הרבה ,פירושו שהחישוב יהיה עניי אריתמטי
גרידא ללא צור #בשומה או בהערכה )ראה ע"א ) 734/83ר"ע " .([1] (449/83

ראה ע"א  410 /88רות חברה לביטוח בע"מ נ' כוכב בע"מ ,פ"ד מג) ,761 (4עמוד 764
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 .8לכאורה ,סכו התביעה הינו אכ נגזרת של חישוב אריתמטי המורכב מסיכומ המצטבר של
סכומי ,הכפלת שיעור חלקו של המבקש בשווי הרלבנטי של העבודות ,והפחתת שיעורי
רלבנטיי הכל כאמור לעיל.
ע זאת ,סבורה אני כי אי מקו להתפס לכלל טעות והרחבה ,ולאמר כי כל אימת שעולה בידו
של תובע להציג בפני בית המשפט תחשיב מתמטי המוביל לסכו הנתבע ,הרי שבכ" יש כדי לענות
אחר דרישת הסכו הקצוב ,ולצור" ההמחשה נביא מצב בו התובע דורש לחייב את הנתבע
בתשלו ס" של  30,000שקלי שהרכבו 20,000 :שקלי – סכו ההשבה הרלבנטי מחמת ביטולו
של חוזה בצרו)  10,000שקלי  .בגי עוגמת הנפש שנגרמה לתובע מחמת הפרתו על ידי הנתבע.
סכו אחרו זה הינו אמנ מוגדר ומהווה רכיב בתחשיב אריתמטי מפורט ,א" מטיבו וטבעו הינו
עניי להערכה ואומד ,וכיוו שכ" אינו יכול לשמש בתחשיב המתיימר להיות קצוב.
.9

בענייננו אנו מסביר למעשה המבקש מדוע חר) עריכתו הוא את החשבו הסופי ,אי

שיעורו של זה מהווה "סכו קצוב".
מבהיר המבקש כי טיב של הסכומי הנקובי בחשבו הסופי ומרכיבי את תוצאתו אינו אלא
בבחינת דרישתו של המבקש עצמו מחברת ט ,כשזו עפ"י ההסכ עימה ,שלתנאיו הוכפפה א)
המשיבה ,אינה מחוייבת בתשלו שיעורו אלא כדי המאושר לאחר בדיקתה.
נסיו העבר מלמד לטענת המבקש ,כי חשבונות המוגשי לחברת ט אינ מאושרי כלשונ.
נמצא א כ כי המשיבה תולה תביעתה בסכומי שהיו ונותרו בבחינת אומד ג לאחר הכללת
במסגרת החשבו הסופי ,וכ" נותר מעמד כל עוד אי חברת ט קובעת מה הסכומי הסופיי
המאושרי מבחינתה ,שכ עפ"י ההסכ בי הצדדי נגזרת זכותה של המשיבה לקבלת כספי
מאת המבקש ,א" ורק מסכומי שישולמו לו בפועל ע"י חברת ט ,כפי המאושר על ידה.
אשר לטענה זו ,סבורה אני כי יש ממש בנטע.
חשבו סופי המוגש ע"י קבל ,לרבות במקרה דנ ,אינו אלא חשבו המורכב מסכומי שחישוב
אמור להעשות על בסיס מחירי יחידה מוסכמי ,כשהיק) היחידות נקבע ונרש בו ע"י מדידות
והערכות שהתבצעו ע"י עור" החשבו או מי מטעמו .
חשבו כאמור הג שתוצאתו הינה תוצר של אריתמטיקה ,אינו בבחינת אריתמטיקה פשוטה ,ודי
בהשוואת סעיפי החשבו הסופי הנספח לתובענה זו לעומת אלו המקבילי לה בחשבו שנער"
ע"י המשיבה עצמה ונספח לתובענה המקורית כדי להבחי כי באי פשטות התחשיב.
כיוו שכ" ,הרי שהחשבו הסופי כשלעצמו אינו יכול להוות סכו קצוב.
נסיונה של המשיבה להיבנות מכ" שהחשבו הסופי הנדו נער" ע"י המבקש עצמו יכול היה
להצליח אלמלא הערותיו הנכונות של ב"כ המבקש באשר למעמדו המסויג של חשבו זה.
הפער בי עמדות הצדדי באשר למעמדו של החשבו נובע למעשה מגישת השונה באשר לעילת
התביעה:
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בעוד המבקש תולה יהבו בהסכמה המפורשת המוצאת ביטויה בכתב ולפיה לא ישול למשיבה
אלא את חלקה מתו" סכומי שתאשר ותשל בפועל חברת ט ,הרי שהמשיבה ,חר) ערנותה
לקיומו של סעי) זה ,סבורה כי יש בידה עילה לדרוש כבר היו את תשלו הסכו הנתבע ,סכו,
יש להדגיש ,הנגזר מהחשבו הסופי שהוגש לתשלו תו" התעלמות מכוונת מהיק) התשלומי
ששולמו בפועל ע"י חברת ט.
המשיבה משעינה סברתה האמורה על הוראת סעי)  17לחוק החוזי )תרופות בשל הפרת חוזה(
התשל"ה –  1970וכ סעיפי  39 ,28 ,27לחוק החוזי )חלק כללי( התשל"ג – .1973
אי זה השלב בו יש לית את הדעת לסיכויי הישענותה של המשיבה על הוראות הדי הנ"ל ,אול
לבחירתה ישנה השלכה לעניננו :לו היתה המשיבה מגישה תביעתה עפ"י המסלול המוסכ
לכתחילה ,הרי שרכיבי החשבו הסופי חר) טיב וטבע שהינו אומד כאמור ,היו משני טיב
ועוטי אדרת של "סכו קצוב" ,זאת מחמת האפשרות המעוגנת בפסיקה לפיה א קבעו בעלי
די מנגנו לקביעתו של הסכו לתשלו ,הרי ששימוש במנגנו זה לביסוס הסכו הנתבע ,הופכו
לסכו קצוב .ראה ע"א  373/61בר אדו נ' גרינדלנד ,פ"ד טו .2021
המנגנו המוסכ במקרה דנ מעוג בהסכ הכתוב וטיבו כאמור ע"י המבקש ,כי חלקה של
המשיבה ייגזר מסכומי שיאושרו וישולמו בפועל ע"י חב' ט.
המשיבה כאמור זנחה מנגנו זה מנימוקיה ושיקוליה שלה ,ולמעשה  .מחמת רצונה להנות כבר
עתה א) מהתמורה הרלבנטית לעבודות שטר שולמה תמורת ע"י חברת ט.
במצב דברי זה ומשחורג הסכו הנתבע מחלקה של המשיבה מסכומי שהועברו בפועל ע"י חב'
ט ,לא נותר לה אלא להישע על מקורות ומנגנוני אחרי לש הוכחת קיומו של אלמנט
"הסכו הקצוב".
החשבו הסופי כפי שהוגש ונער" ע"י המבקש אינו אלא בבחינת דרישת תשלו המתבססת על
אומד והערכה מצד המבקש עצמו באשר לשווי של העבודות.
חשבו זה כמתחייב מופנה לחברת ט ולא למבקש עצמו ,ואי בטיבו ועריכתו כל אמירה לפיה
שיעורו מחייב את המבקש ביחסיו מול המשיבה ו"קוצב" את האומדני הכרוכי בו באופ
המאפשר למשיבה להשע על שיעורו וליצוק אותו כתוכ כספי להתחייבות המבקש כלפי המשיבה.
המשיבה אינה יכול לית לחשבו הסופי מעמד שלא הוסכ אודותיו ושלא התיימר עורכו לית לו,
ולכפות על המבקש כוונות שאינ באשר למעמדו של זה.
אמנ סוגיית מעמדו של החשבו הסופי הינה חלק מטענות ההגנה של המבקש למעשה ,אול על
מעמדו המסוייג של החשבו נית ללמוד מעצ טיבו וזהותו של הנמע בו ללא צור" בבירור טענת
הגנה זו ,בירור שאינו רלבנטי לבקשה שבפני.
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יצוי כי ביטוי נוס) להיותו של החשבו הסופי בבחינת אומד בלבד מצוי בטענת המבקש בסעיפי
 10,11לתגובתו ש מצביע הוא על הפער הקיי בי שיעור עבודות העפר הנקוב בחשבו הסופי
הנדו לבי השיעור הנזכר בתובענה ,הג שסכומי אלו ננקבו שניה לאחר גמר העבודות.
 .10הג שדי באמור לעיל כדי לקבל את הבקשה מוצאת אני מקו להיזקק לטענה נוספת ונכונה
מצד המבקש המפנה להוראת סעי)  6.2להסכ בי הצדדי ש נקבע כי מהתמורה שתגיע
למשיבה יש להפחית עלויות והוצאות שיוציא המבקש בענייני שוני.
עצ הוספתו של סעי) כאמור יש בה כדי להשמיט את הבסיס לקיומו של סכו קצוב כל עוד
אי בפנינו מנגנו אשר יוכל ללמדנו מה שיעורי ניכויי אלה .ראה בעני זה פסק הדי אליו
מפנה המבקש בע"א  212/61הלוציה חב' לביטוח בע"מ נ.אופיר ,פ"ד ט"ו .1706
בכתב התביעה אי כל התייחסות לניכויי אלה למעט התשלו לקבל המשנה אשר ביצע את
עבודות העפר .לצד זאת אי כל אמירה וביסוס מצד המשיבה לכ" שבכ" מתמצי הניכויי.
נמצא א כ כי שיעור והיקפ של אלו אינו ידוע ,ואי מקו להנחתה של המשיבה בדיעבד
ובתגובתה כי אלו מוצו ,כמו ג להתעלמותה של המשיבה מהצור" לית דעתה לשיעור בכתב
התביעה גופו על מנת להפו" את שיעורו לקצוב בהתא למנגנו שנקבע בי הצדדי.
הימנעותו של המבקש מלציי עד כה במסגרת ההליכי השוני מהו שיעור הניכויי המדוייק,
יכול שתשמש את המשיבה כבסיס לטענה בדבר מניעותו של המבקש להיתלות בניכויי שטיב
ושיעור לא פורט ,אול אי בכ" כדי לפטור אותה מהתייחסות הולמת לרכיב זה בתביעתה
באופ אשר ילמדנו כי המנגנו שנקבע בהסכ לחישוב הסכו שישול מומש ויוש בפועל.
דברי אלו יפי א) בהתייחס לטענת המבקש בסעי)  13.4 ,13.3לבקשתו ש מתייחס הוא
לנסיונה של המשיבה לפשט את התחשיב נשוא התובענה ,ע"י התעלמותה מהצור" בניכויי של
הוצאות כמוסכ בבוררות הנזכרת לעיל שעניינה עבודות העפר .
 .11א) טענת המבקש באשר לטיבו של רכיב התשלו לקבל המשנה לעבודות העפר בכתב
התביעה ,במקומה הינה :המשיבה כאמור נשענת על הודאת המבקש בעני זה בעת חקירתו
בבש"א 2107/05אלא שעיו מדוקדק בפרוטוקול הדיו מלמד כי אכ וכנטע נקב המבקש
בסכו משוער בלבד שאינו יכול לשמש את המשיבה בא רצונה לבצע תחשיב אריתמטי נכו.
 .12באשר לעקרו האמור לפיו אי בעצ ניסוח הסעד הנתבע בצורה מתימטית כדי לרפא את
הפג של העדר סכו קצוב ,מופני הצדדי לפסק דינה של כב' השופטת ו .אלשי" בת.א
)ת"א(  468/91תעל – תעשית ע .לבוד קבוצת משמרות בע"מ נ' לוחות ישראל בע"מ.
בתמצית  .ש הוגשה תביעה כספית בסדר די מקוצר ,וזו נתבססה על חשבוניות שער"
התובע ע"פ נוהל עליו הוסכ ,כשסכו התביעה מקורו בסיכו החשבונות בקיזוז סכומי
שוני.
בית המשפט קבע כי מרכיבי התביעה ,קרי ,החשבוניות אינ מהווי סכו קצוב ,חר) היותו
של כל חשבו מוגדר בשיעורו ,שכ לא נית להתחקות אחר אופ חישוב .ועוד ועיקר –
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דניאל חג'בי נ' מועל נת בני כבישי ופיתוח בע"מ

תא 2263/05

העובדה שהצדדי קבעו מנגנו המצרי" התאמות מדי סו) שנה וניכוי נזקי והוצאות ,יש בה
כדי ללמד כי הסכומי הנקובי בחשבוניות הינ משוערי בלבד ונתוני לשינויי ,ומכא –
שאינ קצובי.
פגמי אלו שמצא בית המשפט בהתייחס לנסיו לייחס לסכומי הנתבעי מעמד כקצובי
ע"י הצגת תחשיב מתמטי פשוט לכאורה ,יפי א) לעניננו אנו.
.13
.14

5129371

 .15סו) דבר ,נמצא איפוא כי המשיבה בתביעתה ניסתה לפשט את מורכבות התחשיב מתו"
מגמה ברורה לעמוד בתנאי כשירותה של תביעה להתברר בסדר די מקוצר ,ולש כ"
התעלמה מנתוני רלבנטיי ,וייחסה לאחרי מעמד לא לה.
הבקשה מתקבלת לפיכ #וכותרת התביעה נמחקת .כתב התביעה יתברר לפיכ #בסדר די
54678313

רגיל.
המבקש רשאי להגיש כתב הגנה תו 30 #ימי ממועד קבלת החלטתי זו ,ובשי לב לזמ
שחל ולכ #שהמבקש ער #למעשה הגנתו בבש"א הנ"ל ,יוגש כתב ההגנה לא יאוחר מתו
פגרת הקי ,.וככל שטענות קיזוז שתועלינה לא תפורטנה כראוי רשאית המשיבה ממילא
לעתור למת פרטי.
5129371

אשר להוצאות ,הרי שבעני זה דיו אמנ לא התקיי ,אול לא נית להתעל מהחלטות
קודמות שניתנו כמפורט בבקשת המבקש ,ומהטרחתו של המבקש להגיש שתי בקשות למחיקת
כותרת ,ויש מקו לציי ,כי א) דינה של הבקשה הראשונה היה להתקבל מחמת הנימוקי
הנזכרי באשר לטיבו של חשבו סופי ,נימוקי הרלבנטיי א) לחשבו דאז.
54678313

בהביאי בחשבו את ההליכי הרלבנטיי לפסיקת ההוצאות בבקשה זו ,הנני מחייבת את
המשיבה בתשלו למבקש בשיעור של  1,200שקלי בצירו) מע"מ כחוק.
ניתנה היו  23ביוני,
) 2005ט"ז בסיו
תשס"ה( בלשכתי,
בהעדר הצדדי.
חדד אורית
רשמת
קלדנית :עופרה

נוסח מסמ" זה כפו) לשינויי ניסוח ועריכה
54678313.2263/05
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