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 פסק די�

  1 

 2   מעשה במעיל של חור�

 3ש� (על ומנהל שבשווי� 'נבה המתגורר בזרופא מומחה לפסיכיאטריה ופסיכותרפיה  תובעה .1

 4 פי עדותו) פרקטיקה משגשגת. 

 5, והתובע, של המעצב ז'א# פול גוטייה. והמעיל אינו מעיל סת� trenchרכש מעיל  2012!ב .2

 6 חיבבו חיבה עזה. וכ� תיאר התובע את המעיל בדיו#: 

 7הוא נרכש מאחד הבוטיקי� האחרוני� של המעצב באירופה כי הפסיק לייצר לציבור "

 8מעילי�... השרוולי� שלו שחור וכל המעיל היה מאריג, עבודת יד, ע� בטנה ממשי, זה היה פיס 

 9או) ארט. מבחינתי. כשהייתי הול� ע� המעיל הזה שאינו מנקר עיניי� היו שואלי� אותי 'מה 

 10 ד# היה גדול". זה הדבר הזה?'. האוב

 11מילותיה של המשוררת קדיה מולודובסקי (בתרגומו מעיל נתגלגלו בבעיני התובע דומה אפוא כי 

 12וא) שחלפו כארבע שני� וחצי , אדרת"!המופלא של נת# אלתרמ#) "איזה בגד לתפארת. איזה מ# מעיל

 13  : (בהתאמה] השירכא# יתאימו מילות לג� ו. בעיני בעליו בי# רכישתו לבי# אובדנו לא נס ליחו

 14  שנתיי� ]התובע[בילה בו "

 15  זהב פרווי�! –והמעיל 

 16  המעיל כאילו –עוד שנה 

 17 ."עוד יותר יפה אפילו

 18פרנק  4,000תא� את איכותו ועמד על סכו� של  בעת קנייתו המעיל ו שלמחירמעיד כי התובע  .3

 19 (אכ# "זהב פרוויי�").  1 14,640!שוויצרי, כ

 20זוגו בישראל ורכשו כרטיסי� למסיבת סו) השנה האזרחית !ביקרו התובע וב# 31/12/16!ב .4

 21 . לאד� 1 280 –עלות הכרטיס חוגגי� ו 3,000!במסיבה נכחו כשארגנה והפיקה הנתבעת. 

 22 

  כבוד השופט רמי חיימובי!, סג� נשיאלפני 
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 1 . בדרכו למסיבהאת המעיל לבש התובע סו) השנה האזרחית מתרחש, כידוע, בחור), ו .5

 2ה לישמירת המעילי� שהפעזוגו למסיבה הפקידו את המעילי� במלתחת !הוא וב#כשנכנסו  .6

 3 עבור כל מעיל. כנגד המעילי� קיבלו פתקית ע� מספר.  1 15ושילמו הנתבעת 

 4עות הקטנות של הלילה והתובע וחברו היו מאחרוני החוגגי� שנשארו כה עד לששהמסיבה נמ .7

 5 הבלער� פנו לדוכ# שמירת המעילי� ומסרו את הפתקיות. לדברי התובע הפתקית  3:00בה. בשעה 

 6זיהה החבר את ותרו א� נוכח מיעוט המעילי� שנבד שהופקד לא התאימה למיקו� ה# זוגו אחז ב

 � 7. התובע לא נמצא –אותו מעיל יקר ער�  –מעילו של התובע למרבה הצער מעילו וזה נמסר לו. אול

 8 . ביקש מנציגות השירות לחפש את המעיל, ובח# את המעילי� שנותרו, א� המעיל איננו

 9וא)  התובע גילה כעס רב. ציגי הנתבעת החל די# ודברי� בטוני� צורמי�בי# התובע לבי# נ .8

10� (התובע מכחיש טועני� כי היה מבושֹ מצד� נציגי הנתבעת האשי� את נציגי הנתבעת בגניבת המעיל.  

 11נקט אלימות מילולית ופיסית כלפי נציגת השירות במקו� (לדבריה, נהג בגסות וא)  , כי שתה אלכוהול)

 12פחות רלבנטית לענייננו, שכ# מוסכ� תובע די התובע, השלי� עליה קולב). התנהלות ההמוכחשי� על י

 13 על ידי שני הצדדי� כי כבר במעמד האירוע התלונ# התובע על אבד# מעיל יקר. 

 14הגיש התובע תלונה במשטרה על גניבת המעיל, ובהמש� התקיי� די# ודברי� יו� למחרת ה .9

 15והתובע דחה את  בשווי כמה מאות שקלי� gift cardהנתבעת לתובע  הבי# הצדדי� במהלכו הציע

 16בשל אבד# המעיל  התובע –מכתבי התראה הדדיי� החליפו הצדדי� התחמשו בעורכי די# ש. הצעתה

 17עלה בידי הצדדי� להגיע  משלאו – והנתבעת בשל הפגיעה בשמה הטוב ובשמ� הטוב של עובדיה

 18 . שפט לתביעות קטנותהמ!בבית יעתו זוהגיש התובע תבהבנות ל

 19 גדר המחלוקת

 20הנתבעת מודה כי התובע פנה אליה בתו� המסיגה וטע# כי מעילו היקר נגנב, א� כופרת בכל  .10

 21 –יתר העובדות וטוענת כי התובע בודה את התביעה מליבו ולש� כ� א) בדה ראיות. טע� הדבר 

 22פתקית שכ# מדובר ב דונהפתקית שמציג התובע כראיה למסירת המעיל כלל אינה קשורה למסיבה הנה

 23 ותהמסיבה שיועדה לקהילה הגאה הודפסו פתקיואילו לצור�  1113 הנושאת את המספר צהובה

 24על  29/12/16!(לתמיכה בטענתה מציגה הנתבעת חשבונית מ 0950ועד  0001!שמוספרו מ ותודרו

 25 פתקיות שמירת בגדי�).  950הדפסות שונות שבוצעו, לטענתה, לקראת המסיבה, כולל 

 26הנתבעת מכחישה אפוא את עצ� אבד# המעיל, מלינה בהרחבה על התנהלות התובע שהיה,  .11

 27אלכוהול חיש, כאמור, מכל וכל כי שתה לדבריה, שיכור ומסמ� והתנהל בגסות לעובדיה (התובע מכ

 28או צר� סמי�) ומוסיפה וטוענת כי ממילא לא עלה בידי התובע להוכיח את מחירו הגבוה של המעיל 

 29   . אובדנוו לבי# רכישתבי# שני� שחלפו את ירידת ער� המעיל בראיות בנושא ולא שקלל  שכ# לא הציג

  30 
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 1  דיו� בשאלת האחריות 

 2עדות יחידה את גרסת התובע. אמנ� מדובר בעדי) במחלוקת העובדתית שבי# הצדדי� אני מ .12

 3, זמ� אמתשל בעל די#, א� נוכח התרשמותי מעדותו ונוכח העובדה שעלה את הטענה על אבד# המעיל ב

 4חיזוק לגרסתו נמצא מיד בסיו� המסיבה, אני נות# אמו# בדבריו כי הפקיד את המעיל וזה לא הושב לו. 

 5ה כי רואישגב' עידית וייסמ#, שהפעילה את שירותי שמירת הבגדי� עבור הנתבעת, בעדותה של 

 6צאנו את כשהוא הגיע לקחת את המעיל, קיבלנו את הפתק, התחלנו לחפש באופ# אוטומטי ולא מ"

 7גב' וייסמ# המעיל שהוא טוע# שאיבד. אני לא זוכרת את ב# הזוג, אני זוכרת שהיה פתק והבאנו". 

 8ומכא# שאכ# הפקידו אחזו בפתקיות שמירת מעילי�, מאשרת אפוא את גרסת התובע כי הוא וב# זוגו 

 9 נמצא.  בסו) המסיבה, וכי מעילו של התובע לאהפתקיות  כי מסרו אתמעילי� בתחילת המסיבה, 

 10יקרית נגעת לפתקית שמירת החפצי� שמציג התובע ולטענתו ניתנה ובדתית העהמחלוקת הע .13

 11חר) זאת מכחישה לו במקו�. פתקית זו נושאת את הלוגו של הנתבעת דבר המחזק את גרסת התובע. 

 12בה השתת) התובע, וטוענת כי אינה תואמת את צבע הנתבעת קשר בי# הפתקית לבי# המסיבה 

 13כי מצאתי והעדה מטעמ� כנות עדות� של בעלי הנתבעת ל להאמי�נוטה א) שאני . ספור#הפתקיות ומ

 14אישרה כי התובע מסר  וייסמ#גב' כ�, למשל, את הכ) לטובת גרסת התובע.  י�שמטי� קשיי� קיימ

 15ע שונה מפתקיות בבצוסביר כי א� הפתקית הייתה חריגה ופתקית שמירת חפצי� בסו) האירוע, 

 16קושי נוס) נוגע לעומס . בזמ� אמתאחרות היו נציגי הנתבעת שמי� ל� לב באופ# מידי וטועני� זאת 

 17 היה גדולבשמירת החפצי� חוגגי�, וכפי שתיארה גב' וייסמ# העומס  3,000!במלתחה. במסיבה נכחו כ

 18איש, קיבלנו  12!10נו ש� היה חור). כמעט כול� השאירו חפצי�. ברגע שראינו פתקית עמד" –במיוחד 

 19הסבירו כי למרות מספר הנוכחי� הגדול לא מנהלי הנתבעת לידינו פתק אוטומטית התחלנו לחפש". 

 20בלבד, א�  15%!פתקי� שכ# על פי נסיונ� אחוז המשתמשי� בשירות הוא כ 950!היה צור� ביותר מ

 21 גו הנתבעת. נעשה שימוש בחבילת פתקיות אחרת הנושאת את לונוכח העומס הרב ויתכ# 

 22הראיות מלמדות כי אכ# הפקיד מסיכו� העדויות והראיות שוכנעתי כי גרסת התובע נכונה.  .14

 23הפקיד מעיל אחד, בסיו� המסיבה דרש קנוניה שבה מראש  אפשרות כי טווהמעיל בפתח המסיבה, וה

 24ע� לוגו של הנתבעת אינה סבירה בעיני. סביר בהרבה  שונה לחלוטי# בדיעבד זיי) פתקית מעיל אחר, ו

 25כי נוכח העומס הרב במסיבה ובמתח� שמירת החפצי� מעילו של התובע נמסר לחוגג אחר וכ� אבד 

 26 (אי# ראיות לגרסת התובע כי אחד מעובדי הנתבעת או שלוחיה חמדו את המעיל וגנבו אותו). 

 27ה# המסיבה וה# שמירת  –המעיל מבחינה משפטית, הנתבעת היא בגדר שומר שכר של  .15

 � 28שומר שכר אחראי "  1967!, תשכ"זלחוק השומרי�(ב) 2ולכ# חל עליה סעי)  –החפצי� היו בתשלו

 29לאבד# הנכס או לנזקו, זולת א� נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזות# מראש ולא יכול היה למנוע 

 30חלוקת המעילי� לפי הפתקיות הייתה  ". במקרה הנוכחי ברי כי שמירה נאותה והקפדה עלתוצאותיה#

 31 13!02!28158מונעת את אבד# המעיל ולכ# אחראית הנתבעת לאבד# הנכס (השוו: ת.ק. (שלו� ת"א) 

 32 )). 25/8/13( לופובובי� נ' מועדו� מקומות בע"מ



  
  יפו -בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב 

  איוניר נ' ביבו פרודקשינס בע"מ 18	01	47566 ת"ק
   

  
   

 5מתו�  4

 1 נקבע כי הנתבעת אחראית לאבד� המעיל

 2 דיו� בשאלת הנזק

 3!כלשהי שביצע בנותרה אפוא המחלוקת בשאלת הנזק. התובע הציג חשבונית על רכישה  .16

 4(בערכי היו�). לטענתו המעיל הוא אחד  1 47,491 !פרנק שוויצרי כ 12,975.65בסכו� של  9/2/12

 5. אלא שאי# 1 14,640!פרנק שוויצרי כ 4,000הפריטי� שנרכשו במועד זה ומחירו עמד על סכו� של 

 6יחסת את המעיל מבי# הרכישות האחרות ואי# כל ראיה לגבי מחירו של המעיל למעט כל ראיה המי

 7יתרה מכ�, כפי שמדגישה אפשר לסמו� על דברי". " –ובלשונו כשנשאל בנושא  דברי התובע עצמו

 8 הנתבעת המעיל אינו מעיל חדש והוא היה בשימוש למש� ארבע שני� וחצי ומכא# שערכו המקורי ירד

 9רות שמדובר בפריט אספנות שערכו רק עלה, א� לא נטענו טענות בנושא ולכ# אפשאמנ� (קיימת 

 10ע� השימוש בו וג� בעניי# זה נוכל ללמוד לא  ערכו של בגד יורד ולמצב הדברי� הרגיל שבאתייחס 

 11 . )מעט משירה  של קדיה מולודובסקי "גלגוליו של מעיל"

 12לשומר כי מדובר במעיל חריג ויקר אש� תור� מסוי�, שכ# לא הבהיר ג� לייחס לתובע יש  .17

 13. חזקה כי הנתבעת מכלכלת צעדיה ואת בטיחות שמירת החפצי� המחייב שמירה חריגה במיוחד

 14שאולי מחייב שמירה או טיפול חריג בהתא� למעילי� סבירי� וקשה לחזות מראש כי יובא מעיל 

 15יש להפחית חלק זאת  מיוחדי�. היה על התובע להתריע מראש כי המעיל יקר במיוחד, ומשלא עשה

 16   .  20%!המוער�, בנסיבות העניי#, בבגי# אשמו התור�,  מהפיצוי

 17התובע הוכיח שנגר� לו נזק וכי  !סיכו� הראיות בסוגיית הנזק מעלה את הנקודות הבאות  .18

� 18התובע לא  ;איבד מעיל יוקרתי של מעצב שבגדיו ה� לרוב יקרי� למדי ועולי� אלפי שקלי� רבי

 19התובע הוכיח כי נגרמה לו עגמת  ; ממחיר זה יש להפחית בלאי; המדויק של המעיל הוכיח את מחירו

 20וג� עגמת נפש זו מזכה בפיצי.  נפש משמעותית כתוצאה מאבד# המעיל שהסב לו קורת רוח רבה

� 21 1 8,000מצאתי לפסוק לתובע פיצוי כולל בס� , ובשיעור האש� התור�, בהתחשב במכלול הנתוני

 22עגמת נפש של בשנה,  10%!וירידת ער� של כ 1 10,000מעיל בהתחשב במעיל בשווי ה #בגי 1 6,000,!כ(

 23 ). 20%ואש� תור� של  1 4,000

 24במהל� הדיו# העלה התובע, לראשונה, טענות להוצאות כבדות שנגרמו לו בגי# הגשת התביעה  .19

 25!שוויצרי (כפרנק  3,500!לרבות עלות הגעה משווי� לישראל והפסד ימי עבודה ששווי כל אחד מה� כ

 26הנתבעת לא יכלה להתייחס אליה# מפני שעלו לראשונה בדיו# . הוצאות אלו לא הוכחו, )1 12,800

 27 פרופורציוניות לתביעה. ובוודאי שאינ# 

  28 

  29 

  30 
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 1 סו� דבר

 2בתוספת הוצאות משפט בס�  1 8,000התביעה מתקבלת. הנתבעת תשל� לתובע פיצוי בס�  .20

750 1 .  3 

  4 

  ,� 5  , בהעדר הצדדי�.2018יולי  24, י"ב אב תשע"חנית# היו

                6 
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