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  רנה הירש  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 התובע

  
 שגיא בר נוי

  
  נגד

 

 טכנולוגי� בע"מ �פתרונות נוירו  הנתבעת

  
  

 פסק די"

 1גיבוש עבור עובדיה, ולא שילמה התובע בעל עסק המפעיל ימי גיבוש לעובדי�. הנתבעת הזמינה יו� 

 2תמורתו, ולפיכ� הוגשה התביעה. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד ובה נטע� כי התובע הפר את 

 3  התחייבויותיו וגר� לה לנזקי�.

 4  הצדדי� טענותרקע ותמצית ה

 5 2016בתחילת חודש מאי באמצעות "קבוצת אתגרי�". ימי גיבוש מספק פעילויות להתובע   . 1

 6עבור ביצוע יו� גיבוש צור� קבלת הצעה לאל התובע ל) מגיבש� מגי (להל�: הנתבעת פנתה נציגת 

 7   עובדיה.

 8במסגרתה פירטה מגי תקשורת, באמצעות דוא"ל וטלפוני�, בי� התובע לבי� מגי התנהלה   .2

 9מנקבת המי� ועד מנקבת המי� ועד מנקבת המי� ועד מנקבת המי� ועד "שכותרתה  תכניה לרבות העביר אליה הצעות לימי גיבוש את דרישותיה והתובע

 10; סיור בחו% כיבוד קלאשר כללה את הפעילויות הבאות: קבלת פני� ע�  יו� רגוע ומפנק!" הי�הי�הי�הי�

 11צחוק; )חדר בריחה; מעגל אימפרוובמערה הכחולה; פעילויות "המרו' למיליו�" בגני הנדיב; 

 12ואשר פירט  "סדר היו�"וארוחה בשרית עשירה. באחד הדפי� בתכנייה שהועברה לנתבעת, שכותרתו 

 13"(השעות ה� להמחשה בלבד) צוות י� של יו� הגיבוש המוצע, נכתב בתחתית כ�: את לוח הזמנ

 14אתגרי� ילוו את הקבוצה שלכ� לאור� כל היו�, ידאג לכל הפרטי� הקטני�, יצטייד בתיק עזרה 

 15  ביחד ע� תכנית יו� הגיבוש, העביר התובע לנתבעת הצעת מחיר. .ספק מי� קרי� לכול�"יראשונה ו

 16ספציפית הת תכנישהתגבשה המתו� מגוו� הפעילויות המוצעות עד בחרה, בש� הנתבעת, מגי   . 3

 17על הסכ� אשר  ,בש� הנתבעתשוב חתמה,  21.06.18 , וביו�שהוזמ� על ידי הנתבעתליו� הגיבוש 

 18כלל את תנאי ההתקשרות, ). ההסכ� ההסכ�(להל�:  07.07.16התקשרות לפעילות גיבוש ביו� 

 19ימי�  7 )כאשר ביטול בהתראה של פחות מ – הודעות על ביטול ;תפי�מספר משת ;לרבות מחיר
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 1, נכתב בכתב "9:30"שעת הגעה משוערת לצד המילי� עוד, וו ;מהסכו� שנקבע 80% )יגרור חיוב ב

 2    .ב""לגני הנדייד 

 3הגיעו עובדי הנתבעת למקו� שנקבע, ועוד בטר� החלה הפעילות עזבו את  07.07.16ביו�   .4

 4  המקו� מבלי להשתת% בה. בהתא�, הנתבעת סירבה לשל� לתובע את שסוכ� בי� הצדדי�. 

 5בכתב התביעה טע� התובע כי צוות מטעמו הגיעו לבצע את יו� הגיבוש לעובדי הנתבעת וא%   .5

 6"בחרו לא לבצע את הפעילות  הנתבעתכפי שהתחייב, אול� עובדי  הכי� כיבוד לקבלת הפני�

 7, בעוהת לטענת , והנתבעת סירבה לשל� את התשלו� עליו התחייבה.והתלוננו כי הכיבוד עלוב"

 8התובע  הנתבעת הפרה את התחייבותה על פי ההסכ� בכ� שלא שילמה את התמורה אליה התחייבה.

 9  שהוסכ� בי� הצדדי�.גיבוש כפי ההיה ערו� לקיומו של יו� כי מילא את חלקו בהסכ� בכ� ש טוע�

 10, 1 22,679ס� של בה עתרה לפיצוי ב כתב תביעה שכנגד לו צירפההגישה כתב הגנה הנתבעת   .6

 11התובע הפר את התחייבותו י . הנתבעת טענה כנזקי�, הפסדי� ועגמת הנפשופרטה את טענותיה ל

 12מרבית הפיצוי שהתבקש היה בגי� שכר יו� יו� גיבוש וכי% על פי הזמנה שערכה.  לנתבעתלספק 

 13   ), והיתרה בגי� שכ"ט עו"ד, בזבוז זמ� ועגמת נפש.1 10,869עבודה של תשעת עובדי הנתבעת (ס� של 

 14כאשר הגיעו למקו� עובדי הנתבעת, התברר לנתבעת כי התובע כלל לא נער� לבצע  לטענת הנתבעת,

 15"ולנסות שאותה התחייב לספק, ולנתבעת לא נותרה ברירה אלא לבטל את ההזמנה  את הפעילות

 16בפני התובע מספר  ההדגיש , מגיהנתבעתעל פי עמדת . 'לאלתר' מהרגע להרגע, פעילות חלופית"

 17ה בסמו� למי�, בפעילות שחלקה במי� וחלק תמעוניינ היאפעמי� כי בשל מזג האוויר הח�, 

 18  . "מנקבת המי� ועד הי�"ולראיה התכנית שציר% להצעתו שכותרתה  שבהתא� הנתבע התחייב לכ�,

 19בניגוד להתחייבות  בעת לגני הנדיב, הופתעו לגלות כיהגיעו עובדי הנתהנתבעת טענה כי כאשר 

 20התובע, לא מתוכננת כל פעילות במי� או בסמו� לה�; לא מתוכנ� כל סיור בחו%; כי התובע כלל לא 

 21התכוו� לקיי� את הפעילות בגני הנדיב; ולא מתוכננת פעילות בסגנו� חדר בריחה. זאת, בנוס% 

 22 .וב והרבה מתחת למקובל"על"לכיבוד אשר היה, לטענת הנתבעת, 

 23  והכרעה דיו�

� 24  התכנית עליה סיכמו הצדדי

 25כולל מע"מ  1 580התבססה על מחיר של (נספח ג' לכתב ההגנה) הצעת המחיר ליו� הגיבוש   .7

 26מחלוקת בי� הצדדי� משתתפי�. על גבי הצעת המחיר, אשר אי�  9עבור משתת%, ע� מינימו� של 

 27  . הקוב' המצור&" פי%"כוללת את תוכנית יו� הגיבוש עלשנשלחה לנתבעת, נכתב כי הצעת המחיר 
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 1קבלת פני� ע� כיבוד א) כלל ( (נספח ב' לכתב ההגנה) סדר היו� שפורט בתכנית שנשלחה לנתבעת

 2מעגל תחנות בהשראת "המרו' למיליו�" בגני (ג)  סיור בחו% הבוני� ובמערה הכחולה; (ב) קל ושתיה;

 3  .ארוחת צהריי� בשרית )ה( חדר בריחה; )ד; (הנדיב

 4כולל מע"מ עבור הפעילות,  1 5,220צוי� מחיר של  (נספח א' לכתב התביעה שכנגד) על גבי ההסכ�

 5סס על הצעת המחיר שנשלחה לנתבעת ההסכ� מבונמצא כי משתתפי� מינימו�.  9נכו� לקבוצה של 

 6  טת לעיל.רוהצעת המחיר מפנה כאמור לתכנית המפולאד�,  1 580ומחושבת לפי 

 7  ית שהציע, והתחייבות הנתבעת הייתה לתשלו� הס� שנקבע.מכא�, שהתחייבות התובע הייתה לתכנ

 8  התנהלות הצדדי� בפועל ביו� הגיבוש

 9מגי העידה מטע� הנתבעת כי הדגישה בפני התובע את דרישת החברה ליו� גיבוש בדגש על   . 8

 10סביבת מי� ואישרה שקיבלה מהתובע את הקוב' בו היה פירוט יו� הפעילות וסדר היו�, לרבות 

 11"יש ש� סביבה של מי�, בתו� גני הנדיב, נחלי�, אגמי�, בסביבה שלוש שעות בגני הנדיב. לטענתה, 

 12"הראש שלי כיוו� אותי שזה יהיה בתו� גני כשהתובע אמר לה שהמפגש יהיה בגני הנדיב, ו של מי�"

 13. אי� חולק כי ג� בתכנית הנדיב באזור של המי� ולא מחו' לגני הנדיב כפי שהגענו לש�..."

 14  שהועברה לנתבעת יש תמונות של מי� והסבר כי הפעילות תהיה בסביבת מי�. 

 15קיבלו אות� שני מדריכי� צעירי� ונחמדי� שהכינו שולח� ע�  מקו�,הגיעו למגי טענה כי כאשר 

 16, פנתה ערי תחנות כגו� חבלי� ומשחקי ילדי�כיבוד קל, וכשראתה שה� מתחילי� לסדר בשטח המז

 17הנוכחי הוא המקו� בו המקו� שאליה� ושאלה מתי ה� אמורי� להיכנס והמדריכי� השיבו לה 

 18  מנהלי� את הפעילות. 

 19מערה הכחולה בחו% הבוני�, השיבו לה שבסו% בא� אחר כ� ילכו לסיור  כששאלהעוד העידה מגי כי 

 20"נארג� לכ� את הפעילות פה , לדבריה הוסיפולא תהיה פעילות במערה הכחולה או בחו% הבוני�, ו

 21 ונראה אי� נוכל להתקד� הלאה ומש� נמשי�, נסיי� פעילות פה ונמשי�, נראה מה אפשר לעשות"

 22לפיה לא תוכנ� כל במהל� הדיו� שוני� מטענת הנתבעת � אלו שנשמעו ירדב .)14)13, שורות 3(עמ' 

 23   .התביעה שכנגד) כתבל 12סעי% סיור בחו% (

 24המדריכי� שלא  השיבו, המתוכנ� לה איפה ימוק� חדר הבריחהעוד העידה מגי בדיו�, כי כאשר שא

 25  ציינו בפניה� שו� חדר בריחה.
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 1בשלב הזה, לפי מגי, "נפל לה האסימו�" וביקשה מהמדריכי� שיעצרו ויתנו לה לדבר ע� התובע. 

 2ולא נית� היה להסביר לו מה הפער בי� מה שרצתה  "צרח צרחות אימה"בשיחה, טענה מגי שהתובע 

 3כשהשיחה לא הובילה לפתרו�, מגי הורתה למדריכי� לעצור  הנתבעת לקבל לבי� מה שיש בשטח.

 4  שהתובע לא נות� לה לדבר עמו, הנתבעת נאלצת לסיי� את יו� הגיבוש.ושבכלל 

 5התובע בחקירתו עמד על כ� שהמדריכי� הביאו אית� את כל הציוד הנדרש, לרבות להפעלת   . 9

 6חדר בריחה; כי היה מתוכנ� את העובדי� לחורשה הנמצאת במתח� של גני הנדיב לאחר שפנה וקיבל 

 7וכי היה מתוכנ� בסיו� התחנות לקחת את עובדי הנתבעת לסיור לא היתר לקיו� פעילויות במקו�; 

 8  קצר בחו% הי� בגמר הפעילות וש� לטייל במערה כחולה ולבצע חלק קט� מהתחנות בחו% עצמו.

 9  עמידה בנטלי ההוכחה והשכנוע

 10לא הוכחה בפני טענת הנתבעת  במסגרת עדותה של מגי.אי� ספק כי גרסת הנתבעת רוככה   .10

 11  א היה מתוכנ� סיור בחו% הי�.לפיה כלל ל

 12הבהיר התובע כי ג� את טענת הנתבעת בנוגע לפעילות בג� הנדיב. בחקירתו, מצאתי לקבל  כ�, לא

 13פעילות נעשית בכפו% להזמנה לאישורה ע"י ג� הנדיב י האותו אזור הינו חלק מאזור ג� הנדיב, וכ

 14הנטל הנדרש באשר לטענה זו, רי� את בעצמ�. הסבר זה, מניח את הדעת והנתבעת לא הצליחה לה

 15 העולה כי הטענות הנוגעות לגני הנדיב מתבססות על זיכרו� עבר שליחוד כאשר מעדותה של מגי בי

 16וקיו� נחלי� ומפל במתח� שנית� להיכנס אליה�. טענה זו לא הוכחה על ידי  המקו�לאופי בנוגע 

 17  הנתבעת, על א% שהיא מעיקרי הגנתה ותביעתה שכנגד.

 18כי ההתקשרות ע� התובע הופסקה על ידי הנתבעת עוד בטר� החלה הפעילות  אי� חולק  .11

 19המתוכננת ובטר� נית� היה לברר הא� זו תעמוד בציפיותיה של הנתבעת ובהתחייבות התובע 

 20  בהתא� להסכ�.

 21שוכנעתי, על פי עדות� של הצדדי�, שהתובע עשה את הנדרש כדי להביא לכדי יישו� את הפעילות, 

 22  רות לבחו� הא� כל הפעילות שתוכננה הייתה מתבצעת, א� לאו.ולא ניתנה האפש

 23וההלכה היא כי ככלל, אי  מועד האירועמקו� בבשמו ב לצוות שפעמי מהאמנ�, התובע לא הביא 

 24קלוגר נ. החברה , 641/87העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו (ע"א 

 25קופל (נהיגה עצמית) , 55/89ע"א , וכ� ])1990[ 245, 239 ),1, מד(הישראלית לטרקטורי� וציוד בע"מ

 26ג� הנתבעת לא ביקשה לזמ� לעדות  ,אול� .]1990[ 602, 595), 4, מ"ד(בע"מ נ. טלקאר חברה בע"מ
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 1עובדי� נוספי� שנכחו ביו� הגיבוש, למעט מגי, לצור� מסירת עדות את המדריכי� ולא הביאה 

 2  לפיכ�, אינני זוקפת לחובת מי מהצדדי� את הימנעות� מהבאת עדי� נוספי�. ותמיכה בטענותיה.

 3, 9528/07הנתבעת טוענת כי התובע הטעה אותה. כפי שפסק בית המשפט העליו� בע"א   .12

Foundation Sansounimaille 4 כתוצאה חוזה לביטול העילה" ]:16.11.2011[ נ. ישראל פרי 

 �5. ברצו פג� מחמת חוזה לבטל האפשרות את הנפגע לצד המקנות העילות ע� נמנית מהטעייה

 6 ."שק...ועו כפיה, הטעייה, טעות של בעילות מדובר

 7 זה נטל הטענה, וכי את הטוע� על במלואו מוטל מרמה טענת להוכיח ההוכחה הלכה היא כי נטל

 8 האפוטרופוס, 51/89ע"א רגיל (ר'  אזרחי בהלי� הנדרשת ההוכחה רמת על ועולה במיוחד כבד הינו

 9 כאשר כי קובעת הפסוקה ההלכה ).]1992[ 491) 1מו( דפ" ,חמדה אבו אסעד אסעד נ. צאלח הכללי

 10ע"א ( קרובה" וודאות"ל ש ברמה טענתו להוכיח נטל אותה הטוע� על מוטל מרמה, טענת נטענת

 11 449, 441) 4מו( פ"ד ,ז"ל רוזנברג רוזה המנוחה עזבו� נ. מע"ב טורס קופל חברת מפרק, 125/89

 12 197) 4מד מו(פ"ד  ,קר� נ. בנק איגודיעקב , 1266/91א ע"( "הוכחה באפשרות גבוהה") או של ]1992[

]1992[ .(  13 

 14הטענה להטעיה שהעלתה הנתבעת הדומה במהותה לטענת מרמה, ומייחסת לצד שכנגד לטעמי, 

 15להטעיה או טענה  הוכיחלא ה . בענייננו, הנתבעתניסיו"  מכוו" להצגת מצג כוזב כדי לפגוע בצד השני

 16 הוא% לא הוכיח ) טענותלהוכחת  בנטל ההוכחה המוגבר הלמעט אמירה בעלמא ולא עמד למרמה

 17 ולפיכ� נדחית הטענה. )את אלה ברמת הוכחה מינימאלית ביותר 

 18 במקרה דנ� הנתבעת לא הצליחה לשכנע כי הוטעתה על ידי התובע בנוגע לתכנית או לאופ� הפעילות.

 19אזכיר כי מגי אישרה בחקירתה שלא נאמר לה בוודאות שלא ימשיכו לחו% הי�. מנגד, מצאתי כי על 

 20בנטל השכנוע המוטל עליו להוכיח את תביעתו ברמה בסיס כלל הנתוני� והעובדות, עמד התובע 

 21קיי� את יו� הפעילות על פי המוסכ�, וכי ל, קרי, כי בוצעה הזמנה, כי היה ערו� ומוכ� הנדרשת

 22נתבעת עזבה את המקו� מבלי לאפשר לו לקיי� את חלקו בהתקשרות, ובכ� ביטלה את ההסכ� ה

 23  באופ� חד צדדי.

 24. למעלה חה את התביעה שכנגדלנוכח האמור לעיל, אני מקבלת את תביעת התובע ברובה ודו  .13

 25ולא נית�  מ� הצור� אציי� כי יו� החופשה של העובדי� לא ירד לטמיו�, שכ� זה נוצל לפעילות גיבוש,

 26  לה� יו� חופשה אחר במקומו, ולכ� הטענה לנזקי� בשל ימי חופשה של העובדי� כלל לא הוכחה.
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 6מתו�  6

 1באשר לנזק שנגר� לתובע: בהתא� להוראות ההסכ�, ביטול ההסכ� בהתראה של פחות   .14

 2מהסכו� שנקבע. לא כלולה בהסכ� התניה הנוגעת לביטול  80%משבעה ימי� מחייבת תשלו� של 

 3רוע, ולמעט אמירה של התובע בעדותו כי שיל� למסעדה את מלוא סכו� הארוחה ביו� האי

 4מהסכו� המלא  20%שהוזמנה, לא הובאה ראיה לעניי� זה. נראה כי הקביעה בדבר הפחתה של 

 5ו� של התובע בעלויות כבמקרה של ביטול ההסכ� בהתראה קצרה, עשוי להיות קשור במישרי� לחיס

 6  במקרה כזה.

 7סמכתא לתשלו� שכ"ט לעו"ד עבור מכתב התראה, ועל כ� נדחית טענתו לעניי� התובע לא ציר% א

 8  .הוצאה זו

 9באשר להוצאות ששולמו ל"מרכז לתביעות קטנות", לא ברור לי מהו גו% זה, ומדוע נדרש התובע 

 10בבית המשפט לתביעות קטנות אי� ייצוג משפטי לשל� לה� עבור סיוע בהכנת כתבי טענות בהלי� זה. 

 11נית� לקבל כתבי . זה אינו עומד על כללי פרוצדורה או ניסוח משפטי של כתבי טענות בית משפטו

 12טענות מנוסחי� בלשו� פשוטה בלי שהיה בכ� כדי לפגוע באפשרות התובע לפרט את כלל העובדות 

 13וטענותיו כלפי הנתבעת. לפיכ�, ככל שהתובע בחר לשל� עבור ניסוח מקצועי של כתב טענות, אי� 

 14 . ול הנתבעת הוצאה זמקו� להשית ע

 15  סו% דבר

 16 שנגרמו לתובע, את שיערו� סכו� התביעה עד היו� ששקלתי את הוצאות המשפטלאחר   .15

 17, בערכי� 1 4,700כולל של מחייבת את הנתבעת לשל� לתובע סכו� את מכלול נסיבות העניי�, אני ו

 18  .להיו�

 19 שא� לא כ� יישא הפרשי הצמדהיו� ממועד קבלת פסק הדי� אצל הנתבעת,  30סכו� זה ישול� בתו� 

 20  וריבית מהיו� ועד לתשלו� בפועל.

 21 .ימי� 15ו& בתד, לו �ז מרכ המחוזי המשפט לבית ערעור רשות בקשת נית" להגיש

 22  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  14, ג' אלול תשע"חנית� היו�,  

                   23 

 24 

  25 


