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 יאיר דלוגי� שופטכבוד הפני ל

 
 :תובעה

  
  יאיר חז�עו"ד 

 ע"י עו"ד שמעו� ב� נעי�

  
  נגד

 

  
 :נתבעה

  
  רונ� אשרעו"ד 

  ליז חליוהע"י עו"ד 
    

 

 פסק די�

  

  , עבור השתתפות בשכ"ט עו"ד בעטיו של הסכ� בי� הצדדי�. � 134,053לפני תביעה כספית בס� של 

  רקע

התובע הנו עו"ד, ראש עיר לשעבר, אשר במועדי� הרלוונטיי� לתביעה היה בעל ניסיו� מועט  .1

 . 38בעסקאות בנדל"� וללא ניסיו� בכלל בעסקאות תמ"א 

 

. בזמני� 38הנתבע הנו עו"ד בעל ניסיו� רב בתחומי הנדל"�, לרבות פרויקטי� של תמ"א  .2

הרלוונטיי� לתביעה, עסק הנתבע, בי� היתר, בייצוג חברת יובל בניה ונכסי� בע"מ (להל�: 

 . 38), אשר קידמה וביצעה פרויקטי� של תמ"א "החברה"

 

, כאשר שלטו בה מר דוד כה� 2011לנתבע היה הסכ� שכר טרחה ע� החברה, שנכרת בשנת  .3

ומר איל� דרעי, שלפיו עבור כל השירותי� שיית� במסגרת כל אחד מהפרויקטי�, הוא יהיה 

+ מע"מ ממחיר המכירה של כל דירה שתימכר, כאשר  1.5%זכאי לשכר טרחה בשיעור 

שכה"ט ייגבה מהדיירי�, אלא א� הוראות הדי� יאסרו זאת, או אז יהיה זכאי מאת החברה 

 להפרש שבי� השכר הנ"ל לכל סכו� שקיבל הנתבע מהדיירי�.  

 

התחלפה השליטה בחברה, ומר דוד גוזל�, באמצעות חברה זרה השייכת לו,  2014בחודש מר+  .4

הפ� לבעל השליטה בה, לצד� של בעלי המניות האחרי�, כה� ודרעי, אשר החזקותיה� 

 בחברה צומצמו בעקבות כ�.

 

וזל� לתובע, פעל גוזל� כדי לשת, את התובע בייצוג החברה לנוכח יחסי החברות שבי� ג .5

בפרויקטי�. לצור� כ�, יזמו גוזל� והתובע פגישה ע� הנתבע, בה, לטענת הנתבע, הוצג התובע 
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כראש עיר לשעבר וכמי שמתמחה בתחו� הנדל"�. הנתבע התבקש לשת, את התובע בייצוג 

 של החברה ובשכר הטרחה בפרויקטי�. 

 

לאחר שהוא סירב לכ�, הופעל עליו לח+ כבד על ידי גוזל�, כמו ג� על ידי בעלי  לגרסת הנתבע, .6

המניות האחרי�, להסכי� לשיתו, התובע, עד כדי רמזי� שא� לא יעשה כ�, תופסק 

 ההתקשרות שלו ע� החברה.

 

בלית ברירה, הסכי� הנתבע לשיתו, התובע בייצוג ובשכר הטרחה ובעקבות כ�, נכרת ביו�  .7

כ� קצר בי� התובע ולבי� הנתבע, לייצוג משות, של החברה בשני פרויקטי� בעיר , הס7.8.14

יהוד (פרויקט רח' ע+ האפרסק ופרויקט רח' ויצמ�), כאשר אי� מחלוקת כי הנתבע טיפל 

 באותה עת עבור החברה בפרויקטי� נוספי�.

  

וקה שווה, "חלוקת העבודה בי� הצדדי� תהא בחלשני הסעיפי� המרכזיי� בהסכ� קובעי� כי  .8

) מכל שכר טרחה 50%"כל אחד מהצדדי� יהא זכאי למחצית (להסכ�) וכי  1(ס'  ככל הנית�"

שיתקבל מאת יובל ו/או מאת רוכשי דירות בפרויקטי�, בתוספת מע"מ כדי�, בהתא� להסכ� שכר 

מסכו� המכירות  �1.5%טרחה שנחת� בי� עו"ד רונ� אשר ולבי� יובל לפיו יקבל עו"ד אשר ס( של 

 להסכ�).  2(ס'  (כולל מע"מ) בפרויקטי� בתוספת מע"מ"

 

, העביר הנתבע לתובע מספר מטלות בפרויקט 2014לאחר חתימת ההסכ�, בתחילת ספטמבר  .9

 ע+ האפרסק, כשהעיקרית מתוכ� הייתה טיפול בתיקו� צו רישו� הבית המשות,. 

 

"� וכי הלכה למעשה דא עקא, לטענת הנתבע, הסתבר כי התובע חסר כל ניסיו� בתחו� הנדל .10

נדרשו הנתבע ועורכת די� ממשרדו, ללמד ולהדרי� את התובע בכל פעולה פשוטה ובסופו של 

דבר א, נאלצו לבצע ולהשלי� את מרבית הנדרש לצור� צו התיקו� בכוחות עצמ� ועקב כ� 

ולא הרבה  2015הבקשה לתיקו� צו רישו� הבית המשות, הוגשה רק בשלהי חודש פברואר 

 �.קוד� לכ

 

הנתבע העביר לתובע מייל שאליו צור, נסח הרישו� המעודכ� של המקרקעי� של  2.6.15ביו�  .11

 פרויקט לאחר תיקו� צו רישו� הבית המשות,. 

 

הנתבע טוע� כי בשלב זה נותרה עבודה רבה על הפרויקט כגו�: ניהול מו"מ לקבלת מימו�  .12

לבנייה, הכנת כל דיווחי המיסי� לרשויות המס, הכנת נוסח הסכ� מכר להתקשרות ע� 
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דיירי�, הכנת הסכ� ומסמכיו בקשר להתקשרות ע� קבל� מבצע וסיוע לחברה בקבלת היתר 

 דיירי� ועריכת העסקאות עמ�. בניה, כמו ג� ניהול מו"מ ע� ה

 

הנתבע טוע� כי התובע לא מצא לנכו� לפנות אליו או להתעניי� בקשר לפרויקט ולמעשה  ניתק  .13

כל קשר עמו. כתוצאה מכ�, ביצעו הנתבע ומשרדו את כל העבודה שנותרה בפרויקט לרבות 

 מכירת הדירות. 

 

תיקו� צו הרישו� או כי יש צור�  התובע מנגד טוע� כי הנתבע לא פנה אליו ליידע אותו בדבר .14

, עת מונה התובע כיוע+ משפטי פנימי של 2016בביצוע עבודה נוספת וכי רק בחודש ינואר 

החברה, התגלה לו שבוצעה עבודה משפטית נוספת על הפרויקט על ידי הנתבע וכי האחרו� 

את התובע א, מכר את מרבית הדירות בפרויקט, תו� גריפת שכר הטרחה לכיסו מבלי שיידע 

 על כ�. 

 

 , דרש התובע מהנתבע את חלקו בשכר הטרחה. 2016בשלב זה, חודש ינואר  .15

 

הנתבע סירב לכ� וזאת משסבר כי לא מגיע לתובע דבר, נוכח חוסר המיומנות שלו, מצג השווא  .16

ביחס ליכולות שלו בתחו� הנדל"� והעובדה שבסופו של דבר לא ביצע דבר מהעבודה 

 על הפרויקט. המשפטית הרבה שהייתה

 

בעקבות כ�, פנה גוזל� אל הנתבע וביקש ממנו להעביר לתובע שכר טרחה ג� מפרויקטי�  .17

אחרי�. בשלב זה, עקב לח+ של גוזל�, הסכי� הנתבע כי התובע יהא זכאי לשכר הטרחה עבור 

 הדירה הבאה שתימכר בפרויקט וכ� עבור דירת הפנטהאוז שטר� נמכרה. 

 

ודש פברואר, עת נמכרה הדירה הבאה, הוא הסכי� לכ� ששכר ואכ�, כ� טוע� הנתבע, בח .18

(כולל מע"מ) יעבור לתובע לסילוק טענותיו, כאשר בהינת�  � 33,345הטרחה, בס� של 

שהקדיש מספר שעות עבודה ספורות בלבד לפרויקט, קיבל בכ� שכר העולה עשרות מוני� על 

 המגיע לו. 

 

כנטע�, אול� מודה כי קיבל לידיו את שכר  התובע מנגד מכחיש כי הצדדי� הגיעו לסיכו� .19

 הטרחה עבור מכירת הדירה הנ"ל. 
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דירות, כאשר שכר הטרחה שקיבל הנתבע  12, נמכרו 2016אי� מחלוקת כי נכו� לחודש אפריל  .20

 כאמור.  � 33,345ואילו שכר הטרחה שקיבל התובע עמד על  � 301,452עקב כ� עמד על 

 

ועות והתובע שב ודרש ממנו שכר טרחה נוס, בכל פרויקט הנתבע טוע� כי לא חלפו מספר שב .21

שבו מטפל הנתבע. לאור סירובו של הנתבע, פנה התובע בש� החברה אל הנתבע והודיע לו כי 

הוחלט באופ� חד צדדי לשנות את הסכ� שכר הטרחה של הנתבע ע� החברה וכי השכר יתחלק 

 המשפטי הקבוע שלה. באופ� שיקבע בי� עור� הדי� החיצוני של החברה ליוע+ 

 

לאחר שהנתבע לא הסכי� לכ�, ציי� התובע בפני הנתבע כי אי� לחברה האמצעי� לשל� את  .22

שכרו של התובע ועל כ� הציב בפני הנתבע אולטימטו�, שלפיו א� לא יעביר לתובע מחצית 

השכר שיתקבל ממכירת הדירות יופסק ייצוג החברה על ידי הנתבע והתובע יטפל בפרויקטי� 

 ד ויזכה במלוא שכר הטרחה. לב

 

הנתבע לא הסכי� לכ�, אול� בלחצו של התובע, אשר היה חשו, לסכנת הפסקת עבודתו  .23

 בחברה, הסכי� להעביר שני פרויקטי� מתקדמי� לתובע שבה� כבר נית� היה למכור דירות. 

  

דא עקא, בחלו, זמ� קצר, הסתבר כי החברה מכרה עקב קשיי� כלכליי� את הפרויקטי�  .24

הנ"ל וכ� עשרה נוספי�, אשר הנתבע עבד עליה� באותה עת וזאת מבלי לדאוג להבטחת שכרו 

של הנתבע עבור העבודה שכבר ביצע ותו� מת� מצג שווא בהסכמי המכר של הפרויקטי�, 

 שלפיו אי� לחברה התחייבויות כלפי צדדי� שלישי� לרבות יועצי� שוני�.

  

תבע להעביר את כל המסמכי� והאחרו� התנה לאחר שבא כוח רוכשי הפרויקטי� דרש מהנ .25

 זאת בתשלו� שכרו, החברה נכנסה להקפאת הליכי� במסגרת� מונה לה נאמ� ומנהל מיוחד. 

 

הגיש התובע את התביעה דנא, בה הוא עותר לחייב את הנתבע לשל� לו  2016בחודש דצמבר  .26

134,055 �ת בהפחתת חלקו , השווה למחצית שכר הטרחה שקיבל הנתבע עקב מכירת הדירו

 של הנתבע בשכר הטרחה שקיבל הנתבע עבור מכירת אחת הדירות. 

 

. כ� טוע� הוא שנודע לו 38התובע טוע� כי הנתבע ידע כי הוא חסר ניסיו� בתחו� של תמ"א  .27

כי הנתבע מכר מרבית הדירות בגפו ולא שית, אותו בשכר הטרחה וא,  2016בחודש ינואר 

קו� לצו רישו� הבית המשות,. עוד טוע� התובע כי הפרויקט לא עדכ� אותו כאשר התקבל התי

השני שנכלל בהסכ� בי� הצדדי�, היה פרויקט שהיה ברור לנתבע שלא יצא לפועל וכ� חס� 

 לעצמו שכר טרחה. 
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הנתבע טוע� להגנתו כי התובע הציג בפניו מצג שווא ביחס לניסיונו וכישוריו בתחו� הנדל"�,  .28

כי בקושי עשה דבר וג� מה שעשה, עשה תו� קבלת עזרה מסיבית מהנתבע ומשרדו, הג� 

 שהיה מדובר בנושאי� טכניי� לחלוטי�, שכל עו"ד מתחיל היה מצליח לבצע בכוחות עצמו. 

  

כי הסכו� שקיבל התובע בפועל, עולה על הסכו� המגיע לו לפי ההסכ�,  לפיכ�, טוע� הנתבע, .29

 שכ� ההסכ� קובע כי כל צד יבצע מחצית העבודה וזהו תנאי לחלוקה שווה של שכר הטרחה. 

  

עוד טוע� הנתבע כי התובע ניתק עמו קשר ולא פעל לבצע עבודה נוספת כלשהי, לאחר המעט  .30

נוספי�, שג� בה� כשל, כגו� קבלת הסכמת הבנקי�  שעשה בנושא תיקו� הצו ומספר ענייני�

 לרישו� הצו ומחיקת הערת אזהרה. 

  

הנתבע טוע� כי יש לראות את התובע כי משגר� לחברה להפר עמו את ההסכ� או כמי  .31

שהתרשל כלפיו וזאת שעה שבהסכ� שבי� החברה ולבי� רוכשת הפרויקטי� ממנה, הסכ� 

נאי המבטיח לנתבע שכר טרחה עבור עבודה שביצע. שהתובע ער� כיוע+ משפטי, לא הוכנס ת

בגי� כ� מקזז הנתבע מכל סכו� שבו יחויב בתביעה, ככל שיחויב,  את אובד� הרווח בשני 

 יחד.  � 456,000פרויקטי�, בס� של 

 

במסגרת פרשת הראיות שמעתי את עדות� של הצדדי� וכ� את עדות� של מר דוד כה� ועו"ד  .32

תבע. גוזל�, שהגיש תצהיר מטע� התובע, לא התייצב לחקירה נופר קור� אלוש מטע� הנ

 פה לפני מספר ימי�. 1והתובע ויתר על תצהירו. הצדדי� סיכמו טענותיה� בעל

  

 דיו�

 1(ס'  "חלוקת העבודה בי� הצדדי� תהא בחלוקה שווה, ככל הנית�"כאמור, ההסכ� קובע כי  .33

מכל שכר טרחה שיתקבל מאת יובל ו/או  )50%"כל אחד מהצדדי� יהא זכאי למחצית (להסכ�) וכי 

מאת רוכשי דירות בפרויקטי�, בתוספת מע"מ כדי�, בהתא� להסכ� שכר טרחה שנחת� בי� עו"ד 

מסכו� המכירות (כולל מע"מ) בפרויקטי�  �1.5%רונ� אשר ולבי� יובל לפיו יקבל עו"ד אשר ס( של 

 להסכ�). 2(ס'  בתוספת מע"מ"

 

בהינת� הוראות אלה, הרי שהפרשנות הברורה של ההסכ� הנה כי תנאי לכ� שהתובע יקבל  .34

 מהעבודה.  150%מחצית שכר הטרחה הנו כי יבצע כ
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להסכ�, הייתה לסמ� שמאחר  1, בסיפא של סעי, "ככל הנית�"לדידי, המטרה של המילי�  .35

י די� עובדי� על אותו , כאשר שני עורכ50%וקשה להגיע לחלוקת עבודה מתמטית מדויקת של 

 מהעבודה.  50%פרויקט יחד, כל צד יהא זכאי לשכר שווה א� כל אחד יבצע בקירוב 

  

מהשכר בכל מקרה, ג� א� יבצע אחוז  50%סיפא זו לא באה, אפוא, לסמ� כי הנתבע יקבל  .36

נמו� בהרבה מכ� מתו� העבודה הנדרשת בפרויקט. לו רצו הצדדי� בהסדר מסוג זה, היו 

 רשו� זאת במפורש בהסכ�. צריכי� ל

 

חומר הראיות מעיד כי הנתבע ביצע חלק ניכר ביותר מהעבודה בפרויקט. תצהירי הנתבע  .37

ועדיו, כמו ג� עדויותיה�, בקשר לעבודה שבוצעה בפועל, אמינות עליי וג� לא נסתרו על ידי 

 התובע, אשר הלכה למעשה ג� לפי גרסתו ברור כי זהו המצב. 

 

יקרית בי� הצדדי� נוגעת לשאלה, הא� הנתבע מנע מהתובע לתת את לפיכ�, המחלוקת הע .38

לכתב התביעה ולתצהיר התובע, כי  23חלקו בביצוע העבודה א� לאו. התובע טוע� בסעי, 

הנתבע לא עדכ� אותו אודות רישו� צו הבית המשות, המתוק� וביצע את המש� העבודה 

 , מרבית העבודה כבר בוצעה. 2016מאחורי גבו. כשנודע לתובע על כ� בחודש ינואר 

 

דא עקא, הוכח לפני כי טענת התובע, שלפיה הנתבע לא עדכ� אותו אודות רישו� צו הבית  .39

המשות,, הנה טענה שאינה אמת. במהל� חקירתו הנגדית של התובע, הוצג לתובע הודעת 

. )4מייל ששלח לו הנתבע, ע� רישו� צו הבית המשות, ואשר אליה צור, נסח מעודכ� (נ/

 התובע אישר בחקירתו כי קיבל את המייל וידע על תיקו� צו הרישו�. 

  
  נית� צו תיקו�, ידעת או לא ידעת שנית� הצו? 28.05א� עקבת ידעת ב  ש.

יכול להיות שידעתי שתוק� הצו אבל לא ידעתי שנית� היתר בנייה וודאי לא ידעתי   ת.
  זה לא הרבה זמ�.  38שנמכרו דירות. מדובר בטווח קצר וחצי שנה בתמ"א 

לתצהיר( אתה מדגיש שעו"ד אשר לא טרח לעדכ� אות( אודות התיקו�  23סעי.   ש.
  ועדכ� אות(?של הצו, אני אומרת ל( שיו� למחרת הוא שלח ל( מייל 

א� תוכיחי שהוא עדכ� אותי אז טעיתי. למיטב זכרוני הוא לא עדכ� אותי. אבל א�   ת.
  תוכיחי לי בכתב אני פשוט אתנצל. 

זה אומר  �יו� לאחר רישו� היחידה 02.06.18מציגה ל( מייל של רונ� אליי( מיו�   ש.
  שמה שאתה כותב זה לא נכו�, זה מה שזה אומר?

א� הוא עדכ� אותי זה אומר שהוא רואה אותי כשות. בפרויקט. הבנתי ממכ�   ת.
  שהוא הפסיק לעבוד איתי. אני שמח מאוד על המסמ( הזה. 

  

עובדה זו, לא רק פוגעת במהימנות של התובע, אלא ג� פועלת לרעתו בשאלה העיקרית  .40

מהעבודה שעומדת לדיו�, היינו בשאלה, באחריות מי העובדה שהנתבע לא ביצע דבר 

המשפטית שהייתה נדרשת בפרויקט לאחר תיקו� צו הרישו� שהיוותה את מרבית העבודה 
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שהיה צור� לבצעה מאז החל התובע לייצג יחד ע� הנתבע ועד שג� הנתבע הפסיק לעבוד על 

 הפרויקט, ע� מכירתו על ידי החברה כשנקלעה לקשיי�. 

 

תה מוטלת אחריות לעקוב אחר הבקשה על התובע, כמי שייצג את החברה יחד ע� הנתבע, היי .41

לתיקו� הצו שהוגשה, בפרט שידע היטב כי עוד נכונה עבודה רבה לאחר מכ�. לא רק שהתובע 

לא פעל לבדוק אצל המפקחת מה סטטוס הבקשה, אלא שג� לאחר שקיבל במייל את נסח 

רה הרישו� המתוק� שממנו למד כי נושא הרישו� הסתיי�, לא פנה אל הנתבע או אל החב

 כדי לברר אילו מטלות עומדות על הפרק באותה עת. 

 

כדי לדעת שלאחר שטופל נושא צו הרישו� מתקדמי�  38לא צרי� להיות מומחה לתמ"א  .42

בשאר הנושאי� המשפטיי� הנדרשי�. ההסבר של התובע שלפיו פרויקטי� מסוג זה נמשכי� 

 אינה משכנעת בעיני.  על פני שני� וכי לעיתי� לא מתבצעת עבודה במש� חודשי� ויותר,

  

כאמור, משהסתיי� רישו� הצו היה צרי� להיות ברור לתובע כי יש לקד� את שאר הנושאי�,  .43

כגו� קבלת מימו�, הכנת הסכמי� וכו', כפי שצוי� בתצהיר הנתבע. לכל הפחות היה צרי� לפנות 

ה. לא אל הנתבע מיד ע� קבלת המייל ולשאול מה המטלה הבאה שהוא יכול לבצע ככל שישנ

רק שלא פנה בפנייה כאמור, אלא שלא הגיב אפילו למייל, כפי שהעיד הנתבע, עדות שאמינה 

 עליי ולא נסתרה. 

 

התובע גילה, אפוא, אוזלת יד בשלב זה וחוסר אכפתיות ביחס לפרויקט, למרות שלקח על  .44

 עצמו לייצג את החברה. 

 

מנא ליצל�, שוליה של הנתבע בהסכ� שבי� הצדדי� לא נרש� כי התובע ישמש, רח –ויודגש  .45

או עוזר שלו, אלא דובר על ייצוג משות, בבחינת שווה בי� שווי�. ג� לא נאמר דבר בהסכ� 

על כ� שהתובע זקוק להנחיה בכלל, לא כל שכ� צמודה, כפי שהתברר בדיעבד וראה בעניי� זה 

תמכו במסמכי�, תצהירי הנתבע ועו"ד אלוש ועדויותיה�, שהיו אמינות עליי בעניי� זה וג� נ

 המעידי� על שאלות של התובע ועל הסיוע הרב שהיה זקוק לו כדי לבצע דברי� טכניי� למדי. 

 

בהעדר כל אזכור לכ� בהסכ� וכ� בהסתמ� על עדות הנתבע שהייתה אמינה עליי, אני מקבל  .46

את גרסתו של האחרו�, שלפיה התובע הוצג כבעל ניסיו� בתחו� הנדל"�, למעט בתחו� של 

. בדיעבד מדובר במצג לא מדויק, בלשו� ההמעטה, שככל הנראה נועד לשכנע את 38 תמ"א

  הנתבע להסכי� להכנסת התובע לעבודה משותפת עמו. 

 



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

    

  אשרעו"ד רונ� חז� נ' עו"ד יאיר  64066�12�16 תא"ק
   
  

 13מתו�  8

כ� או אחרת, היה על התובע ליזו� בירור של סטטוס הטיפול בפרויקט וזאת לא עשה וללא  .47

 הסבר מניח את הדעת. 

 

מצד שני, הנתבע העיד שלא פנה אל התובע לבקש ממנו להשתת, בעבודה המשפטית שנעשתה  .48

 לאחר תיקו� צו הרישו�. 

  

כל ראש עיר הוא ראש ועדת תכנו�. כל מה שהציגו ל( לא חשבת שתוכל להיעזר   ש.

בכל הפעולות הנוספות שתיארת שצרי( כדי לסיי� את התמ"א לא חשבת שאתה 

  יכול להיעזר ביאיר?

בתקופה הזו מאז שעו"ד נופר אמרה לי שג� את הסכמות הבנקי� היא לא קיבלה   ת.

אחרי חצי שנה והיא התחילה לטפל בעצמה אני הבנתי שאני לא אקבל עזרה ממנו. 

  לא קראתי לו, לא הודעתי לו. 

 

כעולה מעדותו ומנסיבות העניי�, הנתבע אול+ לעבוד ע� התובע ולאחר שהסתבר לו כי התובע  .49

וגל לבצע דברי� בצורה עצמאית, הוא נרתע ככל הנראה מלפנות אליו שוב והעדי, לא מס

לבצע את העבודה בכוחות עצמו, בפרט שהיה לח+ של זמני� לקד� את הפרויקט, כאשר כה�, 

אחד מבעלי המניות, הבהיר לו שהוא רואה בו אחראי אישית לקידו� הפרויקט, ג� א� התובע 

 מייצג במשות, עמו. 

 

תתי דעתי לנסיבות העניי�, הגעתי למסקנה כי הג� שהנתבע עדכ� את התובע אודות לאחר שנ .50

רישו� הצו, סבורני כי היה עליו לתת לו הודעה נוספת מפורשת ביחס להמש� העבודה 

 המשפטית על הפרויקט וזאת בהינת� כי במשרדו רוכזה העבודה. 

  

דבר חידוש העבודה בפרויקט, מנגד, ג� א� לא קיבל התובע מהנתבע הודעה מפורשת נוספת ב .51

הרי שעל רקע העובדה שהודע לו על תיקו� צו הרישו�, הייתה מוטלת על התובע חובה לפנות 

אל הנתבע תו� זמ� סביר, ככל שלא שמע ממנו ולדידי לכל המאוחר תו� כחודש ימי� וזאת 

 כדי לברר א� ישנה עבודה לביצוע. 

  

אותו בעבודה, סביר להניח כי הייתה מתקבלת לו היה עושה כ� ולו הנתבע היה מסרב לשת,  .52

היו� טענתו כי יש לחייב את הנתבע להעביר לו את חלקו בשכר הטרחה, שהרי לא נית� לבוא 

 בטרוניה אל התובע שלא עבד, א� מנעו זאת ממנו, אול� כאמור, אי� זה המצב שנוצר. 
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עיר או עו"ד טרי שא� התובע הנו עור� די� עצמאי, ראש עיר לשעבר. לא מדובר במתמחה צ .53

סיי� את לימודיו. לתובע חובת נאמנות כלפי החברה, כמי שמייצג אותה יחד ע� הנתבע, 

 לעקוב אחר סטטוס המשפטי של הפרויקט ולקד� אותו בשקידה ראויה וסבירה. 

 

חודשי�, א� מוני� את התקופה  111התובע נמנע מלהתעניי� בפרויקט למש� תקופה של כ .54

, עת נודע לתובע כי 2016ועד חודש ינואר  25.2.15ו� צו הרישו� ביו� מהגשת הבקשה לתיק

חודשה העבודה המשפטית על הפרויקט, לאחר שמונה ליוע+ משפטי של החברה. ויוזכר, 

התובע עצמו לא טוע� ובוודאי לא הוכיח, כי בדק את סטטוס הבקשה לאחר שהגיש אותה או 

א� נמנה את התקופה מתחילת חודש יוני  התעניי� לגביה אצל הנתבע או במקו� אחר. ג�

מעל  2016, עת קיבל התובע את המייל מהנתבע בדבר השלמת הרישו�, חלפו עד ינואר 2015

 חודשי�.  7

 

בנסיבות שנוצרו, אני סבור כי על בית המשפט להערי� מה הייתה חלקו של התובע בכלל  .55

כי הוא זכאי לאחוז מעט גובה העבודה שבוצעה ובבחינת לתת לנתבע ליהנות מ� הספק, לקבוע 

יותר, משכר טרחת עוה"ד ששול� בגי� מכירת הדירות, מהאחוז שמשק, את העבודה שביצע 

בפועל וזאת בהינת� כי הנתבע לא הודיע לו מפורשות כי העבודה מתחדשת, אול� יש להגביל 

ע אחוז זה בהתא� לקביעתי שלפיה לכל המאוחר לאחר חודש מקבלת המייל, היה על התוב

 להתעניי� מיוזמתו ולברר א� ישנה עבודה לביצוע.

  

בהסתמ� על כלל הראיות שהובאו לפניי, אני אומד את העבודה שביצע התובע בנושא תיקו�  .56

לכל היותר  5%צו הרישו�, קבלת הסכמות הבנקי� וביטול הערת האזהרה, כמשקפת 

שהתובע נכנס כמייצג  מהעבודה שבוצעה על ידי הנתבע והתובע יחד על הפרויקט וזאת מהרגע

, לפני מכירת 2016ועד מכירת הדירה האחרונה בחודש אפריל  2014נוס, בחודש אוגוסט 

 הפרויקט לחברה אחרת.

  

מסקנתי זו נשענת על העובדה שלאחר תיקו� הצו והמטלות הנוספות המינוריות שביצע  .57

חלק מעבודתו),  התובע, שג� הנתבע ומשרדו עבדו עליה� (כדי להנחות את התובע וכדי לתק�

ביצע הנתבע בלבד את כל העבודה שהייתה כרוכה בפרויקט, שהייתה רבה ביותר, כגו� טיפול 

והכנת הסכ� בנושא מימו� הפרויקט, הכנת הסכמי קבל� מבצע ודיירי�, ייצוג וטיפול 

 הדירות בפרויקט, דיווח לרשויות המס ועוד, כמפורט בתצהיר הנתבע.  12בעסקאות המכר של 

 

), שנמנע כביכול מהתובע לבצע עבודה כלשהי בשל 2015אותו החודש הבודד (יוני  עבור .58

העבודה שלא קיבל הודעה נוספת מפורשת מהנתבע על חידוש העבודה המשפטית, אני סבור 

נוספי� של העבודה וזאת בהינת� ההספק הנמו� שלו  15%שיש לזכות את התובע לכל היותר ב
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שכ� ביצע ובהינת� מספר החודשי� שבה� המשי� הנתבע כעולה מהיכולות שהפגי� בעבודה 

 10%לעבוד על הפרויקט לבד לאחר מכ� (כעשרה) ומכא� שחלוקת השכר צריכה לעמוד על 

 לנתבע.  190%לתובע ו

 

� 334,797בהינת� כי כלל ההכנסות של שכר טרחת עו"ד ממכירת הדירות בפרויקט עמדו על  .59 

. בהינת� כי התובע קיבל � 33,479ה צרי� לעמוד על כולל מע"מ, חלקו של התובע בשכר הטרח

� 134, יתרת השכר המגיעה לו עומדת על סכו� זניח של � 33,345סכו� של  . 

 

טענת התובע שלפיה יש להתחשב לעניי� חלקו בשכר הטרחה בפרויקט ע+ האפרסק,  בעובדה  .60

מ�), דינה שהנתבע הכניס להסכ� פרויקט שידע מראש כי לא יצא לפועל (פרויקט ויצ

 להידחות. 

 

לא הוכח כי הנתבע ידע מראש כי פרויקט ויצמ� לא ייצא לפועל. להפ�, הנתבע ציר,  .61

, לפיה סוכ� כי תועבר טיוטה 25.8.14עד  29.7.14התכתבויות ע� בא כוח הדיירי� בתקופה 

של הסכ�. מסמכי� אלה מעידי� כי הפרויקט עמד על הפרק במועד חתימת ההסכ� בי� 

 תבע. התובע והנ

 

בשו� מקו� בהסכ� שבי� הצדדי�, לא נקבע ולא הותנה, כי הפרויקטי� אשר הנתבע  –ויודגש  .62

  יסכי� לשת, בה� את התובע, יהיו כאלה שבהכרח כבר נחת� בה� הסכ� ע� הדיירי�. 

 

הנתבע צודק, אפוא, בדבריו, שלפיה�, כפי שהוא עצמו עובד על הפרויקטי� מהשלב של מו"מ  .63

י חתימת הסכ� ובכ� לוקח על עצמו את הסיכו�, כי א� לא ייחת� ההסכ� ע� הדיירי� לצרכ

ולא יימכרו דירות, הוא לא יקבל שכר עבור חלק זה של עבודתו, הרי שהתובע, כמי שנכנס 

להסכ� שמפנה  2כמייצג במשות, עמו, לפי תנאי ההסכ� של הנתבע ע� החברה (ראה סעי, 

 � זה.להסכ� הנתבע והחברה), חשו, א, הוא לסיכו

 

בהינת� כי שכר הטרחה שלו היה זכאי הנתבע לפי ההסכ� ע� החברה (בשיעור  –זאת ועוד  .64

+ מע"מ מכל מכר דירה), הנו עבור כל העבודה על הפרויקט, לרבות השלב של מו"מ ע�  1.5%

הדיירי� וחתימת הסכ� עמ� ובהינת� מחד, כי התובע נכנס לעבודה בפרויקט ע+ האפרסק 

 50%סכ� ע� הדיירי� ומאיד� כי לפי ההסכ� היה זכאי הנתבע למלוא לאחר שכבר נחת� ה

מהשכר, הרי שג� במוב� זה, נעשה צדק ע� התובע ואיזו� ראוי וסביר בינו לבי� הנתבע, בכ� 

שמחד, פרויקט אחד לא היה מובטח, אול� מאיד�, בפרויקט השני כבר נעשתה עבודה לא 
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קוזז לתובע חלק כלשהו ממחצית השכר שיגיע מעטה על ידי הנתבע וחר, זאת לא נקבע כי י

 לו עבור פרויקט זה. 

 

נימוק נוס, מדוע אי� לראות כפג� העובדה שהנתבע כלל בהסכ� פרויקט שטר� נחת� ע�  .65

הדיירי�, נוגע לכ� שהתובע טע� כי כל מטרת ההסכ� או חלק עיקרי ממנו היה להקנות לו 

את ככל הנראה משהתכוו� גוזל� להפו� אותו ) וז3– 1ש'  12ניסיו� בתחו� (ראה עדותו בעמ' 

 . 2016ליוע+ המשפטי של החברה, כפי שאמנ� עשה בחודש ינואר 

  

, נדמה 38א� מטרת ההסכ� היה בחלקו להכשיר את התובע לטפל בפרויקטי� של תמ"א  .66

שדווקא הבחירה של הנתבע בשני פרויקטי� שנמצאי� בשלבי� שוני� ומשלימי� זה את זה, 

ראויה הוגנת, שכ� היא משרתת את האינטרסי� של גוזל� והתובע. כיצד יכול  הייתה בחירה

היה ללמוד התובע את רזי המו"מ והכנת ההסכ� ע� הדיירי�, שהנו מטבע הדברי� הסכ� 

 מרכזי ועיקרי, לו שני הפרויקטי� שנכללו בהסכ� היו כאלה שכבר עברו שלב זה.

 

למה נתת לו פרויקט לא חתו� ובכלל סיכוייו  ש."אני ער לעדות הבאה של הנתבע:  1זאת ועוד  .67

הוא לא יכול להיכנס  ת. פרויקטי� שהיו ל( בקנה חתומי�? �20מ 1להתממש לא גדולי� ולא נתת לו 

(עמ'  "ע/ האפרסק ואי� סיבה שהוא יקבל פרויקט נוס. �לפרויקט באמצע הדר(, הוא קיבל דובדב�

 . )31 – 28ש'  30

  

כיחי� את חוסר ת� הלב של הנתבע ואת העובדה שהכניס להסכ� הנתבע טוע� כי הדברי� מו .68

פרויקט שידע שלא יצא לפועל. אי� בידי להסכי� לפרשנות זו. לבד מכ� שההתכתבויות שצר, 

הנתבע לתצהירו (נספח ב') מוכיחות את ההפ�, כנאמר לעיל, הרי שהכוונה הברורה של הנתבע 

(ולא לשני  מובטחי�ע לשני פרויקטי� בתשובתו הייתה כי בנסיבות לא היה זכאי התוב

פרויקטי� בכלל) וכי קבלת פרויקט מובטח, שהנתבע עצמו לבדו ביצע את כל העבודה עליו 

שהייתה כרוכה במו"מ ובהכנת וחתימת ההסכ�, היא בבחינת "דובדב�". דברי� אלה 

 לעיל. 66עד  61משתלבי� היטב ע� הדברי� שציינתי בסעיפי� 

 

הטענה שיש להתחשב לעניי� פסיקת שכרו של התובע בפרויקט האפרסק נימוק נוס, לדחיית  .69

בעובדה שהנתבע מנע ממנו מראש אפשרות לשכר בפרויקט הנוס,, נימוק שחל ג� לו הייתי 

 מקבל את טענת התובע שלפיה הנתבע אכ� פעל כנטע�, הנו נימוק משפטי ולא עובדתי. 

  

י פרויקטי� חתומי� ומובטחי� והנתבע א� התובע סבר כי כוונת הצדדי� הייתה שיכללו שנ .70

הפר את המוסכ�, בכ� שהכניס פרויקט שידע מראש שאי� לו סיכוי להתממש, היה צרי� 

 . הנוס,לתבוע את הנתבע על אובד� שכר הטרחה בשל הפרויקט 
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לדידי, לא נית� מבחינה משפטית לזכות את התובע בשכר טרחה מעבר למגיע לו על פי ההסכ�  .71

ד, בשל כ� שלא קיבל שכר טרחה בפרויקט השני שלא לדבר על כ� שהתובע עבור פרויקט אח

 אפילו לא הביא נתוני� כספיי� כלשה� אודות שווי ההפסד המדובר.

 

אול� יתרה מכ�, טענה זו של התובע, נשמעה לראשונה בדיו� ובסיכומי� ולא מופיעה בכתב  .72

יתממש, אשר נטענה בסעי, התביעה. לבד מהטענה שלפיה הוכנס פרויקט שהיה ידוע כי לא 

לתביעה, לא נית� למצוא בכתב התביעה את הטענה שלפיה עקב כ� עותר התובע לקבלת  6

 חלק גדול יותר מהמגיע לו לפי ההסכ�, ביחס לפרויקט ע+ האפרסק. 

  

להפ�, כתב התביעה עותר לחייב את הנתבע לשל� לתובע כספי�, אשר יעמידו את התובע  .73

יותר, משכר הטרחה בפרויקט ע+ האפרסק. מכא� שכתב התביעה ולא  50%במצב שבו יקבל 

עצמו לא טוע� לכ� שיש לפצות את התובע בפרויקט ע+ האפרסק על אובד� שכר טרחה 

 בפרויקט ויצמ�.  

 

לבר"ל, כי הוא הסכי� לכ� שהתובע יקבל את  63בעניי� נוס,, אני ער לטענת הנתבע בסעי,  .74

ת שכר הטרחה עבור מכירת הפנטהאוז שטר� שכר הטרחה בדירה הבאה שתימכר וכ� א

 נמכרה וזאת לסילוק טענותיו. 

 

דא עקא, עובדה זו לא יכולה לשנות ממסקנתי וזאת משתי סיבות, האחת, שעה שהתובע עצמו  .75

מתכחש לסיכו� זה ופנה אל הנתבע עוד לפני הגשת התביעה וזמ� קצר לאחר הסיכו� הנטע� 

ג� עשה בתביעה ושעה שבית המשפט אכ� סבור כי  כדי לקבל שכר טרחה מעבר לכ�, כפי ש

לא הוכח סיכו� דברי� כנטע�, ברור שלא נית� להחזיק את הנתבע כמחויב לסיכו� שבית 

המשפט לא מקבל כי היה ובפרט כאמור נוכח התנהלות התובע, שפעל באופ� הנוגד להסכ� 

 כזה ואשר הכחיש את קיומו. 

 

חר ודירת הפנטהאוז לא נמכרה על ידי החברה, מעבר לכ�, שעה שהפרויקט נמכר לגו, א .76

 ממילא ביצוע הסיכו� הנטע� סוכל למעשה. 

 

בהינת� התוצאה שלפיה זכאי התובע לשכר טרחה זעו� והתביעה נדחית למעשה, תו� חיוב  .77

 בהוצאות, איני מוצא צור� לדו� בטענת הקיזוז של הנתבע. 
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 סו. דבר

, נכו� ליו� הגשת התביעה. בנסיבות אלה, יש � 134אשר על כ�, התובע זכאי לסכו� של  .78

לראות בתביעה כמי שנדחתה למעשה והנתבע זכאי להוצאות משפט. לפיכ�, הנתבע ישל� 

וכ� הוצאות עדי� ככל שהיו או אחרות  � 15,000לתובע שכ"ט עו"ד ריאלי וסביר, בס� של 

יו� מהמצאת פסק  30כאמור. כל הסכומי� ישולמו תו�  � 134ככל שיאושרו כדי�, בקיזוז 

 הדי� לתובע. 

 

  לשכתי. , ב2018אוקטובר  08, כ"ט תשרי תשע"טית� היו�,  נ

                   

 

  

  

  




