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  אפרת רחלי מאירי  רשמת בכירהה כבוד בפני 
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 דניאל אלבז

  
  נגד

 

  
 נתבע

  
 משה שאול

  

 

  
  

  
 

� פסק די

  1 

 2 הניב ולא בפועל שהופסק ייצוג בשל ד"עו טרחת שכר תשלו� להשבת כספית תביעה לפניי מונחת

 3  . תוצאות

 4  הצדדי! וטענות עובדתי רקע

 5  .פסיכיאטריות רפואיות בעיות בסיס על מהצבא להשתחרר ביקש אשר סדיר בשירות חייל היה התובע

 6  .  ויזרזו השחרור בתהלי
 אותו שילווה מנת על, שאול משה ד"עו, הנתבע של שירותיו את שכר התובע

 7 חודשי� 4!3 תו
 כי הוסכ� בו הנתבע של ממשרדו די� עור
 ע� ט"שכ הסכ� על הוא,  התובע לטענת


 8 לא הדי� עור
 אלא, בפועל קרה לא שהדבר רק לא, בר�. רפואי בפרופיל מהצבא ישוחרר התובע לער

 9 אשר הפסיכיאטר ע� הפגישות ג� כ
. לצבא הוראות לתת אזרח בתור סמכותו לגבי נאות גילוי גילה

 10 על הטכניי� הפרטי� וא# תוצאה כל הייתה שלא מכיוו� פרי נשאו לא הדי� עור
 י"ע אליו נשלח הוא

 11 במש
, אחרת או כ
. רצינות וחוסר רשלנות על לטעמו המעיד דבר, נכוני� היו לא המסכ� המכתב גבי

 12 של בסופו. תוצאות מותנה הוא הטרחה שכר והסכ� תוצאה כל הביא לא הדי� עור
 חודשי� כשבעה

 13 מילא לא הדי� משעור
. שחרורו למע� עצמאי באופ� ופעל יוזמה ונקט הואיל וזאת שוחרר הוא, יו�

 14  . ששול� הסכו� של כספית השבה מבוקשת כ� על, בהסכ� חלקו

 15 טיפול הינו ייעו$ שג� במפורש מצוי� הטרחה שכר בהסכ�. התביעה את לדחות מבקש, מנגד הנתבע

 16 לאחר רק להשתחרר הצליח התובע כי טע�, כ� כמו. כספו לו יוחזר לא הטיפול את מפסיק הלקוח וא�

 17 פעמי� מספר ישב התובע. הפסיכיאטרית הדעת הדעת חוות לתוכ� אחראי הוא ואי�, למשרדו שהגיעו

 18  .השחרור הלי
 להמש
 חשובי� פרטי� הנתבע מאת והחסיר בכלא
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� 1  והכרעה דיו

 2 להתקבל התביעה די� כי מסקנה לכלל הגעתי, הצדדי� את ושמעתי הטענות בכתבי שעיינתי לאחר

 3  . בחלקה

 4. מהצבא התובע של לשחרורו הביא שבפועל הגור� היה לא הנתבע כי חולק אי�, לפניי שהוצג מהחומר

 5 הנתבע פעולת הא� לדעת האפשרות את" סיכל" שביצע עבירות עקב, למעשה הלכה, התובע, זאת ע�

 6 באופ� מהצבא לשחרורו שהביאו אלו ה� העבירות יו� של בסופו, שכ�, לאו א� לשחרורו מביאה הייתה

 7 ניתק, בזאת. מהצבא לשחרורו יו� של בסופו הובילה אשר סמי� לוועדת משהועלה" אוטומטי" כמעט

 8  . מהצבא שחרורו לבי� ד"העו פעולת בי� הסיבתי הקשר למעשה

 9 את לחייב יש הא� לבחו� מקו� היה אז כי, בתוצאות מותנה היה לא הטרחה שכר הסכ� בו מקו�

 10  . ראוי בשכר או, ששול� מהסכו� דבר לו להשיב לא, היינו – ציפייה בפיצויי התובע

 11 לתוצאת דניאל את להביא מתחייב המשרד", וביה מיניה, מובהר היה הטרחה שכר משבהסכ�

 12 לפעול איפשר והלקוח במידה" ",למוסכ! מעבר ט"שכ תשלו! תוספת תהיה לא. הצבא מ� השחרור

 13 מותנה ט"שכ הסכ� שלפנינו הרי –" כספי! החזר יהיה, השחרור הושג לא ועדיי� הערוצי! בכל

 14 חלק( החוזי� לחוק 27 לסעי# בהתא� תנאי על חוזה לפנינו אז כי, מתלה תנאי משקיי�. בתוצאות

 15 הטרחה שכר כספי את לכאורה להשיב יש אז כי, התנאי התקיי� משלא, כ� ועל 1973!ג"התשל) , כללי

 16 קיו� את שמנע בכ
 התובע ידי על התנאי לסיכול, למעשה הלכה, טוע� הנתבע אומנ�). הוצאות בניכוי(

 17 לא הסעי# הוראות כי קובע) ג( 28 סעי#, ואול�. קיומו אי על להסתמ
 זכאי הוא אי� כ� ועל התנאי

 18  . ברשלנות ולא בזדו� שלא לקיומו גר� או התנאי קיו� את הצד מנע א� יחולו

 19  ? האומנ! – חוזה סיכול

 20 או" בזדו�" עבירות מהוות סמי� ועבירות �"לשק פריצה עבירות ביצוע הא�, אפוא היא השאלה

 21  ? בענייננו החוזה של קיומו המונע באופ�" ברשלנות"

 22 או ברשלנות או בזדו� עוולה ביצע התובע הא� לשאלה נכנסת איני. שלילי הוא לכ
 המענה כי סבורני

 23 היא השאלה. הפלילי במשפט נגדו שננקטו ההליכי� במסגרת נידונה אשר –זדו� של נפשי ביסוד עבירה

 24 אלא, עצמה בפני ביצועה לש� העבירה בביצוע ברשלנות או בזדו� פעל א� לא – הסיבתי הקשר שאלת

 25 ! לומר נכו� יותר או �"לשק פר$ כי היינו – החוזה מ� עצמו לשחרר כדי ברשלנות או בזדו� פעל הא�

 26 שתוביל סמי� לוועדת לעלות ובעקבותיה הרשעה לכדי עצמו להביא כדי בזדו� בסמי� השתמש הא�

 27 שיורשע לכ
 במזיד גר� א� לא היא השאלה; ודוק. הנתבע ע� חתו� הוא עליו החוזה מ� לשחרורו

 28 וזאת נתו� מצב באותו חייל כל כדי� אובייקטיבי באופ� לשחרורו שתוביל זו שהיא סמי� לוועדת ויעלה

 29  . לשירות להתאמה הסובייקטיבי מצבו את הבוחנת התאמה אי ועדת תחת
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 1 שדר
 שראה שעה מהצבא לשחרורו להוביל כדי עבירות עבר כי תביעתו בכתב הודה עצמו התובע

 2 ליחידה חזרתו על מורי� בדיקה כל משלאחר מהצבא להשתחרר מצליח לא הוא הדי� עור
 של הטיפול

 3 7 עברו...בצבא הפקודות את הפרתי ולכ�" מדרגה" להעלות" ביקש, כ� על. לשחררו מקו� אי� וכי

 4 עצמאית יוזמה לגלות והחלטתי, אותי לשחרר כלומר, תוצאות מראה לא די� ועור', בער' חודשי!

 5 נשפטתי מעשי בעקבות. בשבילי לא שהצבא הרגשתי, להשתחרר רציתי מאוד פשוט, ומסוכנת

 6 לבי� בינו בתכתובות ג� כ
 ".בקלו� מהצבא שוחררתי שאחריו בער' חודשי! 5 ל  לכלא ונכנסתי

 7 הדבר עצ!...משלי ביוזמה נקטתי אז, היה ולא לתוצאות שנה חצי שחיכיתי לאחר" ציי� הנתבע

 8 בזכות' א! שבדקת מבלי התיק את" סגרת" שאתה אומר זה לארכיו� הול' שאתה מציי� שאתה

 9 עבריינית התנהגות בשל לא לטענתו העבירות את ביצע הוא כי לומר נית� אומנ�". מהצבא יצאתי

 10 ויכול היחידי המניע וזהו יכול. מהצבא שחרור – עבורו" הנכס#" ליעד להגיע מטרה מתו
 אלא גרידא

 11 ישנו לתובע. מה� אחת היא הצבא מ� לשחרור והשאיפה העבירות לביצוע מניעי� במספר מדובר כי

 12  . לשחרורו הובילו אלו עבירות ביצוע לא אול� ועריקות נפקדות עבירות של עבר

 13; לאמור. החוזה פי על ממחויבות שחרורו לש� ופריצה סמי� עבירות ביצע הא�, אפוא, הוא המבח�

 14) פעל שכ� הראיות מחומר שעולה כפי( לתכתיביו בהתא� יפעל עוד כל לו לסייע התחייב הנתבע הא�

 15 כי דומני. מהצבא אותו לשחרר החוזה מטרת את סיכל ובכ
 הנתבע הוראות את הפר התובע אול�

 16 צלח ואכ� החוזה מטרת את לקיי� במטרה פעולות ביצע התובע. שלילית היא דנ� במקרה התשובה


 17. מטרה אותה את להשיג וצלח שפעל כפי פעל כ� ועל צלח ולא הנתבע לו שהתווה בדר
 פעל הוא. בכ

 18 א!" הנתבע טענת את לקבל קושי קיי�, לכ�. מטרתו את לתובע ישיג שהנתבע אפשרות מנע לא הוא

 19 הנתבע). 20!19' ש, 2' עמ( "שחרור לוועדת אותו מעלי! היו בלג� עושה היה ולא בפברואר הול' היה

 20 עושה אתה א! לשירות התאמה לוועדת פסיכיאטר של המלצה יש שכבר ברגע" כי בדיו� טע� עצמו

 21!13' ש, 3' עמ( "קשור לא סמי! ועדת. התאמה אי לוועדת אות' מעלה השופט אוטומטי, עריקויות

 22 בתכתובות). בעריקות מדובר והא� ימי� כמה מצוי� לא כי א�( משירות נפקד כ� התובע כי, יוזכר). 14

 23 פעולה שיתו# היה שלא הוכח לא ".של' פעולה שיתו( נדרש ההסכ! לפי" לתובע הנתבע ציי� המייל

 24 כחמישה במש
 הנתבע אותו שהכי� למתווה בהתא� כאמור פעל כ� שהתובע לכ
 מעבר. התובע מצד

 25 מאשימה אצבע הנתבע מפנה אליו ביחס אשר" הבלג�, "בשירות להשאירו המליצו פע� וכל חודשי�

 26 לשחררו הומל$ לא בכלא שהותו במהל
 שג� היא והעובדה, להשתחרר מהתובע כאמור מנעה לא

 27 פעולות כי, לומר רוצה. לשחרור כעילה התובע לשחרור מהלכיו את הנתבע ביסס עליה� מהטעמי�

 28 הסמי� עבירות מביצוע כתוצאה" הליכי� הפסקת"ב מדובר ואי� במקביל להתקיי� יכלו הנתבע

 29 התובע ג�. הצבא מ� לשחרור התובע את להביא הנתבע פעולות את להמשי
 נית� שלא באופ� והפריצה

 30. ועיקר כלל בקשר איתו היה לא הנתבע ובריח סורג מאחורי שהה בה התקופה במהל
 כי תיאר עצמו

 31 התנהגות עקב מסוכל היה והשחרור לשחררו מאמ$ עושה היה הנתבע לו הדבר שונה; אחר לשו�

 32 על. מפעולותיו כתוצאה דווקא יו� של בסופו שוחרר הוא אלא סוכל לא השחרור, דנ� במקרה. התובע

 33  .   התובע מצד לקיימו שלא מכוו� באופ� החוזה סיכול טענת עומדת לא לכאורה, כ�
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 1  ראוי שכר או ציפייה פיצויי – הטרחה שכר

 2 לפיו, שבו 10 בסעי# הטרחה שכר בהסכ� הקבוע הסייג בדבר הנתבע טענת את לקבל מתקשה אני

 3 בתשלו! חייבי! ונהיה ששול! כס( יוחזר לא", בעניינו הטיפול את ויפסיק שבמידה מסכי� התובע

 4 אחר ד"עו בחר התובע בו במקרה מדובר אי� ".הטרחה שכר להסכ! בהתא! התחייבותנו מלוא

 5 מדובר עת זה סעי# של דינו מה שאלה עולה, אכ�. הייצוג את להפסיק והחליט הנתבע של תחתיו

 6 נקשר לשמה המטרה והתייתרות חרטה הבעת בבחינת בצבא לשרת כ� רצו� בדמות לב בתו� בסיכול

 7 דדה מירי ד"עו' נ בראל אושרית 17!05!62456) צ"ראשל( תק: והשוו ראו( הדי� עור
 ע� בהסכ�

 8 אי סוגיית את העלתה נגדו הפלילי בהלי
 התובע את שייצגה הדי� עורכת, דנ� במקרה)). 26.3.2018(

 9 אי לוועדת בהפניה מדובר אי�. שוחרר ואז סמי� לוועדת עלה שהתובע באופ� לשירות התאמתו

 10 סיו� את" דחפה" האחרת הדי� ועורכת הוועדה לפני מונח הנתבע שהכי� החומר שכל לשירות התאמה


 11 התאמה אי ועדת לפני שהונח החומר הוא הוא סמי� ועדת לפני שהונח שהחומר הוכח לא. ההלי

 12 הצבא רשויות את שהניעו הגורמי� יתר בי� א� ובי� מכריע כגור� א� בי�, לשחרורו סייע והאחרו�

 13  . לשחררו

 14 פקודת לפי נגדו ההלי
 במסגרת טיעו� להסדר הגיעו והתובע הצבאית התובעת כי מלמד 1/בת עיו�

 15 שאומנ� והאישי הכלכלי מצבו את לעונש הטיעוני� במסגרת העלתה הנתבע כ"ב. המסוכני� הסמי�

 16 קשר ללא לעונש מטיעוני� חלק ה� אלו טיעוני� הוא ברי אול� התאמה אי לוועדת הבסיס חומר הוא

 17 הסכימו לא": הבאה בדר
 בוטאה שחרורו לעניי� הנתבע כ"ב של התייחסות. התאמה אי לוועדת

 18 שה� הנחיות לי שהעביר וועדות תא ראש ע! שוחחתי, די� גזר שיהיה לפני סמי! וועדת לעשות

 19 שהוועדה לחלוטי� ברור לי. די� גזר מת� לפני הוועדה בפני עמידה מאפשרות שאינ� חדשות הנחיות

 20 משירות אותו שתפטור ככזו סמי� לוועדת כיוונה התובע כ"ב כי, וראה צא. "משירות אותו תפטור

 21 לא. השחרור לאחר רק אלא בצבא לו זכאי אינו שהוא הרווחה גורמי מטע� טיפול קבלת של בהקשר

 22. המתוארות העבירות לביצוע קוד� מהשירות שחרור של בתהלי
 החל כי או התאמה אי ועדת הוזכרה

 23 בסיס� על הטעמי� בגי� ולא "בסמי! שימוש בגי� התאמה אי" היא 2/בת המצוינת השחרור סיבת ג�

 24 חוות למשל הונחה הסמי� ועדת בפני כי כאמור הוכח לא. התאמה אי לוועדת התובע את הגיש הנתבע

 25 כ�. הנתבע ידי על שנוסחו בקשות או הנתבע של הטיפול במסגרת שנתקבלה פסיכיאטרי מומחה דעת

 26  . סמי� ועדת פרוטוקול לפניי הוצג לא

 27 ח"דו: ובכלל�, הצבאית היחידה במסגרת שנערכו לפניי שהוצגו במסמכי� עיינתי. ועוד זאת

 28 מתאריכי�) בדיקה/הערכה( מפגש תדפיס; אינטייק!מפגש תדפיסי; 9.11.2016  מיו� פסיכוסוציאלי

 29 מיו� פסיכוסוציאלי ח"דו, 13.2.2017 מיו� אינטייק!מפגש תדפיס; 26.12.2016, 13.12.2016

 30 וכ� 15.5.2017 מיו� שמפג דפיסת; 19.4.2017 מיו� מומחה/פסיכאטר !מפגש תדפיס; 13.2.2017

 31  .  1.6.2017 מיו� מומחה פסיכיאטר בדיקת
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 1 לטענת( חודשי� חמישה של לתקופה לכלא נכנס הוא. 4.9.2016 ביו� הנתבע ע� בהסכ� נקשר התובע

 2, זו שנה במהל
. 4.9.2017 ביו� ושוחרר) זו בתקופה עמו הקשר את ניתק אשר הוא הנתבע, התובע

 3 המניע כי עולה, הזמ� תקופת בבחינת ג�. ושוחרר סמי� לוועדת עלה, בכלא היה התובע שנה כחצי

 4  . הסמי� בעבירות התובע של מעורבותו עצ� היה לשחרור העיקרי

 5 מלמד) ט"שכ הסכ� על התובע שחת� לאחר כחודשיי�( 9.11.2016 מיו� פסיכוסוציאלי ח"בדו עיו�

 6 אובח� הוא. "לפסיכיאטרית אותו הפנה הדי� והעור' די� לעור' פנה" ד"עו לו שיש מסר התובע כי

 7 צוי� ".מעוניי� אינו: לשירות מוצהרת מוטיבציה", נרש�. "צבאית מסגרת בכל לשרת יתקשה"ש כמי

 8 ביצע הוא" ".משפחתי רגע על התנהגותיי! מאפייני! בעלת הסתגלותית מצוקה" בעל הוא התובע כי

 9 לאחר לקב� מופנה. תב� ימי 203 ו פעמי! מספר כליאה שגררו מרובות נפקדויות וחצי השנה במהל'

 10 שהמליצה אזרחית פסיכיאטרית בבדיקת שהיה ולאחר בברה� פניות למדור ד"עו באמצעות פנייה

 11 מדובר כי ניכר"). מ"א – הנתבע הכוונת בעקבות בוצעה האזרחית הבדיקה כי יצוי�( "לקב� פנייה על

 12 לחייל כי כבר הוכח זאת ע!. הנוקשה הצבאית המסגרת מאפייני ע! להתמודד המתקשה בחייל

 13 ברהנית עילה אי� להתרשמותי כ� ועל) תעסוקה, לימוד שנות 12( במסגרת להימצאות מסוימת יכולת

 14 של לעיונו מועבר התיק כ� ועל נוס( ברה� גור! ע! התייעצות לנכו� רואה אני, זאת ע!. לשחרור

 15 הועלה המפגש ובתדפיס הדעת בחוות כבר כי, יוער. לשירות להחזירו הומל$ ".פיקודי פסיכיאטר

 16  . "ממכרי! ובחומרי! בסמי! שימוש" בעייתו

 17, החייל של בתיקו שעיי� פיקודי פסיכיאטר ע! התייעצות לאחר" צוי�, 13.12.2016 מיו� בתדפיס

 18 להתמודדות המרכזי המסלול וכי מפסיכופתולוגיה מתרש! הוא אי� כי היא הפסיכיאטר התרשמות

 19  . לשירות חזר התובע ".ל"וה במסגרת היא החייל ע!

 20 לבחו�" הומל$, זאת ע�. לשחרור ברהנית עילה אי� ולפיו תכניו על חזר 26.12.2016 מיו� תדפיס

 21  .לשירות חזר התובע. "ברה� התערבות תו!, לעכשיו נכו�...משמעתי בערו/ ל"לוה הפניה

 22 ולא יכול, לברה� פניה של ערו$ באותו ממשי
 היה והתובע היה, ט"שכ להסכ� בהתא� כי, אפוא יוצא

 23  . כספו את לו משיב היה הנתבע ממילא ואז משירות לשחררו שלא היו משההמלצות משתחרר היה

 24 הביסי לשק� פריצה רקע על כלא/למעצר כניסה לפני דעת חוות( 13.2.2017 מיו� בתדפיס. ועוד זאת

 25.  צבאי משירות בפטור רצו� הביע התובע – ט"שכ הסכ� על חתימה לאחר חודשי� 5 –) בסמי� ושימוש

 26 רבי! סיכויי!, לשירות להסתגלות מאוד נמו' פוטנצייאל" ישנו כי הובהר אינטייק– המפגש בתדפיס

 27 פוטנצייאל של מקיומו מתרשמת, לעיל המתוארי! והקשיי! �"התב ימי ריבוי לאור". "לקשיי!

 28 של בעניינו כ"בבס �"הברה גורמי מעורבות להמש' עילה להערכתי אי�, לשירות להסתגלות נמו'

 29 ".סמי! ועדת או ל"וה באמצעות צבאי שירות המש' החייל של התאמתו בחינת על ממליצה. החייל

 30  . לשירות חזרתו על הומל$
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 1 למסגרות הסתגלות קשיי...לסמי! מהתמכרות התרשמתי לא": 19.4.2017 מיו� מפגש בתדפיס

 2 חזר התובע. "לתשובתה ממתי� וכי התאמה אי בוועדת היה לדבריו. צבאית מסגרת כולל חיי!

 3  . לשירות

 4 לב ובשי� מסקנותיה הוצגו לא אול� התאמה אי בוועדת היה כ� שהתובע עולה כי, יצוי� זה בהקשר


 5 היה כבר הוא חיובית תשובה הייתה שא� הרי, התדפיס למועד ממש בסמו
 לכלא נכנס שהוא לכ

 6 אבחנה עבר הוא בכלא השהות תקופת במהל
 אלא לשירות חזר שהוא רק לא ואול�. אותה מקבל

 7 אי רקע על משירות שחרור לשקול מומל/" ולפיה), 1.6.2017 ביו� וג� 15.5.2017 ביו� ג�( נוספת

 8 100 של בסכו! חובות, החוק ע! הסתבכויות, פריצות, גניבות שכוללת עבריינית התנהגות( התאמה

 9 הוא לשחרורו מכ� לאחר חודשי� כשלושה שהוביל והטע�, ")בסמי! שימוש, טלפו� לחברת 0 אל(

 10 או אישיותו קווי ולא, בסמי� השימוש ! הצבאי השירות במהל
 ביצע אותה העבריינית התנהגותו

 11 בחוות לראות נית� לכ
 מופע. בסמי� מהשימוש במנותק, נתו� היה בה אישית הכלכלית המצוקה

 12 מצבו הערכת" שעניינה) הנתבע בעצת נשלח אליה( 19.10.2016 מיו� האזרחית הפסיכיאטרית הדעת

 13 לעמוד מסוגלות וחוסר ידו על שמתואר כפי סמכות בעיות ע� לקשייו מתייחסת הדעת חוות ".הנפשי

 14  . בסמי� שימוש – "בעבר" והודגש הוזכר. לח$ בתנאי

 15	בייניש בעניי� להלכה נפסק, ללקוח ד"עו בי� טרחה שכר הסכ� מסוג לחוזה לב בשי�, מקו� מכל

 16 :כי) 114) 5( מז ד"פ, מ"בע לבני� חברה סיבוס דניה' נ די� עורכי	עדיאל	ביניש 136/92 א"ע( עדיאל

 17 במפורש הוסכ! לא א!, הדי� עור' של בשכרו שמדובר ככל, ללקוח די� עור' שבי� בהתקשרות) ג"(

 18 מלהיזקק ולחדול הדי� עור' ע! הקשר את לנתק הלקוח רשאי ולפיו, מכללא תנאי לקרוא יש, אחרת

 19, הדי� עור' של שירותיו נתבקשו אליה שבקשר העיסקה הושלמה טר! אפילו, עת בכל לשירותיו

 20 זכות שבי� הראוי האיזו� את ליצור כדי יש בכ'. נית� שכבר השירות עבור ראוי שכר שיובטח ובתנאי

 21 עור' של הלגיטימית זכותו לבי�, פרקליטו לבי� בינו מלאי! אמו� יחסי על שמירה תו' לייצוג הלקוח

� 22 שכר לקביעת הנורמטיבי שהבסיס ציי� המשפט בית ).124' בעמ ,ש!(" טרחתו בגי� שכר לקבל הדי

 23 עשיית בדיני מקורה אשר, 1973!ג"התשל), כללי חלק( החוזי� לחוק 46 סעי# בהוראת מעוג� ראוי

 24 הוסכ!" דנ� במקרה; ודוק. עמלו בגי� לשכר זכאי שאד� בעיקרו� טמו� והגיונה, במשפט ולא עושר

 25 יושב לא ששול! טרחה שכר" כי, וביה מיניה, הובהר הטרחה שכר להסכ� 3 בסעי#. "אחרת במפורש

 26 לפני הייצוג יופסק בו במצב ג�, היינו, ..."הלקוח מצד טיפול הפסקת של במקרה ג! מקרה בשו!

 27  . במלואו הטרחה שכר ישול� – הושל� לא המשפטי השירות וכאשר העבודה סיו�

  28 

 29 בעניי� לדבריו העליו� המשפט בית התייחס)), 20.3.2008( סרוצקי�' נ קורפו 8854/06 א"ע( קורפו בעניי�

 30 :כ
 וקבע, עדיאל!ביניש

  31 

 32 לרוק� שיאפשר באופ� אלו דברי! לקרוא אי� כי היא דעתנו" 

� 33 שירותי! לקבלת בחוזה מתקשרי! של חובת! את מתוכ

 34 זה מסוג חוזה, אומנ!. לב בתו! לנהוג די� מעור' משפטיי!
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 1 עוד מעוניי� אינו לקוח בו מקו! כי וברי, הדדי אמו� על מבוסס

 2, הוגנת סיבה הינה חוזה להפסקת וסיבתו הדי� עור' של בשירותיו

 3, זאת. ציפייה פיצויי דינו לעור' לשל! המשפט בית עליו יטיל לא

 4 ימשי' כי ולהבטיח אמו� יסוד אותו את לשמר יש כי הבנה מתו'

 5, הוא החשש. לקוחותיה! לבי� די� עורכי שבי� ביחסי! להתקיי!

 6 יחוייב ומקרה מקרה בכל כי, מועד מבעוד, לקוח יידע א! כי

 7 את מהלפסיק שיימנע הרי, דינו לעור' ציפייה פיצויי בתשלו!

 8 מקרי! באות! ג!, לו רצויה שאינה בהתקשרות וימשי' הייצוג

 9, אכ�. ...עוד קיי! אינו דינו בעור' הלקוח של האמו� יסוד בה!

 10 שלשמו בפרוייקט עוד מעוניי� אינו הלקוח בה!... במקרי!

 11 לפיו ההסכ! לתו' מכללא תנאי לקרוא יש, הדי� עור' ע! התקשר

 12 בי� להבדיל יש ואול!...ציפייה לפיצויי הדי� עור' זכאי יהיה לא

 13 ללקוח הדי� עור' בי� ההסכ! הפיכת לבי� האמו� יסוד שימרו

 14 מקו! אי�. הלקוח עבור בלבד המלצה בגדר הינו אשר לנייר

 15 פלוני די� עור' ע! כרת אותו ההסכ! מ� להתשחרר ללקוח לאפשר

 16 אליו שהגיעה משו! רק, ציפייה פיצויי בתשלו! חייב להיות מבלי

 17  ). 17!18 פסקאות ,ש!( "אלמוני די� מעור' יותר מפתה הצעה

  18 


 19 מהטיפול רצו� שבע אינו הוא כי, עובדתית המובססות, טענות הלקוח ידי על מועלות לא עוד כל", כ

 20 יוכל לא, קיימת עדיי� דינו עור' את שכר למענה המטרה עוד וכל דינו עור' ידי על לו הנית� המקצועי

 21 כי יוכיח א! אלא, ציפייה בפיצויי שיחויב מבלי צדדי חד באופ� מההסכ! להשתחרר לקוח אותו

 22). 19' בעמ, ש�( "מטרה אותה את להגשי!, סבירי! באמצעי!, יכול היה לא זו השתחררות לולא

 23 הפוטרת המשפטי הייצוג הפסקת של נסבלת הבלתי הקלות את לקבל אי�" הטע� מ�, היתר בי�, זאת

 24 לרוחו אינו הדי� שעור' מוצא שהלקוח בכ' די אי�. ההסכ! מכוח עליו שנטל מהחובות הלקוח את

 25 תק ראו" (לשל! שהתחייב הטרחה שכר משתלו! אותו שיפטור באופ� לפטרו לו שיתאפשר כדי

1128!11!14 � 26   ). גוזל� עניי� :להל�. 14 פסקה), 3.1.2016( די� עורכי חברת אורו� אילו�' נ גוזל

 27 שלב בכל – מלא טרחה שכר לתשלו� גורפת תניה בדבר הסוגיה את להבהיר הטיב קלינג. ג המלומד

 28  : דבריו ה� ואלו, שהיא הבחנה ללא

  29 

"� 30 הדי� עור' של טיפולו א!, הטרחה שכר מלוא בתשלו! הלקוח את לחייב אי

 31 תקנת את נוגדת היותה בשל תפסל כזו שהוראה נראה. השלמתו לפני יופסק

 32 בי�. בכ' שירצה ולהחליפו די� בעור' לבחור הלקוח של בזכותו בפגעה, הציבור

 33 בראש להעמיד חייב הדי� עור'. אמו� יחסי כאמור קיימי! ללקוחו הדי� עור'

 34 ללקוח. שלו אישי אינטרס בכל התחשבות מניעת תו', הלקוח עניי� את מעיניו

 35 ללקוח להעניק יש, מתערער זה אמו� כאשר. בפרקליטו מלא אמו� שיהא צרי'

 36 לבחור מלאה אפשרות מת� תו', דינו עור' ע! הקשר את להפסיק האפשרות את

 37 בית של גישתו לאור". סנקציה" אחריו יגרור שהדבר בלא, חדש פרקליט

 38 למקרה פיצוי הדי� לעור' לשל! התחייבות כל שתפסל נראה העליו� המשפט

 39), 2001!א"תשס( די� בעריכת אתיקה בספרו קלינג.ג( ההתקשרות הפסקת של

 40 משה טיטונובי/' נ זיסמ� עטרה 09!09!20530 בתא שהובאו כפי 212' עמ

)30.12.2012 .((  41 

  42 
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 1 יצחק ד"עו' נ מ"בע חקל יכי� 9282/02 א"ע ראו( בשכר לזכות הטוע� על הוא ראוי שכר להוכחת הנטל

 2 נערכה כי לפניי שהונח הראייתי מהחומר עולה, אול�. דעת חוות הוגשה לא)). 28.4.2004( יחיאל

 3 לש� הצבא רשויות ע� מגעי� החלו וכ� פרטית פסיכיאטרית לבדיקה הופנה הנתבע, ייעו$ פגישת

 4 לנכות יש וכי בעניינו פעולות שנעשו לכ
 מתכחש לא התובע ג�. התאמה אי לוועדת התובע העלאת

 5 בהסכ� משמדובר התוצאה הושגה ומשלא בתביעה לטיפול כוללני סכו� משנקבע. בהתאמה הוצאות

 6 של הערכתו פי על, בפעולותיו בהתחשב ראוי טרחה שכר למבקש לפסוק יש, לפיכ
, תוצאה מותנה

 7 במסגרת)). 10.4.2018( יעקביא� מאירי' נ ח� משה 17!04!18345 ק"רת: והשוו ראו( המשפט בית

 8 שעה אחת לא נוהג שהוא כפי האומד� דר' על" טרחה שכר לפסוק המשפט בית רשאי, זו הערכה

 9 הסכו� אומד�, כ� כמו). ש!( "לפניו הבאות שונות בתביעות טרחה ושכר משפט הוצאות פוסק שהוא

 10 עורכי לשכת בכללי המונח והבסיס הייצוג להפסקת עד שבוצעה לעבודה בהתא� ויבוצע יכול להשבה

 11  . 2000!ס"תש), המומל$ המינימלי התערי#( הדי�

 12 

 13 לפי כספי החזר וקבלת הייצוג להפסקת עילה קמה לתובע כי התרשמתי, לעיל האמור ולנוכח, כ� על

 14  . 3 5500 של בס
 ראוי שכר

 15 חוות כל של עלות( בנפרד ישולמו שההוצאות ט"שכ הסכ� במסגרת סוכ�, מומחה דעת לחוות אשר

 16 את מימ� הדי� עור
 כי בפניי הוכח לא). פרטיי� רופאי� משני יותר יהיו ולא מ"מע כולל 3 2500 היא

 17  . 3 1500 של בס
, התובע של שמו על יצאה המומחה של החשבוניות אלא הללו ההוצאות

 18  . 3 5500 של ס
 לתובע ישיב הנתבע, לעיל האמור ולנוכח, כ� על

 19  .בהוצאותיו יישא צד כל, הגעתי אליה התוצאה לנוכח

 20  . יו� 15 תו
 המחוזי המשפט לבית ערעור רשות בקשת

 21  .  לצדדי! הדי� מפסק העתק תמציא המזכירות

  22 

  23 

  24 

  25 

 26  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  17, ח' חשוו� תשע"טנית� היו�,  

                   27 



  
  בנתניהבית משפט לתביעות קטנות 

    

  אלבז נ' שאול 17	11	28684 ת"ק
  

   
    תיק חיצוני: 

   

9  
 9מתו

 1 

  2 

  3 

  4 




