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  אית�	אורנה סנדלר  שופטתה כבוד פני ל
 

 
 ונתבע שכנגד תובע

  
 גיל שח�

  
  נגד

 

  
 ת ותובעת שכנגדנתבע

  
 אילנה ואזנה

  
  בש� התובע והנתבע שכנגד: בעצמו

  
  אלעזר עמר ועו"ד יסמי� לוינבוקבש� הנתבעת והתובעת שכנגד: עו"ד 

  
  
  

  
� פסק די

  1 

 2: התביעה העיקרית עניינה על ידי עור
 די� שעניינ� מת� שירותי ייצוג . לפניי תביעה ותביעה שכנגד1

 3, ואילו שנער
 בי� הצדדי� טרחההבהתא� להסכ� שכר  בגי� שירותי הייצוג תשלו� שכר טרחה

 4  שקיבלה מהתובע. י הייצוגבנוגע לשירותהתביעה שכנגד מתייחסת לטענות הנתבעת 

  5 

 6  .גירושי� בבית הדי� הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה התובע ייצג את הנתבעת במסגרת הליכי. 2

  7 

 8בצירו% מע"מ בגי�  $ 85,000בהתא� להסכ� שכר הטרחה, היה על הנתבעת לשל� לתובע ס
 של 

 9 ,$ 20,000ו תשלו� מקדמה על ס
 היסוכ� עליה� שטיפולו של התובע בעניינה, ותנאי התשלו� 

 10   .עריכת ההסכ� חודשי� ממועדעשר ותשלו� מלוא היתרה ע� מכירת בית מגוריה או תו
 שמונה 

  11 

 12  ותו לא. $ 20,000 לתובע מקדמה על ס
 של בפועל שילמה הנתבעת אי� חולק כי

  13 

 14ה של הנתבעת, הג� שחלפו למעלה משמונה עשר חודשי�, המתי� התובע למועד בו יימכר בית מגורי

 15ומשנודע לו כי חתמה על זיכרו� דברי� למכירת הבית וא% שכרה שירותיו של עור
 די� על מנת שיטפל 

 16  בעסקה, פנה לנתבעת על מנת שתסדיר את יתרת התשלו�. משלא נענה בחיוב, הוגשה תביעה זו.

  17 

 18טלמור פרס) הוטל צו כתוארה אז , כי בהתא� להחלטת בית המשפט (מפי כבוד הרשמת הבכירה יצוי�

 19עיקול על בית מגוריה של המבקשת, א
 בהמש
 בוטל הצו בהסכמת הצדדי�, כנגד הפקדת ס
 של 

 20  בקופת בית המשפט. $ 80,000
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 2בקשת הרשות להתגונ� טוענת הנתבעת כי התובע סיכ� עמה, במעמד אביה המנוח ואחיה, מסגרת ב. 3

 3 19וזאת לאור טענותיה המוצדקות בגי� טיפולו בה (ראו סעי%  ,ששכר הטרחה הנקוב בהסכ� יופחת

 4  לבקשת הרשות להתגונ�).

  5 

 6במסגרת כתב התביעה שכנגד טוענת הנתבעת כי הסכ� שכר הטרחה נוסח על ידי התובע באופ� בלתי 

 7  הוג�, באשר לכאורה על פי ההסכ� זכאי התובע לסכו� הנקוב בו ג� א� לא עבד כלל. 

  8 

 9הסכמת הצדדי� היה על התובע לייצג את הנתבעת באופ� אישי, א
 בפועל הפר התובע כ� נטע� כי על פי 

 10את ההסכ� באופ� שענייניה של הנתבעת טופלו על ידי עורכי די� אחרי� ממשרדו, תו
 שהתובע שימש 

 11  א
 מעי� "חותמת גומי" לטיפול האמור.

  12 

 13כוחו של ב� זוגה לשעבר של  התובע התמנה ככונס נכסי� במשות% יחד ע� באכי  טוענת עוד הנתבעת

 14ר מחצית הזכויות בדירה מב� הזוג לשעבר לנתבעת, תו
 שגבה בגי� הליכי והנתבעת על מנת למכ

 15  . בהסכ� המכר ללא מע"מ מהתמורה שסוכמה 2%הכינוס ס
 של 

  16 

 17סכו� שנגבה על חשבו� כבהקשר זה נטע� כי יש לראות בסכו� שגבה התובע בגי� הלי
 הכינוס האמור 

 18כולל בגי� כלל טיפולו של התובע בהליכי כשכר טרחה , שנקבע, רחה שסוכ� בי� הצדדי�שכר הט

 19בהלי
 כינוס על מנת לבצע את  בכלל לא ברור מדוע היה צור
. מעבר לכ
 טוענת הנתבעת כי הגירושי�

 20  ביניה�. הגירושי� שנער
 הסכ�וג לשעבר לנתבעת, על פי זהעברת מחצית הזכויות בנכס מב� ה

  21 

 22היה מחצית משווי על פי הסכ� המכר שנער
 בינה לבי� זוגה לשעבר  מכרמכי א% ששווי ה כ� נטע�,

 23ס
 של גבה התובע ככונס נכסי�  –שהרי מחצית ממנה הייתה שייכת ממילא לנתבעת  – בלבד הדירה

 24, שהועמד לצור
 ביצוע העסקה על ס
 של הנכסמשווי  2%בצירו% מע"מ, המהווי�  $ 38,800

 25בצירו% מע"מ שגבה  $ 19,400ס
 של  בכל מקרה על התובע להשיב לה ענת הנתבע,לט. $ 1,940,000

 26  ממנה ביתר.

  27 

 28 אשראת חובת הנאמנות הנתבעת א% טוענת בהקשר האחרו� כי התובע התרשל מקצועית כלפיה והפר 

 29. לטענתה, ניסוחו חב כלפיה כעור
 די� בשל האופ� בו ניסח את הסכ� המכר בינה לבי� ב� זוגה שלעבר

 30, ההסכ� תבע מהנתבעת פיצוי מוסכ� בגי� הפרת, שלשעברב� זוגה נוצל על ידי  עמו� של ההסכ�ה

 31הנתבעת מוסיפה  .$ 197,000, כלומר ס
 של התמורהמ 10%כביכול, תו
 דרישת פיצוי מוסכ� בגי� 

 32וא% הוטלו על רכושה  ,בהליכי הוצאה לפועל כנגדה בגי� ההלי
 האמור נקט ב� הזוג ומציינת כי

 33עיקולי� שוני�, דבר שאיל. אותה להתמודד ע� הליכי� מיותרי� נוספי� תו
 תשלו� שכר טרחה 
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 1התובע נאלצה היא לשכור לש� כ
 עורכי די� אחרי� מאחר ש, . לטענת הנתבעתלעורכי די� אחרי�

 2  בחר להפסיק את ייצוגה באופ� חד צדדי. 

  3 

 4שנועד  $ 10,000של  כו�הנאמנות של הכינוס מוחזק שלא כדי� סבנוס% טוענת הנתבעת כי בחשבו� 

 5לתשלו� חובו של ב� הזוג לשעבר לעירית אשדוד. לטענת הנתבעת, בפועל נאלצה היא לפרוע חוב זה 

 6בעצמה, מכספי הלוואה שנטלה לש� כ
, וזאת על מנת לקבל את אישור העירייה להעברת מחצית 

 7בית המשפט יורה לתובע להעביר לתובעת פירוט עדכני של  הנכס על שמה. הנתבעת מבקשת אפוא כי

 8  המוחזקי� בו, על פירותיה�. $ 10,000חשבו� הנאמנות, וכ� להורות לתובע להשיב לנתבעת ס
 של 

  9 

 10במסגרת כתב התביעה שכנגד כי על התובע להשיב לה את המקדמה ששולמה הנתבעת טוענת לסיכו�, 

 
 11בצירו%  $ 38,800ס
 של  ידיהלהשיב ל כי עליו , וכ�ועל יד בגי� הפרת ההסכ� $ 20,000על ידה בס

 12, בהתא� בצירו% מע"מ $ 19,700 להשיב לה ס
 של –, ולחלופי� ששולמו לו בכובעו ככונס נכסי�מע"מ 

 13שת הנתבעת כי בית המשפט יקבע שהסכו� לחלופי� מבקלשווי הממכר ולשכר הטרחה הנגזר ממנו. 

 14כ� נדרש התובע במסגרת כתב התביעה שכנגד וכחלק ממנו. האמור שול� על חשבו� שכר הטרחה 

 15על פירותיו המוחזק על ידו שלא לצור
 בחשבו� הנאמנות, ולפצות  $ 10,000להשיב לתובעת ס
 של 

 16  בגי� עגמת הנפש שנגרמה לה עקב הטיפול הכושל של התובע בענייניה. $ 50,000את התובעת בס
 של 

  17 

 18הסיוע המשפטי יחידת טענות הנתבעת כנגדו, וטוע� כי לאחר ש. התובע מצדו מכחיש מכל וכל את 4

 19לרשותה עור
 די�  האת מינויו של התובע כעור
 דינה של הנתבעת והעמיד 25.10.10ביו�  ההפסיק

 20לפנייתה  עתראליו כעבור שנתיי� וביקשה ממנו לייצגה באופ� פרטי. התובע נ יא עצמה, פנתה האחר

 21  שכר הטרחה נשוא המחלוקת. ובו ביו� נחת� הסכ�  ,של הנתבעת

  22 

 23כי הסכ� שכר  ,לטענות הנתבעת בנוגע לשכר הטרחה שקיבל בכובעו ככונס נכסי� משיב התובע

 24שבו כי שכר הטרחה שנקבע במסגרתו אינו כולל טיפול בעסקאות  3הטרחה קובע במפורש בסעי% 

 25ול בלשכת המקרקעי�, ובענייני� נוספי� (כגו� טיפ והעברות מקרקעי�, כמו ג� בהליכי הוצאה לפועל

 26התובע כי מונה ככונס נכסי� על ידי בית הדי� הרבני, מעבר לכ
 טוע�  . ועלויות שליחויות, אגרות וכד')

 27.ד. לכתב התביעה 10תפקידו זה "לא היה קשור" להסכ� שכר הטרחה נשוא המחלוקת (ראו סעי% כי ו

 28את עור
 הדי� י� ככונס � הרבניבהקשר זה מוסי% התובע ומציי� כי תחילה מינה בית הדי שכנגד).

 29שמונה לנתבעת מטע� הסיוע המשפטי יחד ע� בא כוחו של ב� זוגה לשעבר, וכי רק לאחר שייצוגה של 

 30  הנתבעת הועבר לתובע, ביוזמתה של הנתבעת, מונה התובע ככונס נכסי� תחתיו של אותו עור
 די�.

  31 

 32ד צדדי, כטענתה, וכי המשי
 לבקש התובע א% טוע� כי לא הפסיק את ייצוגה של הנתבעת באופ� ח

 33מהנתבעת להעביר אליו מסמכי� לצור
 המש
 הטיפול בענייניה ג� לאחר שהגיש את התביעה בעניי� 
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 1שכר הטרחה. לטענת התובע, ניתק את הקשר ע� הנתבעת רק לאחר שהנתבעת עצמה חדלה מלהגיב 

 2  לפניותיו.

  3 

 4וכי  מה,יכ� עבאופ� אישי כפי שסת השונות בערכאות השיפוטיוכי ייצג את הנתבעת עוד התובע טוע� 

 5רק לדיו� אחד נאל. לשלוח עורכת די� אחרת ממשרדו, וזאת לאחר שמאמציו לדחות את מועד הדיו� 

 6האמור לא נשאו פרי. לטענת התובע, המדובר היה בדיו� מוצלח מבחינתה של הנתבעת, באשר 

 7  א% זכתה בהוצאות משפט. יאבמסגרתו נדחתה על הס% תביעה שהוגשה כנגדה וה

  8 

 9  . מטע� בעלי הדי� העידו ה� עצמ�, בלבד.5

  10 

 11בו ייצג את הנתבעת על פי כתב מינוי מיחידת הסיוע ב הראשו� מחקירתו של התובע עלה כי בשל

 12המשפטי התייחס מינויו ג� לתביעת פירוק השיתו% שהגיש כנגדה ב� זוגה לשעבר בבית הדי� הרבני 

 13), וכי מספר חודשי� לאחר מכ� קיבל התובע לידיו את מכתבו של בא כוחה של ב� זוגה 3(ראו מב/

 14שי� כולל שיכלול, בי� היתר, את העברת חלקו של ב� לשעבר של הנתבעת, אשר התייחס להסכ� גירו

 15הגישו הנתבעת וב� זוגה לשעבר  2010). בחודש אוקטובר 4הזוג בדירת המגורי� לידי הנתבעת (ראו מב/

 16שכלל התייחסות ג�  הודעה מוסכמת לבית הדי� הרבני –ובה� התובע  –באמצעות עורכי דינ� 

 17תה התקופה א% נעשו פעולות בקשר למכירת הדירה, ). באו5למכירתה של דירת המגורי� (ראו מב/

 18ייצג את הנתבעת אותה עת במסגרת הסיוע המשפטי  כאמור בה� היה מעורב משרדו של התובע, אשר

 19  ). 6(ראו מב/

  20 

 21מהל
 במועד בו נכרת הסכ� שכר הטרחה נשוא המחלוקת, בידע התובע אישר בחקירתו הנגדית כי 

 22). 16 – 14ש'  11(עמ' הגירושי� כרו
 במכירת דירת� של בני הזוג , שהטיפול בהליכי 2012חודש נובמבר 

 23א% על פי כ� עמד התובע בחקירתו על כ
 שעל פי הסכ� שכר הטרחה האמור, הטיפול במכירת הדירה 

 24התובע בחקירתו כי בהקשר זה הסביר ). 13 – 9ש'  11לא נכלל בשכר הטרחה שסוכ� במסגרתו (עמ' 

 25היה צפי למכירת אכ� כי , והלי
 הכינוס כבר היה נתו�במועד בו נכרת ההסכ� בינו לבי� הנתבעת 

 26 – 19ש'  6אפשר לנתבעת לעמוד בתשלו� שכר הטרחה שסוכ� ביניה� (עמ' מה שצפוי היה להדירה, 

20 .(  27 

  28 

 �29 ממועד כריתת ההסכ�, התובע העיד כי לא עמד על קבלת יתרת התשלו� בחלו% שמונה עשר חודשי

 30הדירה נחת� זיכרו� דברי� וכי  כי תובעמשהסתבר ל.  כאמור בו, אלא העדי% להמתי� למכירת הדירה

 31 , א
 הנתבעת סירבה"לסיי  את זה יפה"עומדת להימכר, ניסה להגיע להסדר ע� התובעת על מנת 


 32   ). 5ש'  7עמ'  – 31ש'  6(עמ'  לכ

  33 
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 1הנכסי  ניהלו  "כונסילטענות בדבר שיעור שכר הטרחה בגי� הלי
 הכינוס העיד התובע בחקירתו: 

 2+  2%התמחרות בתיק, בהתמחרות זכה צד ג', הרי א  הוא היה זוכה בסופו של יו  היה משול  

 3מע"מ מכל התמורה, כמו המקובל בכל התיקי . אתה אומר שבגלל שבסופו של דבר אני סייעתי לה 

 4באתי אותה לכ)  שהיא תקנה שכ"ט צרי) להיחת) בחצי, כלומר לשיטת) שכ"ט תלוי בזהות בכ) וה

 5הקונה ולא בהיק� פעולות כינוס הנכסי  והטרחה, ולטענה זו אי� מקו . א  היא הייתה סבורה כ) 

 6  ). 26 – 21ש'  9(עמ' היא הייתה אומרת לביה"ד הרבני. שתפנה לביה"ד הרבני ותבקש החזר" 

  7 

 8ביקשה התובעת בעצמה מבית הדי� הרבני להפחית את שכר  אכ� כי בשלב מסוי� עוד העיד התובע

 9הטרחה שנקבע בגי� הליכי הכינוס, וכי בית הדי� הרבני הביא את הצדדי� להסכמה ולפיה יעמוד שכר 

 10דברי� ). 9 – 4ש'  13על שני אחוזי� בתוספת מע"מ (עמ' הטרחה על שני אחוזי� כולל מע"מ, במקו� 

 11  ).18ש'  32ו על ידי הנתבעת בחקירתה (עמ' אלה אושר

  12 

 13, 21.12.14באשר לסכו� שנותר בחשבו� הנאמנות העיד התובע כי על פי החלטת בית הדי� הרבני מיו� 

 14לעת עתה בחשבו� הנאמנות. התובע לא זכר בעדותו האמנ� שילמה  "השנוי במחלוקת"נותר הסכו� 

 15ואי�  "מחכה להוראות בית הדי�". לדברי התובע, הוא הנתבעת את חובו של ב� זוגה לשעבר לעירייה

 16  ).4 – 3ש'  14בעניי� זה (עמ'  דבר מוטלת עליו חובה ליזו�

  17 

 18התובע אישר בחקירתו כי קיבל את מלוא שכר הטרחה בגי� הלי
 הכינוס א% שבמועד התשלו� טר� 

 19, והסביר כי אי הועברו הזכויות בממכר על ש� הנתבעת בהתא� להסכ� בינה לבי� ב� זוגה לשעבר

 20  ). 34 – 32ש'  12ת חריגות בניה בנכס (עמ' יהעברת הזכויות נבעה מבעי

  21 

 22במהל
 חקירתה הנגדית של הנתבעת על ידי התובע צפו ועלו חילוקי הדעות בי� השניי� שהובילו . 6

 23לטענת התובע  –לכ
 שבסופו של דבר הופסק ייצוגה של הנתבעת על ידי התובע מטע� הסיוע המשפטי 

 24שה הדבר מיוזמתו שלו, ולטענת הנתבעת נעשה הדבר עקב תלונותיה על הטיפול לו זכתה ממשרדו נע

 25  ).16ש'  18עמ'  – 32ש'  16עמ' וכ�  3ש'  16עמ'  – 30ש'  15עמ' של התובע (

  26 

 27הנתבעת העידה כי לאחר מכ� לא הייתה מרוצה ג� מטיפולו של עור
 הדי� הנוס% שהעמידה לרשותה 

 28יחידת הסיוע המשפטי, ואז פנתה לתובע וביקשה שייצג אותה באופ� פרטי ואישי. הנתבעת הסבירה 

 29בעדותה כי לא רצתה לחשו% את סיפורה לפני עור
 די� נוס%, והעדיפה לחזור לתובע אשר הכיר את 

 30  ). 15 – 10ש'  19התיק (עמ' 

  31 

 32הנתבעת הודתה בחקירתה כי בעוד ההתנהלות מול משרדו של התובע נעשתה מול עורכות די� 

 33  ). 8ש'  21(עמ' "לבית משפט עו"ד שח� הגיע" ממשרדו, הרי ש

  34 
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 1הנתבעת א% הודתה, כי חר% טענותיה בדבר ייצוג כושל ורשלני על ידי התובע מתחילת הדר
, תו

 2להיות מיוצגת על ידו עד לשלב בו הוגשה נגדה היא הפרת התחייבותו לייצגה באופ� אישי, המשיכה 

 3  ).  32 – 29ש'  23(עמ'  התביעה בגי� שכר הטרחה, שאז בחרה לעבור לעור
 די� אחר 

  4 

 5העידה  בהסכ� טענתה בדבר סיכו� שנער
 בי� הצדדי� על הפחתת שכר הטרחה הנקובבנוגע ל

 6). טענת הנתבעת במסגרת 15ש'  24הנתבעת כי הדברי� סוכמו במסגרת פגישה ע� אביה המנוח (עמ' 

 7משנשאלה הנתבעת על  על ידה.לא נזכרה בקשת הרשות להתגונ�, כאילו באותו מעמד נכח ג� אחיה, 

 8הנתבעת ). 23 – 22ש'  25כ
, העידה לראשונה כי אחיה חזר בתשובה והתרחק מבני משפחתו (עמ' 

 9א% על פי כ�  ).8 2 7ש'  24עמ' (ראו  על ידה ע� התובענטע� הראיה לסיכו� כל הודתה כי אי� בידה 

 10 40,000 –� לו יותר מ לראשונה במסגרת חקירתה הנגדית כי מסרה לתובע שלא תשל העידה הנתבעת

 11  ).19 – 18ש'  24(ראו עמ'  "נסתדר", וכי התובע השיב $

  12 

 13עלתה על ידה לראשונה גרסה נוספת, ולפיה במעמד ובמהל
 חקירתה הנגדית של הנתבעת היצוי�, כי 

 14"אל תדאגי אילנה, תחתמי, זה לא הסכו  הסופי, זה הנוהל הכללי חתימת ההסכ� אמר לה התובע 

 15). ע� זאת, הודתה הנתבעת בחקירתה כי אילו נרש� 2 – 1ש'  25(עמ' להסכמה"  של המשרד ונגיע

 16   ). 14 – 13ש'  25(עמ'  כלל , לא הייתה חותמת עליו$סכו� גבוה יותר בהסכ�, כגו� מאה וחמשי� אל% 

  17 

 18הודתה בחקירתה הנגדית כי עובר למועד בו הוגש כתב התביעה כנגדה חתמה על הוסיפה והנתבעת 

 19), 25 – 22ש'  27(עמ' כי העסקה לא יצאה בסופו של דבר לפועל  ציינהדברי� למכירת הדירה, וזיכרו� 

 20; 10 – 7ש'  28בשל כ
 שהזכויות בדירה טר� נרשמו במלוא� על שמה, עקב מחדליו של התובע (עמ' 

 21עברת . לשאלת התובע הא� היו בבית חריגות בניה שמנעו את ה)34 – 33וש'  24 – 22ש'  14ראו ג� עמ' 

 22והשיבה כי היא אינה יודעת א� היה היתר לסגירת הזכויות התחמקה הנתבעת מלהשיב ישירות, 

 
 23החניה והפיכתה ליחידת מגורי� מאחר שב� זוגה לשעבר הוא שעסק בכ
, א
 היחידה פורקה בהמש

 24  ). 24 – 15ש'  29(עמ' 

  25 

 26רות במשרדו של התובע ה התמחעהנתבעת לא הכחישה בחקירתה כי במסגרת הליכי כינוס הדירה בוצ

 27  ). 9 – 2ש'  31בה זכתה היא עצמה (עמ' 

  28 

 29  דיו� והכרעה

  30 

 31. כפי שנית� להתרש� מסקירת עדויותיה� של הצדדי�, עדותה של הנתבעת לא הייתה מהימנה 7

 32בעיניי. אכ�, הנתבעת נקלעה למצוקה עקב הליכי הגירושי�, ונית� היה להתרש� כי מצוקה זו הובילה 

 33, ואי� לבוא מול עורכי הדי� שטיפלו בעניינה, בייחוד בתחילת� של הליכי� אלו אותה למחלוקות ג�
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 1גנטית, שיודעת לעמוד על י. ע� זאת, הנתבעת עשתה עליי רוש� של אישה אינטלעמה חשבו� על כ

 2  זכויותיה, ומודעת למשמעות חתימתה על מסמכי� שוני�. 

  3 

 4אני דוחה את טענת הנתבעת בדבר סיכו� כביכול שנער
 בינה לבי� התובע בדבר הפחתת סכו� שכר 

 5  הטרחה עליו סוכ�, באשר לא הוצגה לי כל ראיה בעניי� זה. 

  6 

 7בנוגע  דירה, וכ�לצור
 בהלי
 כינוס נכסי� לצור
 מכירת האינני מקבלת ג� את טענות הנתבעת בנוגע 

 �8: אי� חולק כי הלי
 הכינוס החל עוד בטר� שב התובע ככונס נכסילשכר הטרחה ששול� לתובע 

 9, וכי הסכ� שכר הטרחה בי� השניי� נכרת עוד בטר� התמנה לייצג את הנתבעת באופ� פרטי, לבקשתה

 10שכר טרחת�  כמו כ�, אי� חולק .התובע ככונס במשות% ע� בא כוחו של ב� זוגה לשעבר של הנתבעת

 11ת הדי� הרבני, אשר אי� חולק כי לאחר ששמע את טענותיה של הנתבעת נדו� על ידי בי של הכונסי� 

 12   .שכר טרחה זהשל הוביל את הצדדי� ש� להסכמה בדבר הפחתה מסוימת 

  13 

 14טי� את הקרקע תחת טענות הנתבעת בדבר היותו של שכר הטרחה האמור חלק שומ נתוני� אלה

 15מה היה הטע� בבקשתה של  משכר הטרחה הכולל עליו סוכ� בי� התובע לבי� הנתבעת, שאחרת

 16  להפחיתו? מבית הדי� הרבני הנתבעת 

  17 

 18להסכ� שכר הטרחה שנער
 בי� הצדדי�, שלשונו אינה משתמעת לשתי  3לאמור מעלה מצטר% סעי% 

 19  פני�, ואשר לפיו שכר הטרחה שסוכ� אינו כולל טיפול בעסקאות והעברות מקרקעי�.

  20 

 21סעי% התמורה  של הנתבעת כי היה מקו� לנסח אתג� א� אניח לטובתה למעלה מ� הצור
 אוסי%, כי 

 22הרי שהנתבעת לא הוכיחה כי נגר� לה נזק כתוצאה מכ
. באופ� שונה מכפי שנוסח,  מכרהבהסכ� 

 23לעניי� זה איני רואה לנכו� להסתפק בהפרחת הטענה מצדה של הנתבעת בדבר תביעת סרק שהוגשה 

 24  הוא העומד מאחורי תביעה זו. כנגדה על ידי ב� זוגה, מה עוד שאי� טענה כי התובע 

  25 

 26הכינוס, הרי שנראית לי טענת התובע  הלי
 בגי�שגבה התובע שיעור שכר הטרחה  באשר לטענה בדבר

 27   מכל מקו�, עניי� זה נדו� לפני בית הדי� הרבני ואי� בדעתי להתערב בו. . בהקשר זה

  28 

 29מה נבעה ממחדל כלשהו של הנתבעת א% לא הוכיחה כי העיכוב בהעברת הזכויות בבית המגורי� על ש

 30, ולא עלה בידה לסתור בראיות את גרסת התובע בעניי� זה, ולפיה חריגת הבנייה היא שעיכבה התובע

 31  .זאת

  32 

 33תו של התובע לייצגה באופ� לא מצאתי כל ממש ג� בטענות הנתבעת בנוגע להפרת התחייבובנוס%, 

 34אישי, וזאת משהנתבעת עצמה לא חלקה על כ
 שהתובע הוא שהתייצב לכלל הדיוני�, למעט אחד 
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 1שאותו לא הצליח לדחות. א% לא הוצגה לי ראיה כלשהי לכ
 שנגר� לנתבעת נזק בגי� אותו דיו� בודד 

 2  אליו לא התייצב התובע באופ� אישי אלא שלח עורכת די� ממשרדו.

  3 

 4מצאתי ממש ג� בטענות הנתבעת בדבר המועד בו בחר התובע להגיש את כתב התביעה:  לא

 5משהנתבעת לא חלקה על כ
 שערכה זיכרו� דברי� למכירת ביתה טר� הוגש כתב התביעה, ולא שיתפה 

 6פעולה ע� התובע בנוגע לתשלו� שכר טרחתו מתו
 כספי התמורה, איני רואה מקו� לטרוניה כלפי 

 7  כפי שפעל.התובע על שפעל 

  8 

 9לא הוברר מדוע לא פנתה הנתבעת באשר לטענת הנתבעת בדבר הסכו� המוחזק בחשבו� הנאמנות: 

 10בעניי� זה לבית הדי�. מכל מקו�, ראוי שהתובע לא יישב בחיבוק ידיי� וימתי� ליזמת הנאמ� הנוס% 

 11  או לבית הדי�, אלא יפנה לבית הדי� לקבלת הוראות בעניי� זה.

  12 

 13אני מקבלת את התביעה במלואה ודוחה את להערה דלעיל בדבר חשבו� הנאמנות, כפו% . סו% דבר, 8

 14  התביעה שכנגד.

  15 

 16אחוזי�, הנתבעת תשל� לתובע ס
 של  17 –בשי� לכ
 שמאז הוגשה התביעה הופחת שיעור המע"מ ל 

 17  , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה.$ 79,450

  18 

 19  .$ 10,000בגי� התביעה והתביעה שכנגד בס
 כולל של  כ� תישא הנתבעת בהוצאות ושכ"ט עו"ד

  20 

 21  .המזכירות תשלח לצדדי� את פסק הדי�

  22 

  23 

 24  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  08, כ"ז אב תשע"חנית� היו�,  

                   25 

 26 

  27 

  28 

  29 




