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  קר� מילר  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 תתובע

  
 יעל יצחקי

  
  נגד

 

  
 תנתבע

  
 דדה מסנו

  
  

  ב"כ התובעת עו"ד אריאל עטרי ועו"ד סימו דונכי
  ב"כ הנתבעת עו"ד חגית זיו ועו"ד ורדה ב דוד

 

� פסק די

  1 

 2 תביעתה בכתב. ! 164,000 של ס
 לה תשל� הנתבעת כי בדרישה זו תביעה הגישה התובעת .1

 3 התגוררו א$ והשניי� מסוימת לתקופה זוגה ב היה, מיכה, הנתבעת של בנה כי התובעת טענה

 4 דרישה עלתה דירה לרכישת שניהלה מ"מו במסגרת, לטענתה. התובעת של בביתה יחד

� 5 הכס$ סכו� את לשמור לא לתובעת הציע מיכה. ! 164,000 ס
 על במזומ מקדמה לתשלו

 6 .הנתבעת, אימו של בביתה הנמצאת בכספת להפקידו והציע לפריצה מחשש בבית הגדול

 7 התובעת. הנתבעת של לביתה והתובעת מיכה הגיעו 2016 ספטמבר בחודש, התובעת לטענת .2

 8 אותו והכניסה בניילו הכס$ את עטפה הנתבעת, במזומ ! 164,000 של סכו� לנתבעת מסרה

 9 התובעת. לאחר נמכרה הדירה כי מיכה לה הודיע מה זמ לאחר, התובעת לטענת. לכספת

 10 וזו ישירות לנתבעת התובעת שפנתה עד התחמק מיכה א
 בחזרה כספה את לקבל ביקשה

 11 . התביעה מכא. אצלה נמצא לא כבר הכס$ כי לה אמרה

 12 על מחלוקות למעט, האמורי� הדברי� של עיקר� את מכחישה אינה הגנתה בכתב הנתבעת .3

� 13 התובעת מידי לידיה קיבלה כי טוענת הנתבעת, זאת ע�. זה בשלב רלוונטיי� שאינ� פרטי

 14 מספר, לטענתה כ כמו. בכספת אותה והפקידה סכומה את שידעה מבלי השטרות חבילת את

� 15 לבנה אמרה ולפיכ
, מדי גדולה עצמה על שנטלה שהאחריות הנתבעת חשה מכ לאחר ימי

 16 ההפקדה לאחר וחצי שבוע הגיעה התובעת. שהפקידה הכס$ את לאסו$ לבוא לתובעת שיגיד

 17 סיו� על כנקמה הוגשה זו תביעה הנתבעת לטענת. הכס$ את ואספה הנתבעת של לביתה

 18 פוליגר$ דוח הנתבעת צירפה הגנתה לכתב כי יצוי. מיכה ע� התובעת של היחסי� מערכת

 19 .אמת דוברת היא כי הקובע

4.  20 ולאור, מיכה ואת הנתבעת את, התובעת את ששמעתי לאחר, 29.1.18 ביו� שהתקיי� בדיו

 21. ולמיכה לנתבעת, לתובעת פוליגר$ בדיקת תיער
 כי הוצע, הצדדי� של הקוטביות הגרסאות
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 1 א�. תידחה התביעה אמת דוברת והנתבעת שקר דוברת התובעת כי יימצא א�, ההצעה פי על

 2 תוצאה בכל. במלואה תתקבל התביעה שקר דוברת והנתבעת אמת דוברת התובעת כי יימצא

 3 הנתבעת. ההלי
 לצור
 קבילה ראייה תהווה הפוליגר$ בדיקת כאשר יימש
 ההלי
, אחרת

 4 להצעה הסכמת� על והודיעו, העניי את לשקול ביקשו התובעת כוח באי. להצעה הסכימה

� 5 .הדיו לאחר יומיי

5. � 6 לביצוע גוזל מנח� מר של מינויו על 31.1.18 ביו� הוריתי הצדדי� של זו להסכמה בהתא

 7 מספר על הוריתי בהחלטתי. המשפט בית מטע� מומחה דעת חוות והגשת הפוליגר$ בדיקות

 8 בנקודות השאלות את ינסח המומחה" כי וציינתי הנבדקי� את לשאול יש עליה נקודות

 9 ".למומחיותו בהתא� האמורות

 10 כי נמצא. המשפט לבית בדיקותיו תוצאות את גוזל מר הגיש הפוליגר$ בדיקות ביצוע לאחר .6

� 11. שקר אמירת על המצביעות פיסיולוגיות תגובות אובחנו הנתבעת ושל מיכה של בתשובותיה

 12 אמירת על המצביעות פיסיולוגיות תגובות אובחנו לא, זאת לעומת, התובעת של בתשובותיה

 13 הינה בתשובותיה ביטוי לידי שבאה כפי התובעת של גרסתה כי למסקנה הגיע המומחה. שקר

 14 . נכונות אינ ומיכה הנתבעת של גרסאותיה� בעוד, נכונה

 15 המרכזית טענתה. דעתו חוות לביטול בקשה הנתבעת הגישה, המומחה דעת חוות קבלת לאחר .7

 16 לא כלל גרסתה שלפי בעוד, ! 164,000 של כס$ סכו� על נשאלה היא כי היתה הנתבעת של

 17 הגשת התרתי 13.2.18 מיו� בהחלטה. התובעת ידי על אצלה שהופקד הכס$ סכו� מהו ידעה

 18 חוות פסילת על והתעקשה הנתבעת שבה החלטתי א$ על. הנתבעת מטע� הבהרה שאלות

 19 התנגדה התובעת. דעתו את ישנה שהבודק סיכוי אי וכי פסולות היו שהשאלות בטענה הדעת

 20 הבהרה שאלות להגיש האפשרות על וחזרתי הבקשה את דחיתי 21.2.18 ביו�. לבקשה

 21 של הגל� חומרי את לידיה להעביר למומחה הוריתי הנתבעת לבקשת כ כמו. למומחה

 22 . הבדיקות

 23. המומחה את לחקור הנתבעת ביקשה ההבהרה לשאלות המומחה של תשובותיו קבלת לאחר .8

 24 התנגדה התובעת. במסקנותיו הסתירה את שתוכיח מטעמה דעת חוות להגיש ביקשה כ כמו

 25 לחקירת הבקשה את המשפט בית דעת לשיקול השאירה א
 הנתבעת מטע� דעת חוות להגשת

 26 ע�. דעתו חוות על לחקירה המומחה לזימו הנתבעת לבקשת נעניתי 11.4.18 ביו�. המומחה

 27 שמונה מאחר ה וזאת, הנתבעת מטע� מומחה דעת חוות להגיש הבקשה את דחיתי זאת

 28 ע�. הצדדי� בי הדיונית ההסכמה נוכח וה, הצדדי� בהסכמת המשפט בית מטע� מומחה

 29 .החקירה הכנת לצור
 לנכו רואה שהיא במי תסתייע שהנתבעת מניעה אי כי הבהרתי זאת

9. � 30. טענותיה� סיכמו והצדדי� הנתבעת כ"ב ידי על דעתו חוות על המומחה נחקר 16.7.18 ביו

 31 . הדיו לאחר בכתב טיעו השלמת א$ להגיש הנתבעת כ"לב אפשרתי

 32 את קיבלה כי הודתה שהנתבעת לאחר, והדחה הודאה של בתיק מדובר כי טע התובעת כ"ב .10

 33 התובעת כ"ב. עליה הוא ההוכחה נטל ומכא, לתובעת אותו החזירה כי טענה א
 לידיה הכס$
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 1 נפסלת היתה א� ג� כי נטע כ כמו. התביעה את לקבל יש לפיו כי וטע הדיוני להסדר הפנה

 2 קבילות ראיות מהוות היו ולמיכה לתובעת הפוליגר$ שבדיקות הרי, הנתבעת של בדיקתה


 3 .זה תרחיש לפי ג� התביעה לקבלת מוביל שהיה דבר, הצדדי� להסכמת בהתא� בהלי

 4 אפשרות כל לקבל וסירב, בעמדתו והתבצר מתשובות התחמק המומחה כי טענה הנתבעת כ"ב .11

 5 שהנתבעת לכ
 הראוי המשקל את לית, נטע כ
, סירב א$ המומחה. בממצאיו טעות שיש

 6 הבדיקה מהימנות על משפיע שהוזכר הסכו�, לטענתה. לה ידוע היה שלא סכו� על נשאלה

 7 לאחת הדעת חוות את להפו
 לפחות או, אחר למומחה הממצאי� את להעביר שמצדיק באופ

 8 הטייה יש ולפיכ
 התובעת של מגרסתה התרש� המומחה כי נטע עוד. לא ותו בתיק מהראיות

 9 השפיעה תרופות נוטלי� והנתבעת שמיכה העובדה, הנתבעת כ"ב לטענת. לטובתה בתוצאותיו

 10 . הבדיקה תוצאות על

 11 התובעת ידי על שנטענו מדברי� שעולות לתמיהות באשר וטענה הוסיפה הנתבעת כ"ב .12

 12, עמוק כיס מהווה שהיא מאחר רק נתבעה הנתבעת כי נטע. לטענותיה ראייתי ביסוס ומהעדר

 13 .  מיכה כלפי מופנות התובעת של האמיתיות הטענות בעוד

 14 את הכיר לא שהמומחה תמוה כי הנתבעת כ"ב טענה הדיו לאחר בכתב טיעו בהשלמת .13

 15 המומחה, לטענתה. קלאסית אישוש הטיית מתקיימת זה בתיק וכי" אישוש הטיית" המונח

 16 בדיקת על שהשפיע דבר, אמת דוברת היא כי למסקנה והגיע התובעת את בדק עת עמדתו גיבש

 17 בודקי� ידי על צדדי� שני של בדיקה לבצע שיש הטוע בנושא לספר הפנתה היא. הנתבעת

� 18 של הבדיקה תוצאות את יפענח לא שהמומחה כ
, זו אחר בזו הבדיקות את לבצע או שוני

 19 ידי על נבדק הגולמי החומר, לטענתה. השני הצד של בדיקתו את ביצע בטר� הצדדי� אחד

 20 הנתבעת בה פוליגר$ בדיקת קיימת וכי, שקר דוברת אינה הנתבעת כי שקבע מטעמה מומחה

 21 . גוזל מר שנת דעת חוות לטענתה נפסלה בו אחר די לפסק הפנתה כ. אמת דוברת נמצאה

� 22 והכרעה דיו

 23 הצדדי� הסכמת את לכבד יש כי סבורה אני הצדדי� בטענות ועיו המומחה חקירת לאחר .14

 24 .התביעה את לקבל בסיסה ועל

 25 הועלו שלא או שהועלו לראיות בנוגע הנתבעת לטענות להתייחס מקו� אי כי אציי ראשית .15

 26 לעניי רק נוגעת והשאלה בהלי
 ראיות למעשה הובאו טר� דיונית ההסכמה לאור. בתיק

 27 .להסכמה בהתא� המומחה דעת חוות אימו*

16. � 28 הסכמת על מילי� מספר לומר יש לה שנערכה לבדיקה בנוגע הנתבעת לטענות אתייחס בטר

� 29 המשפט בית. ביניה� דיוניות להסכמות להגיע רשאי� די בעלי האזרחי במשפט. הצדדי

 30. אלו הסכמות של לאור יתנהל ההלי
 כי הצדדי� ציפיית ואת אלו הסכמות יכבד ככלל

 31 תתאפשר היא א
 המשפט בית דעת לשיקול נתונה דיונית מהסכמה חזרה כי נקבע בפסיקה

� 32 בהוראות או הצדדי� באוטונומיית כלשהו פג� קיי� כאשר למשל כ
, חריגי� במקרי

 33 וקני�' נ פלוני 1581/13 א"רע( הצדדי� בי המחלוקת יריעת השתנתה כאשר או עצמו ההסדר
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 1 אנרגיה דור' נ כ! 8296/04) א"ת מחוזי( א"בש); 1.5.2013( מ"בע בניי� קבלני ובניו עמר 

 2 )).4.6.07( מ"בע) 1988(

17. 
 3 סופית תהיה שהכרעתו הסכימו שהצדדי� מומחה של בהכרעתו התערבות כי נקבע ג� כ

 4, לב תו� חוסר, הגינות חוסר, מסמכות חריגה של דופ יוצאות בנסיבות רק תתבצע ומחייבת

 5 חיצונית ראיה ידי על הדעת חוות הפרכת לאפשר ג� אי. הוגנת בלתי השפעה או מירמה

 6, 381) 5(מח ד''פ, התעופה שדות רשות' נ מ"בע תעופה שירותי מרו   609/93 א"ע( אחרת

 7 )). 31.12.2012( דה�' נ מזרה 4341/11 א"ע); 1994( 22 פסקה

 8 ההכרעה לאופ באשר הצדדי� הסכמת את לכבד יש. ברור הוא האמורות להלכות הבסיס .18


 9 ההכרעה בדר
 הטמו הסיכו את עצמו על נוטל צד כל זו הסכמה במסגרת כאשר, בהלי

 10 להכרעה הצדדי� להסכמת בנוגע ג� נכוני� הדברי�. הצדדי� ידי על והוסכמה שנבחרה

 11 בבדיקה מדובר ואי מסוימי� סיכוני� יש פוליגר$ בבדיקת, אכ. פוליגר$ בדיקת באמצעות

 12 לטעות עלול מכריע מומחה כל, זאת ע�. המומחה הודה ג� ובכ
, ודאיות תוצאות המפיקה

 13 אי שכ ובהתרשמותו בפסיקתו לטעות עלול המשפט בית ג� כי לכחד נית ולא, בהערכתו

� 14 )). 1.9.2008( 23 פסקה, פלוני' נ ישראל מדינת 1442/06 פ"ע( ולב כליות בוח שהינו אד

19. � 15. לאו א� פוליגר$ שבבדיקת הסיכו את לקחת מוכני� ה� הא� שמחליטי� אלו ה� הצדדי

 16 כי לנתבעת והתברר הפוליגר$ בבדיקת הטמוני� הסיכוני� את לקחת הצדדי� משהסכימו

 17 אכ וכ
. הוג אינו שנלקח הסיכו כי בדיעבד לטעו הוא ראוי לא לטובתה אינ התוצאות

 18 בהלי
 להכריע הצדדי� הסכמת לפניו באה כאשר) דעות ברוב( העליו המשפט בית פסק

 19 : באומרו, פוליגר$ בדיקת באמצעות

 20 המוסכמת בדר
 ההכרעה כי, מחושב סיכו מרצו נטל להסכ� מהצדדי� אחד כל"

 21 ולחסות לשוב ולבקש מהסכמתו צדדי1חד באופ להתנער לו ואל, לטובתו תיפול לא

 22 61/84 א"ע" (לרעתו כשההכרעה, לכ קוד� זנח שאותה, הצדק אלת של כנפיה תחת

 23 )).1988( 475, 446) 1(מב ד''פ, לוי' נ ביאזי

20.  24 לבחו יש, פוליגר$ באמצעות להכריע הצדדי� של הסכמה קיימת כאשר ג� כי זאת ע� מוב

 25 חלק כוונו ולכ
, הוגנת בלתי השפעה או הגינות חוסר, במרמה נגועה אינה הבדיקה כי

 26 .להתייחס יש אליה, הנתבעת של מטענותיה

 27 הגנתה לכתב צירפה שהנתבעת העובדה, ראשית. הס$ על טענות מספר לנפות יש תחילה  .21

 28 היתה הצדדי� הסכמת. רלוונטית אינה אמת דוברת היא כי נקבע בה מטעמה פוליגר$ בדיקת

 29 משמעות אי ולכ, מכריעה שתהיה זו היא שבדיקתו המשפט בית מטע� מומחה למינוי

 30 יתכ כי וטע זה לעניי בחקירתו התייחס גוזל מר כי, זאת ע�, אעיר. זו קודמת לבדיקה

 31 ישנה כי טע וכ, הנתבעת ע� שנערכה המקדימה לשיחה בדיקה באותה השפעה שהיתה

 32 גו$ מטע� בבדיקה ולא מטעמו פרטית בבדיקה שמדובר שעה הנבדק של רוחו הל
 על השפעה

 33 ; המשפט בית כמו
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 1 ולא רלוונטיות אינ הגל� חומרי את שבדק אחר מומחה בדבר הנתבעת של טענותיה, שנית .22

 2 הנתבעת בדיקת תוצאות את לפענח נית לא כי טע גוזל מר כי אציי. עליה להסתמ
 נית

 3 ; הגיע הוא אליה מהתוצאה שונה באופ

 4 אכ א� ג�. גוזל מר של דעתו חוות לכאורה נפסלה בו אחר לתיק הפנתה הנתבעת, שלישית .23

 5. א.ת( עניי באותו כי אעיר עניי של לגופו. זה הלי
 על בהכרח השפעה לכ
 אי נכו הדבר היה

)� 6 מקצועי במומחה מדובר כי נקבע)) 10.8.2014( טר'פוצ' נ סטרמובסקי 7472112109') חי שלו

 7 . בפני לחקירתו ג� נכוני� אלו דברי�. וענייניות הגונות היו תשובותיו וכי, רב ניסיו בעל

 8 כפי ראיה יהוו הפוליגר$ בדיקות תוצאות כי הצדדי� בי הוסכ� עניי באותו, מענייננו בשונה .24

 9 נימוקי� בסיס ועל, עניי אותו בנסיבות המשפט בית. המשפט בית לה שיית המשקל

� 10 אחד התנהגות של לבעייתיות ה; פוליגר$ שבבדיקת הכללית לבעייתיות ה הקשורי

� 11 וה; המומחה בתשובות מספק מענה קיבלה לא המשפט בית של שלטעמו בבדיקה הצדדי

 12. שונה ענייננו, כאמור. משקל הפוליגר$ לבדיקת לית שלא החליט; בתיק הראיות יתר לאור

 13, נוספות ראיות שמיעת ללא ההלי
 את תכריע הפוליגר$ בדיקת כי היתה הצדדי� הסכמת

 14 . בבדיקה הצדדי� אחד של חשד מעוררת להתנהגות אינדיקציה או טענה ואי

 15 עניינה השניה; האישוש בהטיית עניינה האחת: אליה להתייחס שיש טענות שלוש נותרו .25

 16 השלישית; הבדיקה במהימנות פגע לנתבעת שהופנו בשאלות הכס$ סכו� שאזכור בטענה

 17 .ומיכה הנתבעת שנוטלי� בתרופות עניינה

 18 מגרסת שהושפע יתכ לא כי טע א
 המושג את הכיר לא המומחה. האישוש להטיית באשר .26

 19 לאחר בסיכומיה הפנתה הנתבעת כ"ב. הנתבעת גרסת פרשנות על שהשפיע באופ התובעת

 20). 2011( 264 וכראיה כבדיקה – הפוליגר' די� זוגרי ואברה� זגורי אס$ של לספר� הדיו

� 21 הבדיקה וא�, בודק אותו ידי על ייבדקו לא הצדדי� ששני חשוב כי סבורי� ש� המחברי

 22 את ינתח לא שהבודק באופ, זו אחר זו הבדיקות את לערו
 יש בודק אותו ידי על נערכת

 23 לציי יש, זאת ע�. השני הדי בעל נבדק בטר� ראשו שנבדק הדי בעל של הבדיקה תוצאות

 24 הא� אותו שאלה לא וא$, זה ציטוט ע� בחקירתו המומחה את עימתה לא הנתבעת כ"ב כי

 25. לכ
 חשיבות יש לטעמו והא�, הנתבעת בדיקת את ביצע בטר� התובעת בדיקת את פענח

 26 .  זו לטענה משקל לתת נית לא אלו בנסיבות

 27 שלוש נשאלה הנתבעת. לנתבעת שהופנו בשאלות הסכו� לאזכור נוגעת השניה הטענה .27

 28. 2? בדירת
 ! 164,000 1כספה את ליעל החזרת הא� ההפקדה לאחר וחצי כשבוע. 1: שאלות

� 29 ! 164,000 – הכס$ הא�. 3? ברשות
 נמצאי� אצל
 הפקידה שיעל ! 164,000 – הכס$ הא

 30 ועל בחיוב הראשונה השאלה על השיבה הנתבעת? מטעמ
 מישהו אצל נמצאי� יעל של

� 31 . בשלילה האחרות השתיי

28.  32. התובעת ידי על אצלה שהופקד הכס$ סכו� מהו ידעה לא כי היא הנתבעת של גרסתה, אכ

� 33. הבדיקה תוצאות על כלשהי השפעה בעל הוא הסכו� אזכור כי שהוכח סבורה איני, זאת ע
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 1 הסכו� שזה יודעת הנתבעת כי המקדימה בשיחה ברור היה כי והשיב כ
 על נשאל גוזל מר

 2. שהוזכר מהסכו� הסתייגות או תמיהה הביעה לא ג� ולכ, התובעת ידי על הנטע המדובר

 3 בלבד אחד בעניי מתמקד הוא שכ הנבדק עבור שקו$ להיות אמור הסכו� כי סבור המומחה

 4 . הכס$ הוחזר לא או הוחזר הא� זה ובמקרה, התביעה מהות שעניינו

 5 הסכו� שהוא ! 164,000 של ס
 על הוגשה התביעה כי לזכור יש. וסביר הגיוני נשמע זה הסבר .29

 6 סכו� זהו כי, כ א�, ידעה הנתבעת. הנתבעת של בכספת הפקידה כי התובעת טוענת אותו

 7 עליו הכס$ כסכו� לכ
 התייחסה זה כס$ סכו� על נשאלה כאשר כי להניח יש. הנטע הכס$

 8 התמקדו לא שנשאלה השאלות. שהוזכר לסכו� זה לעניי נפקות כל ואי, בתביעה מדובר

� 9. זה בהלי
 במחלוקת המצוי בכס$ מדובר כי לציי מנת על רק הוזכר והסכו�, הכס$ בסכו

 10 . הצדדי� מהסכמת סטייה כ א� מצדיקה אינה זו טענה

 11. ביסוס מצאתי לא זו לטענה ג�. והנתבעת מיכה שנוטלי� לתרופות נוגעת השלישית הטענה .30

 12 על השפעה לכ
 אי וכי מיכה או הנתבעת שנוטלי� לתרופות משמעות אי כי העיד המומחה

 13 מקו� מכל א
, המומחה בפני תרופות נוטלת שהיא הזכירה לא הנתבעת כי יצוי. הבדיקה

 14 ביסוס כל בפניו הציגה לא הנתבעת כ"ב. הבדיקה על השפעה לכ
 אי כי סבור היה המומחה

 15 בעניי הנתבעת טענת את לדחות יש ולפיכ
, טענותיו את הסותר, ספר או מאמר כגו, לטענתה

 16 . זה

 17 דעתו חוות לפסילת בסיס ואי, הצדדי� הסכמת את לכבד יש כי היא מהאמור המסקנה .31

 18 ס
 לתובעת תשל� הנתבעת. להתקבל התביעה די לפיכ
. זה במקרה המומחה של המכריעה

 19 הכוללות משפט והוצאות, ח"ש 15,000 של בס
 ד"עו ט"שכ להוסי$ יש לכ
. ! 164,000 של

 20 האמורי� הסכומי�. המומחה של טרחתו בשכר התובעת של חלקה והחזר משפט אגרת

 21 .יו� 30 תו
 ישולמו

  22 

  ,� 23  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  16, ה' אלול תשע"חנית היו
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