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  שרה דות�  שופטתה כבוד פני ל

 

 
 מערערי�

  
  מומחי� לזכויות רפואיות בע"מ �זכותי 

 ע"י ב"כ עו"ד

  
  נגד

 

  
 משיבי�

  
�  שי סרטו

 ע"י ב"כ עו"ד

  
 

� פסק די

  1 

 2(כב' השופט הבכיר            20635�10�15יפו בת"א �אביב�ערעור על פסק דינו של בית משפט השלו� בתל

 3                      ' 163,797, לפיו נדחתה תביעת המערערת לקבלת תשלו� של 16.2.17מ' תמיר), מיו� 

 4  תמורת שירותי� שסיפקה למשיב. 

  5 

 6  הרקע העובדתי

 7                 שירותי� בקשר ע� מימוש זכויות הנובעות ממצב� הרפואי המערערת הינה חברה המספקת 

 8  של הפוני� אליה, מול גופי� שוני�, לרבות רשויות המס. 

 9  התקשר המשיב בהסכ� ע� המערערת שבפתיח לו נכתב: 17.2.13בתארי� 

 10  אני ... החתו� מטה, מבקש מחברת זכותי לסייע לי בקבלת פטור ממס הכנסה "

� 11+ מע"מ כחוק... מס)  15%הצדדי� כי אני אשל� לחברת זכותי  מוסכ� בי

 12  שאקבל ממס הכנסה...".ההחזרי� 

  13 

 14 תו של המשיב לפטור ממס הכנסה שבהמש� לואושרה זכאו 10.5.15במועד בלתי ידוע סמו� ליו� 

 15בחוזה דרשה  על פי האמור .עבור השני� שקדמו לחתימת ההסכ� ' 525,409החזר בס� המשיב קיבל 

 16  .2014�2015עבור השני� וכ.  מההחזר,+ מע"מ  15%המערערת תשלו� בשיעור של 

  17 

 18  משסרב המשיב לשל� את הסכו� הנתבע הוגשה התביעה מושא הערעור. 

  19 

 20  בפתיח לכתב התביעה הדגישה המערערת כי שרותיה ה� שהניבו את התוצאה.

 21           בהתא� להוראות ההסכ� סיפקה התובעת לנתבע את שירותה לכתב התביעה נטע.: " 2בסעי/ 

 22  עד תו�...".
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 1לכתב התביעה פרטה המערערת את השירות אשר נית. על ידה "כדי לסבר את האוז.",  13בסעי/ 

 2לטענתה הצוות הרפואי המועסק על ידה בח. את גיליונו הרפואי של המשיב ובהתא� לממצאיו הנחה 

 3די הנתבעת מסמכי� רפואיי� רלבנטיי� לצור� בניית תיקו הרפואי על פי המציא לילהמשיב את 

 4  הקריטריוני� הנדרשי� במס הכנסה. 

 5ערערת שלחה נציגה מטעמה למשרדיו של המשיב על מנת שתעבור עמו על המסמכי� עוד צוי. כי המ

 6  הרלבנטיי� לתיק הרפואי שבנתה. 

 7ת לפטור ומשיב שירותי� שתוצאת� זכאלכתב התביעה הדגישה המערערת כי העניקה ל 14בסעי/ 

 8  ממס הכנסה לצמיתות. 

 9המשיב הכחיש את האמור בכתב התביעה וטע. כי המערערת לא סיפקה את השירות המובטח ואפילו 

 10לא את חלקו. כ. הכחיש את הטענה לפיה בעטיי� של השירותי� שסופקו על ידי המערערת זכה בהחזר 

 11  ממס הכנסה. 

 12בשאלה מה� השירותי� שהייתה המערערת אמורה  ההצדדי� התמקד מכא., שעיקר המחלוקת בי.

 13  שכר טרחה. א זכאית לקבל השתלספק למשיב על מנת 

 14בפסק דינו מושא הערעור קבע כב' השופט תמיר כי המערערת לא הוכיחה כי עשתה פעולה כלשהי כדי 

 15ולפיכ� די. התביעה לקד� את הטיפול בעניינו של המשיב מול הרשויות השונות, לרבות רשות המסי� 

 16  להידחות.

  17 

 18  הערעור דיו� והכרעה

 19את השכל הישר ואת תחושת הצדק מאחר שמדובר  נוגדת היאהמערערת מלינה על התוצאה וטוענת כי 

 20  בטענות שהעלה המשיב נגד המערערת בדיעבד לאחר שהוענקו לו השירותי� המובטחי�. 

 21, וכי ההסכ� אינו מונה את השירותי� עוד נטע. כי עיקרו של ההסכ� "תשלו� על פי הצלחה בלבד"

 22עבודה או השירות שנית., והתמורה ה. / שעל המערערת להעניק למשיב והתשלו� אינו מותנה בהיק

 23  תלויה בתוצאה בלבד.

 24  בנוס/ נטע. נגד המסקנות העובדתיות שהעדיפו את גרסת המשיב על זו של המערערת.

 25לפיה. בית משפט שלערעור אינו  י�ראשונב"כ המשיב תומ� בתוצאת פסק הדי. ומפנה למושכלות 

 26  מתערב בממצאי� עובדתיי�. 

 27  לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדי�, הגעתי למסקנה שהמערערת נתפסה לכלל טעות יסודית בגישתה.

 28ה. על פי לשו. ההסכ� וה. על פי האמור בכתב התביעה, תשלו� שכרה של המערערת הותנה בסיוע 

 29ה לפיה ההסכ� אינו מונה את סוגי נאכ. מקובלת עלי הטעלמשיב בקבלת הפטור ממס הכנסה. 

 30השירות שיוענקו ומשכ�, אול� ברור היה לשני הצדדי� שהמערערת אמורה לספק למשיב שירות 

 31דה שהשקיעה ושיסייע בהכרה בזכויותיו. לא בכדי טרחה המערערת ופרטה בכתב התביעה את העב

 32  בהכנת תיקו הרפואי של המשיב.
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 1לתצהירו את המאמצי�  13. אהרונוב פרט בהרחבה בסעי/ ומנהלה, מר אלג� המצהיר מטעמה, 

 2                        שהושקעו בהכנת תיקו הרפואי של המשיב, אול� מעבר לאמירות סתמיות המהוות עדות 

 3  ולו ראשית ראיה להוכחת העובדות הנטענות.פה רמפי השמועה, לא צו

 4שלו והחומר הרפואי נבח� על ידי הצוות המקצועי  תיקה" בחקירתו הנגדית של מר אהרונוב הסתבר כי

 5  לפרוט').  10" (עמ' והרפואי

 6        אני אישית לא רופא אבל... אני אישית ובתשובה לשאלה הא� הוא אישית בח. את התיק השיב "

 7  ). 11" (עמ' לא בחנתי אותו, אני לא רופא

 8               בהירלא הא�  ,הצוות אבל לא כרופאאמנ� בהמש� הוסי/ כי בדק את הגיליו. הרפואי יחד ע� 

 9שלהכנתו הוקדשו על פי הנטע. מאמצי� של כול  ,מה כלל התיק הרפואי, ולמותר לציי. כי התיק עצמו

 10  לא הוגש.  ,הצוות המקצועי

 11 טיפלמר אהרונוב נשאל מדוע התצהיר מטע� התובעת הוגש על ידו ולא על ידי מי מהעובדי� אשר 

 12היה קשר אישי... ש.ד.)  –(המשיב  הקשר שנוצר ביני לבי� שי�, ותשובתו הייתה "באיסו/ המסמכי

 13  ). 11" (עמ' כי אני זה שהייתי בקשר ישיר ע� הנתבע. נתתי לנתבע את הטל' האישי שלי...

 14אי. באמור לעיל כדי להבהיר מה. הפעולות שננקטו בפועל על מנת לסייע למשיב בהכנת החומר הרפואי 

 15  לצור� הגשתו לשלטונות המס. 

 16             "...אני לא עו"ד ואני לא יודע מה צרי) לצר*. כאשר נשאל העד מדוע החומר לא צור/, השיב 

 17    רשמו בכתב התביעה לביטוח לאומי, ........ אנחנו הממצאי� של הצוות שלנו המקצועי והרפואי נ

 18את עור) דיני... אני לא עו"ד ולכ� אני לא אמור לבחור מה  צרי) לשאולאני לא יודע מה הרלבנטיות. 

 19                             ". קבתילצר* לתיק התביעה וכמוב� שכול החומר נמצא בתיקו אצלנו במשרד ולא פה 

 20  לפרוטוקול).  12(עמ' 

  21 

 22לא ייפלא איפוא כי כב' השופט קמא התרש� כי אי. מדובר בתשובות מלאות ומספקות וסרב להסתמ� 

 23  על החומר שלא הוצג. 

 24רק סמו� לדיו. בערעור "נזכרה" המערערת להגיש בקשה להציג מסמכי� המשקפי� את היק/ העבודה 

 25עליה להוכיח כי בוצעה שלא היה מוטל  המופרכתוהשירות שנית. למשיב. כשהיא שבה ונאחזת בטענה 

 26  ).12.9.17בקשה שנדחתה על ידי בהחלטה מיו� (על ידה פעילות כלשהי לסייע למשיב בקבלת הפטור 

  27 

 28בש�  וא/ סיכ�לפרוט')  20עמ'  לדוגמאפעיל בהלי� (וראו  נטל חלקאוסי/ כי מנהל המערערת  משלי

 29שיקול דעתו של בא כוח / להיק, כ� שעל פני הדברי� נראה שתשובתו באשר את הטיעוני� המערערת

 30  . המציאותהמערערת ביחס לזהות המצהיר והראיות שתוגשנה, אינה משקפת את 

 31  א� סבר כי לא קיבל שירות.  ' 128,000במהל� הדיו. לפני עלתה השאלה כיצד זה הציע המשיב לשל� 

 32לטעו. כי השופט בעניי. זה יצוי. כי המשיב לא נחקר בסוגיה זו בחקירתו הנגדית. משכ�, לא היה מקו� 

 33  .התבקש, מאחר שהסבר לא פר�קיבל הסבר מו
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 1ו. להגיע להסכמות כפי שהובהר ישנרש� כפי הנראה במהל� ניס 10.4.16 �דיו. מהבהתייחס לפרוט' 

 2  :12על ידי בית המשפט בעמ' 

 3לפרוטוקול בהסכמת הצדדי�, ויש להימנע מלהזכיר  דברי� שצויינוהעד מזכיר "

 4  ".ו+ לפרוטוקול  בניסיו� להגיע להסדר פישורדברי� שנאמרו בהסכמה מח

  5 

 6  מכא. שלא נית. היה להסתמ� על האמור ש�. 

  7 

 8                  לפני בית המשפט מסמ� דרישת תשלו� שעליו תיק. המשיב  המסקנה המתבקשת היא שהיה

 9  הא ותו לא.את הסכומי� אשר התקבלו בידו כתוצאה מהפטור ממס הכנסה. 

 10  המשפט קמא בתיקוני� אלה הודאה חלקית בסכו� החוב.בדי. לא ראה בית 

 11מכיוו. שהמחלוקת בי. הצדדי� התמקדה בשאלה הא� פעלה המערערת כלשהי לסייע למשיב בקבלת 

 12  כי טענתה זו שלא הוכחה בדי. נדחתה התביעה.  עבקהפטור, ומשנ

  13 

 14  הערעור נדחה. 

  15 

 16  .' 10,000המערערת תשל� שכ"ט עו"ד בס� 

  17 

 18  רבו. שהופקד יועבר למשיב באמצעות בא כוחו. יהע

  19 

 20  המזכירות תשלח פסק הדי. לצדדי�. 

  21 

 22  , בהעדר הצדדי�.2018ספטמבר  16, ז' תשרי תשע"טנית. היו�,  

                   23 

 24 

  25 


