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  נגד
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 332604883 ת.ז. אנדראה ביאטריס רסלר

  
 

 פסק די�

  1 

 2 

1.  
 3  תשלומי� ששיל� התובע לנתבעת. בגי� החזר � 1,200לפני תביעה בס

 4  טענות התובע:

 5התובע עובד כמנקה בבניי� בו גרה הנתבעת. הנתבעת התלוננה כל הזמ� ובכתה שאי� לה אוכל  .2

 6לילדיה וא" אינה יכולה לשל� עבור החשמל. לצערו כאב לו הלב והוא נת� לה הלוואות. 

 7בת וא" מבקשת ממנו למרות בקשותיו מהנתבעת כי תחזיר לו את ההלוואות הנתבעת מסר

 8עוד כס". התובע סרב ועל כ� איימה עליו הנתבעת שלא תחזיר לו את הכס" שהיא חייבת לו 

 9  כלל. התובע טוע� כי הוא חי מקצבת נכות ועובד בניקיו� על מנת לחיות בכבוד.

 10  טענות הנתבעת:

 11ני� ש 7. היא מתגוררת באילת מזה 11&ו 9גרושה ולה שני ילדי� בגילאי�  42הנתבעת בת  .3

 12ועובדת בעבודות מזדמנות. היא מנסה בכל כוחה לגדל את ילדיה בכבוד. לפני כשנה נפטרה 

 13אמה ממחלה והנתבעת מסייעת לאביה שנשאר בגפו וג� הוא אינו במיטבו. לפני כחצי שנה 

 14  ומיד לאחר מכ� היא החזירה לו את הסכו� הנ"ל. � 200&הלווה התובע לנתבעת כ

 15והטרד בטלפו� ומשוחח ע� בתה הקטנה. הנתבעת בקשה מאז מטריד אותה התובע חזור  .4

 16  שבית המשפט יזמי� אותה ואת אביה, שהוא זה ששיל� עבורה את התשלו�, לדיו�.

  17 

 18  דיו� והכרעה:

 19. יש � 300&ו � 200, � 100, � 30בדיו� שהתקיי� טע� התובע כי הלווה לנתבעת סכומי� של  .5

 20ותו
 עשר דקות מתקיימת שיחה נוספת,  � 100לו הקלטות בה� הנתבעת מבקשת ממנו עוד 

 21  בה אומרת הנתבעת כי לא תשל� לו ושולחת אותו למשטרה או לעזאזל.

 22התובע הוסי" וטע� כי הנתבעת בקשה ממנו לטעו� עבורה את החשמל והוא עשה כ�. פע� באה  .6

 23  ימי�. 4שכ� לא אכלה מזה   &אליו והרימה את החולצה על מנת להראות לו כמה רזתה 
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 1מיע הקלטות מיישו� הוואטסאפ  במכשיר הנייד שלו (הנתבעת שולחת לו הודעות התובע הש .7

 2. בהקלטה נוספת היא � 100מוקלטות במקו� להקליד�). בהקלטה אחת מבקשת הנתבעת 

 3אומרת "אתה יודע שאני א" פע� לא נותנת את הכס" ואתה יכול ללכת לבית המשפט, מה 

 4  ת אות� עצר באמצע ההשמעה.שאתה רוצה". התובע ג� השמיע הקלטות מקוטעו

 5באחת מה�, אותה המשי
 לבקשת בית המשפט, אומרת הנתבעת " אתה מבוגר ומניאק, ביי".  .8

 6כשנשאל התובע א� נכו� מה שאומרת הנתבעת, כי היחסי� ביניה� התבססו על מת� 

 7פעמי� והוא החזיר אותה לביתה. אחר כ
 הוסי"  3"שרותי�" ענה כי הנתבעת ביקרה בביתו 

 8היה ביניה� בחיי� כלו�. הנתבעת ניצלה אותו ושלאחר כמה חדשי� אמרה לו "לא"  כי לא

 9  וביקשה ממנו עוד כס". לא היתה לו ברירה.

 10הנתבעת טענה כי התובע רצה לקיי� אתה יחסי מי� בכח ואמר ש"א� תעשה עמו סקס" לא  .9

 11א ממנו תצטר
 להחזיר לו את הכס".  התובע ספר לאנשי� אחרי� שהיא זונה א
 היא דווק

 12  למדה את המילה "שרמוטה". 

 13כשלא הסכימה הנתבעת לדרישותיו של התובע הוא נמנע מלנקות את הקומה שבה היא גרה  .10

 14 ועד הבית יע. לה לצל� כיצד התובע נמנע מלנקות את אותה קומה.&ו

 15כשספרה הנתבעת לאביה מה רוצה ממנה התובע הזדעזע אביה ושיל� לתובע את כל הכס"  .11

 16  .� 800עת. האב נת� לתובע, לדבריה, שהתובע נת� לנתב

 17הנתבעת אמרה בתחילת הדיו� כי אביה, הנמצא עמה בשעת הדיו� ויושב מאחוריה, בקהל,  .12

 18אינו מבי� מלה בעברית. על כ� רש� בית המשפט בתכנת "גוגל טרנסלייט " את המלי� "כמה 

 19לדוכ� על  נתת לו?" תרג� להונגרית והקריא את התוצאה הפונטית שהתקבלה לאב, שהתקרב

 20  מנת להיטיב לשמוע. האב הרי� שמונה אצבעות.

 21בתגובה הכריז התובע כי מדובר בשקר וכזב וכי הוא מעול� לא פגש את האב. "האדו� לא  .13

 22  דובר מלה בעברית. אי
 הוא נת� לי ובאיזו צורה?"

 23  הנתבעת חזרה על כ
 שהתובע נסה לאנוס אותה. .14

 24  התביעה מהנימוקי� הבאי�:לאחר ששמעתי את הצדדי� החלטתי לדחות את  .15

 25 1,200הוא רק רש�  &התובע לא פרט בכתב התביעה את הסכומי� שנת� לנתבעת   – ראשית .16

 26. א" א� נוסי" לסכו� � 630וס
 הסכומי� שכ� פרט, בדיו�, לשאלת בית המשפט, הוא  & �

 
 27שהתובע טוע� כי בה� טע� את החשמל של הנתבעת ולא נכלול סכו� זה  � 200זה את הס

 28. לא ברור איפוא כיצד הגיע התובע � 830כומי� שנקב בה� התובע, מדובר בסכו� כולל של בס

 � 29  בו נקב בכתב התביעה דבר זה גור� להטלת ספק בגירסתו. � 1,200לסכו

 30התעורר ספק א� התובע נת� לנתבעת את הכספי� מטוב לבו  ולא מתו
 ציפיה  – שנית .17

 31ביתו כמה פעמי�, שהרימה את חולצתה ל"תמורה". התובע עצמו הודה שהנתבעת היתה ב

 32וחשפה את גופה בפניו, ואמרה לו לאחר כמה חדשי� "לא". עצ� הרמת החולצה היא אקט 

 33  אינטימי.  מערכת היחסי� בי� השניי� אינה ברורה א� כ�.
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 1ג� א� היו הצדדי� ביחסי� אינטימיי�, אי� פירושו כי התובע אינו יכול לתת  – שלישית .18

 2יצפה כי תחזיר. אול� התובע לא הוכיח כי נת� לנתבעת את הכספי�  לנתבעת הלוואה אותה

 3וא" העובדה כי  &הוא אמר כי נת� לה אות� מטוב ליבו  &כהלוואה (בניגוד למתנה או אתנ�)  

 4הנתבעת החזירה לו את הכספי� אינה מוכיחה זאת, היות ואביה, שהזדעזע לשמוע מה מצפה 

 5תובע את הכס", א� ישירות וא� באמצעות מהנתבעת התובע, לדבריה, הוא שהחזיר ל

 6  הנתבעת.

 7. לא ראיתי שהנתבעת ואביה � 800האמנתי כי הסכו� שהעביר האב לתובע הוא  & רביעית .19

 � 8בשעת הדיו�: והנתבעת לא פנתה   &ולא התקיימה שיחה ביניה�  –תאמו ביניה� את הסכו

 9באול� וא" על פי כ� לאחור, אל אביה. האב, שהותיר רוש� מהימ�, לא הבי� את המתרחש 

 10נקב במדויק בסכו� אותו מסרה הנתבעת כי שיל� לתובע. הרי הנתבעת יכלה שלא להודות 

 11כי קבלה כספי� בסכו� שטע� התובע ואז היה עומד התובע מול שוקת שבורה וא" על פי כ� 

 12אישרה שקבלה ממנו סכו� גבוה למדי, קרוב לסכו� אותו תבע ממנה, שאותו ג� טענה, 

 13  מה, כי החזירה לתובע.באותה נשי

 14, הרי � 200אציי� כי א" שאני מודעת לכ
 שהנתבעת טענה בכתב ההגנה כי שילמה לתובע רק  .20

 15ומאז עברו מספר חדשי� שבמהלכ� א" נפגשו  31.05.2018שכתב ההגנה הוגש בחודש 

 16אליו הפנתה אותי  &הצדדי� בבית המשפט במסגרת בקשה לצו הטרדה שהגיש התובע  

 17  הנתבעת. 

 18הסכו� אותו מסר לי האב כי שיל�, מתאי� לסכו� הכולל אותו מסר התובע כי  – יתרביע .21

 
 19שהנתבעת  � 200נת� לנתבעת (א" כי התובע לא הוכיח אפילו מת� סכו� זה, למעט הס

 20 מסרה כי בו טע� את החשמל בביתה).

 21 בנוס" אציי� כי מצופה וסביר שמי שנות� הלוואות, ובמיוחד כשהוא רואה שהנתבעת אינה .22

 22מחזירה אות�, יחתי� את הנתבעת על מסמ
 בו היא מאשרת את קבלת� ומתחייבת להחזיר� 

 23לו. העובדה שהתובע המשי
, לגירסתו, להעביר לנתבעת כס" א
 לא הקפיד לעשות כ� מעוררת 

 24  א" היא ספק באשר למניע המקורי למת� סכומי כס" אלו. 

 25כו� שהוכח כי נת� לנתבעת הינו לסיכו� התובע לא הוכיח את מת� מלוא הסכו� שתבע, והס .23

 
 26לכל היותר, שכ� לגבי סכו� זה הודתה הנתבעת כי החזירה לו. התובע לא הוכיח  � 800בס

 27כאמור כי הסכו� שמסר לנתבעת נית� כהלוואה אול� ממילא לאחר שהאמנתי לנתבעת כי 

 28 החזירה לו סכו� זה, אי� משמעות לשאלה זו.

 29ומחייבת את התובע לשל� לנתבעת את הוצאות לאור כל האמור אני דוחה את התביעה  .24

 
 30 1.12.18. סכו� זה יופקד בקופת בית המשפט לא יאוחר מתארי
 � 200התביעה בס

 31  ומזכירות בית המשפט תעביר את הסכו� לנתבעת.

25.  
 32יו� מיו�  15לצדדי� זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תו

 33  קבלת פסק הדי�.

  34 
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  ,� 8  , בהעדר הצדדי�.2018אוקטובר  27, י"ח חשוו� תשע"טנית� היו

                9 
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