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 (מ"בצירוף מע)חוזית ; כספית: מהות התביעה

 ₪ 32,098: סכום התביעה

 כתב תביעה בסדר דין מקוצר

 פתח דבר. א

חיוב הנתבעת בתשלום חובה לתובעת בגין התחייבות : עניינה של תביעה זו פשוט וברור .1

 . וזאת על פי הסכם שנערך בין הצדדים, שהעניקה ל תובעת

התובעת נאלצה להגיש תביעה זו לאחר שהנתבעת התחמקה מתשלום החוב משך למעלה  .2

 . וזאת ללא מתן נימוק מספק  או הסבר מתקבל על הדעת, משנה

 .אף מכתבי דרישה שנשלח על ידי החתומים מטה אל הנתבעת נותר ללא מענה של ממש

 .  מכאן לפירוט הדברים .3

 זהות הצדדים. ב

 

הינה סוכנות משנה לרכבי טויוטה , " 511676249פ .מ ח"ב עפולה בע.א"חברת , התובעת. א .4



 מידע מרשם החברות מצורף" . התובעת"להלן , אשר פועלת בעיר עפולה מזה  כעשרים שנה

 .1כנספח 

פ אתרה החברה הגדולה והותיקה לסליקת תשלומים "אן הינה ע.אר.חברת אי, "הנתבעת. "ב

,  פיתחה מודל ניהול סיכונים פיננסיERNברת ח "פ הכתוב באתר החברה "ע. קים'בצ

 .קים לא יכובדו’קים מלקוחותיהם ללא חשש שמא הצ’המאפשר לבתי העסק לקבל צ

 מאפשרים לה לבדוק מאות פרמטרים בתוך שניות וברוב ERNהידע והניסיון של 

, י המערכת בטווח של שניות”המוחלט של העסקאות ניתנת תשובה אוטומטית ע

 מידע . "ק מבית העסק שלך בטוח בדיוק כמו כרטיס אשראי’המודל גורם לכך שצ

 .2כנספח מאתר החברה מצורף 

  

 העובדות. ג

 הסכם ההתקשרות שבין התובעת לנתבעת  (1)ג

הסכם מסגרת לרכישת אופציות למכירת " נחתם בין החברה לבין התובע 21.4.15ביום  .5

כי החברה , בין היתר,במסגרת ההסכם הוסכם בין הצדדים   . ("להלן ההסכם)" קים'צ

, י הבנק"קים אשר התקבלו מלקוחות ולא כובדו ע'תעניק לבית העסק אופציה למכור לה צ

קים וזאת בכפוף 'במילים אחרות החברה מתחייבת לפירעון צ. רכישה זו עוגנה בהסכם

 .3נספח . להסכם שנחתם עם התובע

קים מהלקוח תדאג התובעת לקבל 'על פי תנאי החוזה המוסכם בין הצדדים לפני קבלת צ .6

ולוודא כי החברה תעניק לבית העסק אופציה , מ"אן ישראל בע.אר . אישור מאת חברת אי

 . ק במידה ויחזור'למכור לה את הצ

 לאחר שיקבל בית העסק אישור מהנתבעת 22.11.10פ ההסכם שנחתם בין הצדדים ב"ע .7

ק במקומות הנדרשים 'יחתים בית העסק את הלקוח על הצ, מ "אן ישראל בע.אר . חברת  אי

ק יוכל להעבירו ולהיפרע 'מאחר וגם אם ידחה הבנק את הצ, ויוכל להפקיד אותו בלב שקט

". קים 'עוסקת במתן שירותי התחייבות לפירעון צ"אשר , אן ישראל . אר.מחברת אי

 . 4כנספח מדריך מאתר החברה " קים 'כללים לעסקה בטוחה עם צ"מצורפים 

או , המחאות חוזרות, ראוי לציין כי בין הקשיים אשר סובלים מהן עסקים קטנים ובינוניים  .8

הינם קושי כביר אשר מוטט עסקים רבים ועלול להפוך , " קים חוזרים'צ"בכינויים העממי 

 .למכה כלכלית אנושה לעסק לא זהיר

" מ "ב עפולה בע.א"החליטו אנשי ,  שנה בפריפריה 20כעסק משפחתי אשר שורד מזה כ

להצטרף למקבלי שירותיה של , לצמצם סיכונים ולהקדים תרופה למכה הכה מסוכנת 

 "החברה כאמור מציגה עצמה  כחברה  אשר ". מ"אן ישראל בע. אר. אי" הנתבעת חברת 



קים מלקוחותיהם ’המאפשר לבתי העסק לקבל צ, פיתחה מודל ניהול סיכונים פיננסי

 ". לא יכובדו קים’ללא חשש שמא הצ

 

 

מאל אשר ביצע בסוכנות 'מ מר גבן ג"ב עפולה בע.כך היה גם היה גם ביום בו נכנס לסוכנות א .9

 ₪, 32,098ל קיבל שירותים ב "הנ.רכישות נרחבות במוסך עקב פגיעת רכבו בתאונת דרכים

 הנתבעת"עם , ביררה הפקידה , בטרם רשם המחאה. 5כנספח  197372מצורפת חשבונית מס 

 .ק ולגבי חוסנו הפיננסי'לגבי מהימנותו של בעל הצ"   

 

ק עם מספר 'מצורף צילום הצ.  חיוביתהלשתי השאלות היית" הנתבעת"תשובת  .01

 . 6כנספח האישור מהנתבעת 

קרן שטרית  ' החתימה הגב,  וקיבלה את מספר האישור,לאחר ששמעה את תשובה זו .11

 .. במקום המיועד לחתימת הלקוח, ק 'את מר גבן על צידו האחורי הצ

נדחה , ק'כאשר ביום פירעון הצ, "מ"עפולה בע.ב.א"מה רבה הייתה תדהמת אנשי  .21

 .י הבנק וסורב "ק ע'הצ

הרי בדיוק לצורך , לא נפלה רוחה של התובעת , ק 'אך למרות סירוב הבנק לכבד את הצ .31

המבטיחים כיסוי ", מ"אן ישראל בע,אר . מקרים כגון אלו התקשרה עם חברת אי

ק מבית ’ הגורם לכך שצ"החברה אשר  פיתחה מודל פיננסי "  קים בזמן אמת'צ

ציטוטים מאתר החברה המצורף )".העסק שלך בטוח בדיוק כמו כרטיס אשראי

  (.2בנספח 

אשר לא  (משני צדדיו)ק 'מיהרה ושלחה צילום הצ, התובעת לא השחיתה את זמנה  .41

הרי לא לחינם נקשרה עימה " קים בזמן אמת'המבטיחה כיסוי צ"כובד   אל החברה 

 . 7כנספח ורנו אריאלה מצורף 'ג' תצהיר הגב.בחוזה

 

התובעת כלל לא העלתה בדעתה כי חברה המתהדרת באתרה בשלל סופרלטיבים עצמיים 

קים מלקוחותיהם 'פיתוח מודל ניהול סיכונים פיננסי המאפשר לבתי עסק לקבל צ" כגון 

 מאפשרים לה  E.R.Nהידע והניסיון של "   או לחילופין  "קים לא יכובדו'ללא חשש שמא צ

ק מבית העסק שלך 'המודל גורם לכך שצ......לבדוק מאות פרמטרים בתוך שניות 

תיטעה ותטעה , (הציטוט לקוח כאמור מאתר החברה)".בטוח בדיוק כמו כרטיס אשראי

תנסה בכל דרך אפשרית להתחמק , וכמו להוסיף חטא על פשע .ק מלקוח'בהמלצתה על צ

 .מכיבוד הסכמים

 של הנתבעת לעמוד בהסכם ולשלם את חובה על פי ההסכם( התמוה)סירובה   (2)ג



 אשר לכאורה 16.6.14י הבנק התקבל מכתב מהנתבעת בתאריך "ק ע'כחודש לאחר דחיית הצ .51

ק ' ולפדות את הצהמסביר את הסיבות אשר בגינן לא מוכנה הנתבעת לעמוד בהתחייבויותי

 .  8כנספח העתק מצורף .כפי שמשתמע מהחוזה עליו חתמה עם התובעת

הנתבעת מעלה סיבות מן היקב ומן הגורן  וזאת כאשר מטרה אחת עומד לנגד עיניה של  .61

 32,098כ "על סה, ק אותו היא עצמה אישרה 'הנתבעת והיא לא לשלם את סכום הצ

 .כאשר ריח כבד  ולא נעים עולה מן הכתובים. השקלים

קים התברר כי על פי תנאי ההסכם ההתקשרות 'בבדיקה הצ"במכתבה מציינת כי ,הנתבעת  .71

או אינם עומדים בתנאי /קים עליהם חל ההסכם'ק אינם נכללים במסגרת הצ' הצושבינינ

העתק המכתב ." ההסכם ולפיכך במקרה זה אינכם זכאים לקבלת זיכוי מאת החברה בגינם

 . 8מצורף כאמור בנספח 

בגינן נדחית בקשת " הסיבות הרשמיות"כמו לעג לרש מעלה על הכתב הנתבעת את  .81

להלן הסיבות כפי . ק שתאשר'למרות התחייבות הנתבעת לגבות גביית כל צ, הגביה 

 :שהופיעו במכתב המצורף כאמור     

  ".ק הגיעה לחברה באיחור לעומת הקבוע בהסכם'ההודעה על החזרת צ" .א

 "ק'חתימת הלקוח על חותמת ההסמכה אינה זהה לחתימת המושך על גבי הצ" .ב

ניתנות , "אי עמידה בדרישות החוזה"מיותר לציין כי שתי הסיבות המופיעות בשם  כ  .91

 .להפרכה בקלות

לא , למרות טענתה הראשונה של הנתבעת כי ההמחאה לכאורה הגיעה אליה באיחור .02

. הציגה הנתבעת כל מסמך אמין התומך בטענה זו מלבד מסמך פנימי שהנפיקה בעצמה

זאת בעוד בידי התובעת תצהיר מאת הפקידה האמונה על הנושא ההמחאות החוזרות 

המצהירה טוענת , אן בדבר ההמחאה אשר לא כובדה .אר .המצהירה כי יידעה את אי

 .7ראה התצהיר מצורף כנספח . באופן חד משמעי כי הדבר נעשה במועד וללא חריגה 

 

ניתן יהיה להפריך ,גם את הטענה השנייה והמגוחכת של הנתבעת כי החתימות אינן זהות 

 .בנקלה בבוא הזמן

עד כה טרם " . עליו הראיה–המוציא מחברו "עקרון בסיסי הוא במשפט כי ,  יתר על כן .12

באם טוענת .  באשר לטענתה בדבר אי זהות החתימותנטל ההוכחההרימה הנתבעת את 

תתכבד ותביא , הנתבעת כי החתימות אינן זהות ורומזת כי אלו שני חותמים שונים 

 .חוות דעת מגורם מוסמך ומקצועי אשר יאמת טענה זו 

כאשר ההסכם ,  בעשותה כן אנא תזכור כי החותם חתם בעברית אשר אינה שפת אימו .22

אין עוררין כי החותם עשה זאת מול , הכתוב ניתן לו כאשר הוא יושב ממול למחתים 

 .9המצורף כנספח ראה תצהירה של הגברת קרן שיטרית .עיני מקבלת ההמחאה



המשיכה הנתבעת לעמוד , י התובעת "למרות מכתבי הדרישה שנשלחו ע, דא עקא  .32

 .ל ושוב באותן תואנות שווא"בסירובה לשלם ולקיים את התחייבותה הנ

ומי שמבקש לחדול מקיום חוזה עליו להצביע על , כלל ידוע הוא כי חוזים יש לקיים  .42

במקרה דנן אין למבקשת עילה לביטול החוזה וההתקשרות ,עילה שבדין או בחוזה

 . ל"הנ

, חוסר תום ליבההתעקשותה של הנתבעת על פרטים דווקניים מעידה כאלף עדים על  .52

ק חסר הכיסוי ' לאישור קבלת הצהבלעדית לצמצם את אחריותה הועל ניסיונותי

 .המדובר

התעקשותה הקטנונית והדווקנית באותם פרטים זניחים או לא מבוססים מעידים  .62

כאלף עדים על ניסיונותיה לזרות חול בעיני התובעת ולטשטש את אחריותה לקבלת 

 .ק חסר הכיסוי'הצ

אין כל ספק כי  . קובע חובה לקיום חוזה בתום לב– לחוק החוזים חלק כללי 39סיעף  .72

 . עמידה דווקנית על זכות חוזית עשויה להיחשב כהפעלת הזכות בחוסר תום לב

 

 בן דוד' רבי נ' ג1233/91א "יפים לנושא זה דבריו של כבוד הנשיא דאז שמגר  ברע .82

 

בהגינות ועל פי המקובל בין בעלי חוזה , הצדדים חייבים לנהוג זה כלפי זה ביושר..... (1" )

התחמקות צד לחוזה מקיום מלוא התחייבותו אינה יכולה להיחשב בשום נסיבות . הוגנים

 ".דבר מקובל

הדרישה לקיום התחיבות מפורשת איננה יכולה להיחשב כשלעצמה להיעדר תום לב  (2" )

 ."רק בשל כך שהדרישה לקיום התחייבות גורמת נזק לצד המפר או מביאה תועלת לנפגע

 

או כאשר יש באורח ההתנהגות של ,  תימרון כדי להכביד על קיום התחייבות( ........3" )

יש לראות התנהגות צד ,  ........היתפסות לפגם פורמאלי שולי או התחמקותהנפגע משום 

כי צד , ואין לקבל כנאותים מעשים המעלים את המסקנה, לחוזה בפורפורציות הנכונות

כדי לתפוס כל החלקה או מעידות  פורמאליות קלות ערך וחסרות , לחוזה אורב למשנהו

 "כדי שיוכל להתנער מהתחייבותו, משמעות

כי ייאמר , רגש הצדק אינו מרשה:.........." עוד מוסיף כבוד הנשיא לשעבר באותו עניין 

בית המשפט אינו צריך לסייע במקרה כגון ..........,כי ינקוב הדין את ההר, בנסיבות כאלה

 ". זה לעמידה על קוצו של יוד

אין כל ספק כי במקרה דנן בולטים תמרוניה וניסיונות הנתבעת להתנער מתשלום  .92

אשר , ק מהלקוח'במסגרת זו  ניסיונותיה להתעלם ממתן אישורה לקבלת הצ.חובה

ק  מהבנק 'של הצ" חזרתו"וכן גם  לאחר .אלמלא אישור זה לא היה מתקבל מהלקוח

מנסה הנתבעת בטענות ומענות שונות להיאחז בזוטות ובטיעוני סרק בכדי להתכחש 



 .לחובותיה ולהימנע מתשלום

 יתח נ מפעל 467/04א "ד ע"יפה קבע השופטת ארבל  בעניינו של מר חיים יתח בפס .03

אך אבד לו  (וזאת בהסכמת כל הצדדים)אשר זכה כדין בהגרלת מפעל הפיס  , הפיס

 :כרטיסו

החובה לנהוג בתום לב בביצוע החוזה מחייבת את מפעל הפיס להפעיל שיקול דעת "

ולבחון את טענותיו של מי שמבקש לקבל לידיו כספי זכית ההגרלה אך פגם כזה או אחר 

עמידתו של מפעל הפיס על זכותו החוזית לא תוכל . מאפשר למפעל הפיס שלא לשלם לו

 ".לעמוד במבחן המשפטי ומהווה הפרה של החיוב לנהוג בתום לב

 

פ כבוד השופטת לשעבר ארבל חובת תום הלב מחייבת את מפעל הפיס לאחר "ע, קרי 

" עמידתו של מפעל הפיס . "להעניק לו את כספי הזכייה, ששוכנע כי מר יתח הוא הזוכה 

 ,(כלומר לאחר ששוכנע שמר יתח הינו הזוכה )" על זכותו החוזית"אומרת השופטת ארבל 

 .לא תוכל לעמוד במבחן המשפטי ומהווה הפרה של החיוב לנהוג בתום לב

 

מפעל הפיס ' קל וחומר כי החלטה של השופטת ארבל בפרשת יתח נ,ומן הכלל אל הפרט 

 .וזאת ממספר טעמים. תקפה גם במקרה דנן

מפעל / עסקינן במקרהו של מרשי לא בהגרלה או במשחקי מזל בין מוסד .א

 , ללקוח אנונימי אלא בין מעניק שירות פיננסי ללקוח ידוע ומזוהה

 .  אין עסקינן ביחסים חד פעמיים אלא ביחסים ארוכים ומתמשכים  .ב

 לא מדובר בזכייה אנונימית בהימורים אלא בהחזר כספים עבור עבודה  .ג

 . אשר ניתנה ללקוח בזיעת אפה של התובעת 

אך שוב עומד גם פה הלקוח הקטן בעל העסק המשפחתי מול מוסד ענק  .ד

  ₪.ד חמש מיליאר2014פ אתר האינטרנט שלו העביר בסליקה בשנת "שע

, אן בדבר אמינותו .אר .ק מן הלקוח נשאלה חברת אי' בטרם התקבל הצ .ה

אין זאת כי מין הראוי שרק בגין עצה כושלת זו  . החברה אישרה את העסקה

 .תישאה הנתבעת באחריות ותפצה החברה את מי שהכשילה 

הרי במקרה דנן מדובר אך ב , ₪דובר על מיליוני , בעוד שבמקרה יתח  .ו

אך גדול , אן. אר.סכום פעוט וזניח לחברה בסדר גודל של אי,  ₪ 32,098

 .עפולה.ב.וחשוב לחברה משפחתית כמו א

יתר על כן עמידתה העיקשת של הנתבעת על פרטים טכניים ושוליים  .ז

ועל  תמרוניה השונים  בכדי להכביד על , מעידים על חוסר תום ליבה

 .התובעת ולהתישה בחליפת מכתבים ובהליכים  עד כי  תוותר על זכותה

אין כל ספק כי התעקשות הנתבעת בדווקנות על פרטים שוליים אשר היא עצמה  אינה  .13

מעידים , ק אותו היא עצמה אישרה 'יכולה להוכיח כמו גם  התכחשותה לכשרות הצ

דבר אשר לא יעמוד במבחן . כאלף עדים על הפרת חובת תום הלב אליה היא מחויבת 

 . בית משפט



 

 

התעלמות הנתבעת מדרישות חוזרות ונשנות לתשלום חובה וחזרתה באופן  (3)ג

 .סיסטמטי על תשובותיה הסתומות

בדרישות  (באמצעות נציגיה השונים)לנתבעת , שוב ושוב, פנתה התובעת, נוכח המפורט לעיל .23

 . נותרו ללא מענה של ממש, פניות אלו. לתשלום החוב

 :נפרט הדברים

מ מכתב תשובה מחברת "עפולה בע.ב. האמור התקבל במשרדי חברת א16.06.14ביום  .33

מכתב באותו .מ המפרט את הסיבות בגינן מסורבת בקשת הזיכוי מאת החברה"אן בע.אר.אי

 .11.8.14נוסח עם אותן סיבות התקבל גם 

י התובעת ובו בקשת הסבר "התקבל מענה למכתב אשר נשלח ע. 21.4.15בתאריך  .א

. מפורט ובהיר יותר לסירובה העיקש של הנתבעת למלא את חובתה המעוגנת בהסכם

" הסברים"נענתה הנתבעת באותן תשובות ובאותם , מיותר לציין כי גם למכתב זה 

דומה כי . אך לא היה בהם כל חידוש מהותי לגופם של דברים,אשר לכאורה פורטו

הנתבעת שמה לה למטרה לא לכבד את ההסכם ומשסומנה המטרה ימצאו גם הסיבות 

 .10כנספח מצורף המכתב .  להצדקתה

חזרה הנתבעת שוב על טענותיה ואף , במענה למכתב אשר ביקש הבהרות , 8.6.15ביום  .ב

 ולהדגיש שוב כי טענות 21.4.15הרינו לחזור על כל האמור במכתבנו מיום :" כתבה 

   .11כנספח מצורף ...." מרשתך 

,  בסמוך להגשת כתב תביעה זה 13.7.15למרות כל האמור לעיל שלחה התובעת בתאריך  .ד

אלא לפנות "לא השאירה כל ברירה , מכתב אחרון לנתבעת בו הינה מודיעה לה כי 

 .12כנספח מצורף המכתב  . בכדי למצות את זכויותיה , " לערכאות

לפנים , עם זאת " 22.7.15בתגובה למכתב זה קיבל מרשי תשובה אשר נכתבה בתאריך  .ה

החליטה החברה להעביר , באופן חריג וחד פעמי וכאות של רצון טוב, משורת הדין

כי הינה מוותרת ... וזאת לאחר ובכפוף לכך שמשרשתך תודיע ₪ 5000למרשתך סך של 

 .13כנספח המכתב מצורף .."  על טענותיה העולות

מובן כי מרשתי סירבה להצעה זו של הנתבעת אשר מעידה על זלזול ואי הבנה מהותית  .ו

 .של פניותיה של מרשתי

התקבל מכתב נוסף מהנתבעת , ל "לאחר מכתב הסירוב של מרשתי להצעה המבזה הנ .ז

לפנים משורת , חרף האמור : "  ושוב,  בו עלה גובה ההצעה המוצעת 13.8.15מתאריך 

וזאת אך ..  7500₪באופו חריג וחד פעמי סך סופי של ..... כמחווה של רצון טוב , הדין 

 .14כנספח מצורף ...." מוותרת על כל טענותיה העולות  .... ורק בכפוף לכך שמרשתך 

מרשתי אינה סוחרת בהמות אשר באין סוס תיקנה פרד ולא , לגופם של דברים  אומר .ח

כל אשר מבקשת מרשתי הינו כי התובעת תכבד את אשר , תיתן כי יסבבוה בדברי כחש 



 . התחייבה תקיים את חלקה בהסכם ותשלם למרשתי את שחבה לה

   

כי בכל ההתכתבויות בין התובעת לבין הנתבעת מעולם לא הכחישה , ראוי וחשוב לציין .43

וכל טענותיה נגעו )ק הנדון 'ואת קיומו של אישורה של הצ, הנתבעת את קיומו של ההסכם

וחלקם , לפרטים טכניים כאלו ואחרים בחוזה אשר חלקם כלל לא הוכחו על ידה

 . ( בלבד םפרוצדוראליי

 ". אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו"על כך שנו חכמים  

 סוף דבר. ד

, סכומה, לבית המשפט הנכבד נתונה הסמכות העניינית לדון בתובענה לאור מהותה .53

 .והסעדים הנתבעים בה

, לבית המשפט הנכבד נתונה הסמכות המקומית לדון בתובענה לאור כתובתה של הנתבעת .63

 . ומקום מושבה של הנתבעת

אשר נתמכת , התביעה ראויה להידון בסדר דין מקוצר נוכח היותה תביעה לסכום קצוב .73

התכתבויות מטעם התובעת והנתבעת , חשבוניות מס, הסכם בכתב: ובכללן, בראיות בכתב

 . המוכיחות את קיומו ותוכנו של ההסכם

ולחייבה לשלם , מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעת לדין, נוכח כל המפורט לעיל .83

 :לתובעת לשלם לתובעת

ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין , ח" ש32,098- כ  בשקלים חדשים השווה ל"סה .א

 .מיום ההמחאה

לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה  .ב

 . ועד למועד התשלום בפועל

, לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עורך דין .ג

 . מ כדין"בצירוף מע
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