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 אביגיל כהן  שופטתכבוד ה לפני 
 

 
 : המערער

 
 ניר ספי ליסטר

 עליזה מזה ע"י ב"כ עו"ד
 

 נגד
 
 

 :המשיב
 

 עודד פינר
 רון י' פינצי ע"י ב"כ עו"ד

 
 

 חקיקה שאוזכרה: 

 (2)א( ) 9: סע'  1971-חוק השכירות והשאילה, תשל"א

 )א( 457: סע'  1984-תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד

 

 
 פסק דין

 
 

 

יפו )כב' השופטת הדס פלד( –לפני ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב  .1

 הנתבע.    –נגד המשיב התובע -ולפיו נדחתה תביעת המערער  15-06-53048ת"א ב 27.12.17 מיום 

 

 רקע נדרש: .2

בין המערער למשיב בנוגע לדירה ברחוב  13.1.11בהסכם שכירות שנחתם ביום  עניינינו

 31.7.12ועד  1.8.11תקופת השכירות היא מיום  לפיו"( הדירהבתל אביב )להלן: " 73ויצמן 

 חודשים כל אחת.  12תקופות נוספות של  4-עם אופציה ל 

 בשנתיים הראשונות.₪  8,000החודשיים הועמדו על סך   דמי השכירות 

 3%ביחס לתקופות הנוספות נקבע כי המשכיר רשאי להעלות את דמי השכירות בשיעור של 

 נוספים בגין כל תקופת אופציה. 

 

 1.8.11"( התגורר עם משפחתו בדירה החל מיום התובעאו " השוכר"המערער )שיכונה גם: "

 (.27.12.17לפסה"ד מיום  8סעיף )ראה  2.8.15ועד ליום 

  

http://www.nevo.co.il/law/5149
http://www.nevo.co.il/law/5149
http://www.nevo.co.il/law/5149/9.a.2
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880/457.a
http://www.nevo.co.il/case/20390700
http://www.nevo.co.il/case/20390700
http://www.nevo.co.il/case/20390700


 ניר ספי ליסטר נ' עודד פינר  7783-02-18עא )ת"א( 

2 

 

 

 

 

יפו תביעה לפינוי המושכר נגד השוכר  -הגיש המשיב לבימ"ש השלום בת"א  5.9.2012ביום 

בטענה כי השוכר הפר את הסכם השכירות ולא מימש כדין  12-09-14146תא"ח במסגרת 

 הסכם השכירות. את האופציה להארכת

 )פס"ד של כב' השופטת כרמלה האפט(.     10.12.12תביעה זו נדחתה בהסכמה ביום  

  

אציין, כי בין הצדדים תלוי ועומד עדיין הליך בבית משפט השלום בהרצליה בעניין תביעה 

 חודשי שכירות וגרימת נזקים לדירה. 3שהגיש המשיב נגד המערער בגין חובות נטענים של 

  

השוכר הוטעה לחשוב כי הוא שוכר מהנתבע דירת יוקרה  –התובע  התביעה נטען כי בכתב

 אך במהרה התברר לו כי הדירה אינה ראויה למגורי אדם לאור מצבה התחזוקתי הגרוע. 

נטען כי הנתבע הפר את הסכם השכירות ולא קיים את חיוביו לפעול לתיקון הליקויים לפי 

חוק השכירות ")להלן:  1971 –, התשל"א חוק השכירות  והשאילהההסכם ובהתאם ל

 (. "והשאילה

 

חודשים לאחר מועד כניסתו של התובע לדירה הופיעו סימני רטיבות  3 -לטענת התובע, כ 

שהיו נגועים ₪  12,500לבוש יוקרתיים ונעליים בעלות של בדירה והוא  נאלץ לזרוק פרטי 

 בעובש בשל מצבו החמור של חדר הארונות. 

 כמו כן, הצבע בקירות התקלף, הופיעו סימני רטיבות, עובש ופטרת וכן  מקקים. 

התובע פנה בדרישות חוזרות לנתבע לפעול לתיקון הליקויים, אולם התיקון המהותי  

חודשים לאחר מועד הדיווח הראשוני על התגלות  15 -, כ18.2.13הראשון בוצע רק ביום 

 הנזקים; התברר כי מקור הרטיבות בצינור דלוחין המצוי בקיר. 

 בוצע תיקון יסודי בדירה ע"י הנתבע.       15.8.13ביום  

  

 :הסעדים להם עתר התובע בכתב התביעה 

י הצמדה וריבית( בגין בצירוף הפרש₪  ₪72,100  ) 75,510החזר כספי בסך של  א(

הפרש דמי השכירות אשר שולמו לנתבע לבין דמי השימוש הראויים  אותם היה 

 צריך לשלם נוכח מצב הדירה.

 פיצוי בגין השלכת תכולת ארון הבגדים כתוצאה מעובש.₪  12,500סך של  ב(

 

 בגין הוצאות עריכת חוות דעת מומחית.₪  4,800סך של  ג(

 

ן עגמת נפש ובושה קשה; מצב הדירה לא אפשר קבלת בגי₪  18,000סך של  ד(

 אורחים.  

  

 ₪.  110,810התביעה הועמדה על סך כולל של 
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התובע מנוע מלטעון לקיומם של ליקויים שלא צוינו  הנתבע כי ןבכתב ההגנה טע

כעבור מספר חודשים הודיע נטען כי . 14.8.11בפרוטוקול המסירה שנערך בין הצדדים ביום 

בע. הנתבע הזמין בדיקה מקצועית ונמצא כי קיימת צב "פיצוצים"ישנם מספר  התובע כי

 רטיבות בחדר הארונות בלבד הנובעת מהדירה העליונה והעניין טופל, כולל החלפת הארון. 

 נטען כי הנתבע לא ידע על בעיית רטיבות כלשהי בדירה קודם לתלונות התובע. 

ונם המלאה של הצדדים והשלמתם צעות רתיקונים בוצעו באופן מקצועי ומסודר לשבי

 .2013 ץיתה בקייה

 הנתבע הכחיש את חוות הדעת שצורפה ע"י התובע.

 להמשיך ולהתגורר בדירה מסיבותיו.    רכי התובע בח צויןכן 

 

במסגרתן נחקרו העדים והוגשו  6.9.17 –ו  4.1.17לאחר שהתקיימו ישיבות הוכחות בימים  .3

פס"ד בבימ"ש קמא לפיו נדחתה התביעה  27.12.17תן ביום סיכומים מטעם הצדדים, ני

 ₪.  10,000והתובע חויב לשאת בשכ"ט בא כוח הנתבע בסך 

 

 קמא: ית משפט ב ק דינו שלפס .4

הנתבע בנוגע לרטיבות או עובש כנטען, לא לפני  –נקבע כי השוכר פנה למשכיר  א(

ותה שנה, נקט הנתבע . התיקון הושלם שנה לאחר מכן. במהלך א2012מחצית שנת 

 בפעולות לאיתור ותיקון הליקוי. 

 לאחר השלמת התיקון, התובע הוסיף להתגורר שנתיים נוספות בדירה. 

 

הן  חוק השכירות והשאילהל (2)א( ) 9התובע אינו יכול להיבנות מהוראת סעיף  ב(

 לעצם הפחתת דמי השכירות ואף לשיעורה הנטען.

לא הוצג תחשיב ולא הונחו כל תשתית או נתונים המבססים את הערכות של  

שמאית המקרקעין  אשר חוות דעתה הוגשה מטעם התובע לתמיכה בטענתו לעניין 

 הנזק. 

ן מתיישבות עם התנהלותו של כמו כן, נקבע כי טענות התובע בעניין הנזק אינ

התובע אשר בחר לממש את האופציה פעם אחר פעם והתעקש על כך גם במסגרת 

 תביעת הפינוי שהוגשה על ידי הנתבע.    

 

נקבע כי התובע לא הציג ₪  12,500באשר לפיצוי בגין תכולת ארון הבגדים בסך  ג(

 ראיות להוכחת שיעור הנזק. 

 

בגין עגמת נפש עת התובע, בת זוגתו ובתו נמנעו מפאת ₪  18,000באשר לפיצוי בסך  ד(

הבושה לארח בדירה, נקבע כי אין הלימה בין טענות התובע ביחס למצב הדירה אל 

מול בחירתו להמשיך להתגורר בדירה תקופה ממושכת במהלכה מימש שלוש 

 פעמים את האופציה לתקופות נוספות. 

מדירת השכן והשלמת התיקון ארכו כמו כן, נקבע כי אף שאיתור מקור הנזילה 

פרק זמן של שנה, התובע לא הניח תשתית ראייתית בגינה קמה לנתבע חובה 

לפצותו בגין עוגמת נפש, עת הוכח כי הנתבע נענה לפניות התובע לביצוע תיקון 

http://www.nevo.co.il/law/5149/9.a.2
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והחלפת  2013עובר לתיקוני הצבע בחודש פברואר  2012הליקויים החל מחודש יולי 

 תור מקור הנזילה בדירת השכן.   חלק מהארון לאחר אי

 

 על פסק דין זה הוגש כאמור הערעור שלפני.

 

 תמצית טענות המערער: .5

מבוססות  יש להתערב בפסה"ד של בימ"ש קמא הואיל וקביעות בימ"ש קמא  אינן א(

 על מלוא חומר הראיות והעדויות.

רבות בימ"ש קמא שגה בקביעות עובדתיות וזאת חרף הצגת ראיות חותכות, ל

תמונות של הדירה במשך חודשים ועדות המשיב עצמו בחקירה נגדית ועדות 

 המומחית מטעמו.

  

נטען כי אין מחלוקת בנוגע לרטיבות במקומות נוספים בדירה; הנתבע ידע על 

; הטיפול ברטיבות בדירה 2011או לפחות מחודש דצמבר  2011בעיות רטיבות בקיץ 

 היה הרבה מעבר לזמן סביר.       

  

 קביעת בימ"ש קמא כי המערער אינו יכול להיבנות מחוות דעת המומחית שגויה. ב(

נטען כי חוות הדעת מבוססת והוצגו בה באופן מפורט התשתית והנתונים 

 המבססים את מסקנותיה. כמו כן לא הוצגה חוות דעת סותרת ע"י המשיב. 

 

תו של בימ"ש קמא לחלופין נטען כי  ככל שחוות הדעת השמאית לא הניחה את דע

 היה מקום לפסיקת פיצוי כספי ראוי  בדרך של אומדנא.

נטען כי ככל שלא הוכח שיעורו המדויק של הנזק, על בימ"ש להפעיל את ניסיון 

החיים והשכל הישר, להעמיד עצמו במקומם של הצדדים ועל יסוד זה,  להעריך נזק 

 ופיצוי.  

 

ר לתשלום פיצוי בגין סבל ועגמת נפש בימ"ש קמא שגה עת דחה את תביעת המערע ג(

 רק בשל העובדה כי הוא נשאר להתגורר בדירה.  

כן מבוקש כי ביהמ"ש ייקח בחשבון את העבודה שלא ניתן להוכיח תכולת ארון 

 בגדים ולאתר קבלות של ביגוד שנרכש בחו"ל. 

 

 בהן חויב המערער לטובת₪  10,000מבוקש לבטל את פסיקת הוצאות משפט בסך  ד(

 המשיב.

חודשים  15.5חודשים, מתוכם  21.5בנסיבות בהן מדובר במשפחה שחיה משך 

בתנאי רטיבות קשה, אין מקום לחייב את המערער בנוסף לכך בתשלום הוצאות 

 משפט ושכ"ט עו"ד.  

 

פסה"ד שניתן בבית משפט קמא נכון וצודק ובהיותו מבוסס על קביעות  כי , המשיב טוען .6

 הערעור אינה מתערבת בהן.עובדתיות שערכאת 
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לטענת המשיב הכרונולוגיה של האירועים בענייננו מפריכה את טענות המערער כאילו המצב 

בדירה היה בלתי נסבל, שהרי הוא עמד על זכותו החוזית לממש את האופציות להארכת 

טרם הושלם תיקון  2013קודם לביצוע תיקונים בדירה, הן בשנת  2012השכירות הן בשנת 

 . 2014ר הארונות והן בשנת חד

לפי הקביעות העובדתיות בפסה"ד נדחו טענות המערער באשר למצב הדירה ולאי יכולתו 

להתגורר בה ועל כן אין הוא זכאי להפחתת דמי השכירות. כמו כן, המערער לא הביא ראיות 

 לצורך שיעור ההפחתה מלבד חוות דעת שאינה מבוססת. 

נטית הואיל והיא עוסקת בדירות באופן כללי ולא בדירה נטען כי חוות הדעת בלתי רלוו

 הספציפית. 

עוד נטען כי אין זה המקרה להפעיל פסיקה על דרך של אומדנא המיועדת למקרים בהם לא 

 ניתן להביא חוות דעת מומחים ולפסוק פיצוי בדרך אריתמטית.

 וגמת נפש.כמו כן נטען, כי המערער לא הביא כל ראיות לתמיכת טענותיו בעניין ע

 

 :באשר לפסיקת הוצאות משפט

המשיב טוען,  כי  בית משפט קמא הקל עם המערער בפסיקת הוצאות בסכום נמוך 

 מהנדרש.

 

 בקשה לצירוף ראיות: .7

שיש בהן לטעמו כדי לסייע לו לבסס טענותיו  ראיותהמערער מבקש לצרף שתי  א(

 ולשנות את פסק דינו של בימ"ש קמא.

 בעלות השלכה על תוצאות פסה"ד.לטענת המערער מדובר בראיות קריטיות 

 הראיות הן: 

 שיש בו לתמוך בחוות דעתה. תחשיב שומה שערכה המומחית (1)

נטען, כי אין מדובר בראיה שאי צירופה נבע ממחדל של המערער ולא היה 

 תלוי בו.

 

במסגרתה מודה  שהתקיימה בין המערער למשיב 29.5.15שיחה מיום הקלטת  (2)

  המשיב כי ידע על בעיית הרטיבות סמוך לכניסת המערער לדירה. 

נטען, כי  הקלטה זו נמצאה ע"י המערער במקרה, עת חיפש מסמכים נוספים 

 לקראת הגשת הערעור. 

  

ביקש לסלק את הבקשה על הסף הואיל והמערער צירף את המשיב בתגובתו לבקשה  ב(

רער את הבקשה מראש וממילא לא ציין את תגובתו לא המציא למע לבקשה.הראיות 

 לבקשה.    

לגופו של עניין , נטען באשר לתחשיב המומחית כי אין הסבר סביר לאי הצגת הראיה בפני 

בימ"ש קמא וכי חוות הדעת ועדות השמאית נדחו לגופן בפסק הדין לאחר שנבחנו היטב ע"י 

 בימ"ש קמא.

אין בו אלא ניסיון למקצה שיפורים מובהק עד כדי כמו כן נטען כי עיון בתחשיב מלמד ש

 חשד לאי אותנטיות של המסמך. 
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הובהר כי הוספת הראיה תפגע בעיקרון סופיות הדיון הואיל ויהא צורך להחזיר את 

 המומחית לעדות. 

באשר להקלטה נטען כי אין לאפשר את הגשתה בשלב הערעור וכי אין בה כדי לשנות דבר 

 .     מן הקביעות שבפסה"ד

  

 דין הבקשה לצירוף ראיות להידחות. ג(

  :קובעת( "סד"אתק")להלן:  1984 -, התשמ"דתקנות סדר הדין האזרחיל )א( 457תקנה 

 בית לפני, פה בעל ובין בכתב בין, נוספות ראיות להביא זכאים אינם בערעור הדין בעלי"

 שצריך ראיות לקבל סירב קודמת שבערכאה המשפט בית אם ואולם, שלערעור המשפט

 מכל או, דין פסק מתן לו לאפשר שכדי סבור שלערעור המשפט בית אם או, לקבלן היה

 שלערעור המשפט בית רשאי, עד חקירת או מסמך הצגת דרושה ,אחרת חשובה סיבה

 ".הנוספות הראיות הבאת להתיר

 

 .במשורה רק מתאפשרת ערעור בשלב חדשות ראיות הגשת. ברורה בעניין ההלכה

 

 ניתן לא כי הוא הכלל, הראשונה בערכאה הדין פסק למתן שקדמו בראיות מדובר כאשר

 לגלותן היה יכל ולא הראיות על ידע לא הוא יכ הוכיח המבקש אם אלא הגשתן להתיר

 .לב בתום שנהג ובלבד ראויה בשקידה

 לבותמח 8778/04ע"א  וכן 141, 136( 2) כהן נ' שבאם, פ"ד מו 810/89א ע" :זה לעניין ראה

 –( 07.4.30) מ"בע בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה' נ מ"בע יטבתה

 .רובינשטיין השופט' כב של דינו לפסק' ז פסקה

 

 ראיות לקבל נוטה הערעור ערכאת, הדין פסק שניתן לאחר שארעו בראיות מדובר כאשר

 לא כן לא שאם, לו לסייע עשויה הנוספת הראיה כי להראות מצליח שהמבקש ובלבד אלו

( 2)  איטונג בטרום נ' בנק לסחר חוץ, פ"ד כב 325/68ע"א  :זה לעניין ראה .הגשתה תותר

901. 

 

במקרה דנן, אין מדובר בראיות שלא ניתן היה להגישן בשקידה סבירה עוד בערכאה 

 הדיונית.

 

את התחשיב בצירוף לחוות הדעת, אולם המומחית לא מצאה לנכון גיש תה מניעה להילא הי

 לעשות כן בבית משפט קמא.

 

הקלטת השיחה מיום  מטיעוני ב"כ המערער לא ניתן להשתכנע כי -באשר לתמליל השיחה 

בשקידה ראויה עובר למתן פסק הדין  השלא ניתן היה לגלות הראיהיא בגדר   29.5.15

 בערכאה הדיונית.

, ולאתר את הראיה שלוען כי הייתה מניעה מצדו של המערער לערוך חיפוש במחשב לא נט

 עוד בשלב ניהול ההליך בבית משפט קמא.

http://www.nevo.co.il/law/74880/457.a
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/case/6810808
http://www.nevo.co.il/case/6137510
http://www.nevo.co.il/case/6137510
http://www.nevo.co.il/case/6137510
http://www.nevo.co.il/case/17919075
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כחודש ימים לאחר  –. דהיינו 30.6.15המערער הגיש תביעתו בתיק קמא ביום יודגש, כי 

אין מדובר בשיחה שהתקיימה מספר שנים לפני הגשת  –כלומר  אותה שיחה מוקלטת.

תביעה ויתכן ונשמטה מזיכרונו של התובע. לשם מה הוקלטה השיחה אם לא לצורך ה

 הבאתה כראיה בהליך משפטי?

 

יש לזכור, כי המערער הוא עו"ד במקצועו )גם אם עיסוקו בתחום הפלילי ולא האזרחי( ואין 

 מדובר במי שאין לו ידע ולו בסיסי בדיני ראיות.

בבית משפט קמא, ואינני סבורה כי בנסיבות העניין אין כל רמז בנוגע לקיומה של ההקלטה 

 יש הצדקה להפעיל את החריג המאפשר צירוף ראיות רק בשלב ערעור.

 

לפיכך, אין זה המקרה שבו יש להיעתר לבקשה לצירוף ראיות בשלב ערעור ודין הבקשה 

 להידחות.

 

, הגעתי למסקנה לאחר עיון בטענות הצדדים ושמיעת טיעונים בע"פ בדיון שהתקיים בפני .8

 ולפיה דין הערעור להידחות מהנימוקים כדלקמן:

דין הערעור להידחות, שכן פסק הדין מושתת על ממצאי עובדתיים שנקבעו על ידי  א(

הערכאה הדיונית, ששמעה עדים. בחנה את הראיות והכריעה במחלוקת העובדתית 

 שבין הצדדים.

הפסוקה והמושרשת, ולפיה קריאת טיעוני המערער מחייבת להזכיר את ההלכה 

בממצאים עובדתיים, בקביעות במסגרת ערעור על פסק דין, בית משפט מתערב 

עובדתיות ובממצאי מהימנות אליהם הגיעה הערכאה הדיונית רק במקרים חריגים 

ויוצאי דופן בהם נפל פגם היורד לשורשו של עניין בממצאי הערכאה הדיונית  או 

 וססות או מופרכות על פניהן.כאשר מדובר בקביעות בלתי מב

חברה לייבוא תבואות  –כראדי אברהם נ' צנציפר  3526/11ע"א : ראה לעניין זה

לפסק דינו של כב' הש' א' שהם ופסקי הדין המאוזכרים  25סעיף  ומספוא בע"מ,

 (.6.5.16שם )

 

 לגדר החריגים. המקרה שלפנינו אינו נופל

  

בימ"ש קמא בפסק דין מפורט, מנמק את  המסקנות העובדתיות אליהן הגיע על 

סמך הממצאים העובדתיים שהובאו בפניו .  בעניין זה לא מצאתי מקום לחזור על 

 לפסק דינו. 58עד  33קביעות בימ"ש קמא ואפנה לסעיפים 

 

 

 

"ש קמא על מנת לתמוך בטענתו חוות הדעת מטעם המומחית הוגשה ע"י המערער לבימ ב(

בגין הפרש בין דמי שכירות הסכמיים לבין דמי ₪  72,100לפיה הוא זכאי להחזר כספי בסך 

 השימוש הראויים לטעמו.

 בית משפט קמא נימק, מדוע אינו מסתמך על חוות דעת המומחית.

http://www.nevo.co.il/case/5901009
http://www.nevo.co.il/case/5901009
http://www.nevo.co.il/case/5901009
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בימ"ש קמא הגיע למסקנה לאחר שמיעת המומחית, כי ההערכה שביצעה בעניין דמי 

 השכירות אינה מעוגנת באסמכתאות אלא מבוססת על הערכות והנחות. 

 

הנתבע בכתב ההגנה הכחיש את הסעד הנוגע להפחתת דמי השכירות ואת חוות הדעת וטען 

כי התובע אינו זכאי לכך והיה עליו לעזוב את הדירה כדי להקטין את נזקו ולא להמשיך 

 לדבוק בשכירות.

 נתבע להגיש חוות דעת נגדית מטעמו.בנסיבות אלה, לא מצא לנכון ה

 הנתבע התנגד לעצם מתן סעד של השבת דמי השכירות, ולא לגובה סכום כזה או אחר.    

 

בימ"ש קמא גם קבע כי טענת המערער באשר להשבת דמי השכירות אף אינה מתיישבת עם 

ך התנהלותו אשר בחר לממש את האופציה פעם אחר פעם והתעקש על כך גם במסגרת הלי

 הפינוי בו נקט הנתבע. 

דחיית טענת התובע בדבר זכאותו להשבת דמי שכירות, נשענת גם על טעם זה, בנוסף לאי 

 קבלת הערכת המומחית באשר לדמי השכירות הראויים. 

 

במכלול הנסיבות, בימ"ש קמא הגיע לתוצאה לפיה התובע אינו זכאי לעצם הזכות להפחתת 

 דמי השכירות.

וק גובה של דמי שכירות ראויים ודין הטענה בדבר פיצוי על דרך אומדן משכך, לא נדרש לפס

 להידחות. 

 

          בגין עגמת נפש.בימ"ש קמא לא מצא לנכון לפסוק לטובת התובע פיצוי  ג( 

 

בימ"ש קמא לא שוכנע על סמך הראיות שהיו בפניו כי יש מקום לפצות את התובע 

 ע לפצות אותו בגין עגמת נפש.בגין עגמת נפש וכי קמה חובה מצד הנתב

 

פיצוי בגין עגמת נפש מסור לשיקול דעת בית משפט ומשלא מצאתי כי נפלה טעות 

 המחייבת התערבות של בימ"ש שלערעור, אין מקום להתערב ברכיב זה.  

    

 ₪: 10,000פסיקת שכ"ט עו"ד בסך  של באשר ל ד(

 . ₪  10,000לפסוק הוצאות בסך  כי לא היה מקום המערער טוען 

לטענתו,  כי מדובר בתביעה בעלת חשיבות מדרגה עליונה למערער ומדובר במשפחה 

יש שחיה בתנאי רטיבות כך שאין מקום עוד לחייב אותה בתשלום הוצאות. על כן, 

 .בטל את פסיקת ההוצאותמקום ל

 

 . פסיקת הוצאותלא מצאתי לנכון להתערב ב

 כל רכיביה. התביעה נדחתה עלאין אפשרות להתעלם מכך ש
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אין גם מקום להרחיב מעבר לנדרש בנוגע לעובדה ולפיה ערכאת ערעור מתערבת 

בפסיקת הוצאות רק במקרים חריגים ונדירים בהם נפלה טעות משפטית או כאשר 

דבק פגם או פסול מהותי בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית  ,ואני מפנה לעניין זה 

( 30/1/13)מ.ו. השקעות בע"מ נ' רשות המיסים בישראל  7635/11, 8340/10ע"א ל

 1749/17"א רע( ו4/7/12)כרמלה גרדי נ' יחזקאל הולצמן    6685/11ע"א ,23סעיף 

 (.17/9/17) יעקב שריב שטרית נ' עו"ד צבי ריש

 

 המקרה שלפני אינו נופל לגדר החריגים ואינני מוצאת מקום להתערבות.

 

 לסיכום: . 9

 לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות. א(

 

 ₪. 10,000המערער יישא בהוצאות המשיב ושכ"ט עו"ד בסך  ב(

 מצעות בא כוחו.הערבון יחולט ויועבר למשיב בא 

 

 המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים. ג(
5129371 

    , בהעדר הצדדים. 2018יוני  06ניתן היום,  כ"ג סיוון תשע"ח, 54678313

      

 
 הקש כאן –בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 

 
 /-54678313אביגיל כהן 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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