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  .וחתמו על הסכ� בוררות כנדרש, מ כבורר ה� לדי� וה� לפשרה"הצדדי� קבלו את הח

הבורר הדגיש בפני הצדדי� . י� בפני בורר יחידומפאת דחיפות העני� נידו� הענ, לבקשת הצדדי�

בכל מקו� . רצונ� להתדיי� בפני ד� יחיד: הצדדי� עמדו על דעת�. את חסרו� הדיו� בפני ד� יחיד

  .הכוונה לבורר" בית הדי�"שמופיע בפסק די� זה 

ד "כמו כ� הוגשו לביה. ד קיי� דיו� בנוכחות הצדדי� בו פרטו הצדדי� את טענותיה�"ביה

  .י שני הצדדי�"כי� שוני� עמסמ

  .עיקרי הדברי�לא נפרט בפסק הדי� כל טענה וכל פרט ופרט שנטענו בפנינו אלא רק את 

  

  טענות וראיות

  העובדות

: בבקשה לביצוע העבודות דלהל�) בעל משרד פרסו�(פנה אל התובע ) בעל מסעדה(הנתבע   .א

בהצעת . ע הסכי�התוב. הדפסת תמונות קנבס ובניית אתר אינטרנט, עיצוב תפריט

המחיר נאמר שמדובר על עיצוב תפריט בשני גדלי� והדפסת התפריטי�  במאתי� 

.  תשלומי� חדשיי�12: צורת התשלו�. מ"מע+  * 10,000= מחיר העסקה . עותקי�

  .נפדה * 1165ס "ע, ק הראשו�'הצ. ל אצל התובע"פ הנ"קי� ע'הנתבע הפקיד צ

לות הנתבע וציל� צילומי� רבי� לצור- הגיע למסעדה שבבע, התובע החל בעבודתו  .ב

התובע בחר מתו- כל הצילומי� שנעשו . התמונות ואתר האינטרנט המתוכנ�, התפריטי�

כ הכי� התובע תפריט "כמו. לצור- המש- העבודה)  צילומי�75(את הטובי� ביותר 

  . עמודי�3.5בפועל עוצבו רק .  עמודי�4התפריט היה אמור להיות בהיק. . מעוצב

 את אחד מעטהנתבע ביקש מהתובע לשנות .  זה נתגלעה מחלוקת קשה בי� הצדדי�בשלב  .ג

התובע סירב היות שלדעתו סוכ� על הכנת שני תפריטי� שוני� בגדל� א- לא . התפריטי�
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כ� ביקש הנתבע . כשוני� אינו מגדיר את שני התפריטי� קלהנתבע טוע� ששינוי . בתוכנ�

האחורי של התפריט בצורה בולטת במקו� מהתובע שכיתוב מסויי� יופיע בעמוד 

היות ולדעתו התוצאה תהיה גרועה , התובע סירב. בתחתית התפריט ובצורה מוקטנת

והוא אינו מעוני� לבצע עבודות גרועות שיוציאו לו ש� של בעל מקצוע , מבחינה חזותית

  .גרוע

את והנתבע ביטל , הצדדי� לא הצליחו להגיע להסכמה בדבר המש- ביצוע העבודה  .ד

  .קי� שנמסרו לתובע'הצ

  

  טענות הצדדי�

דבר שאינו כלול , כיוו� שרצה שני תפריטי�, הנתבע גר� לביטול העבודה, לדעת התובע  .א

, התובע גר� לביטול העבודה, ולדעת הנתבע. קי�'ובפרט בכ- שביטל את הצ. בהסכ�

  .כיוו� שלא הסכי� לבצע את דרישות הנתבע

פ "בתנאי שהתובע יסיי� את עבודתו ע, כו�הנתבע מוכ� עדיי� לשל� את מלוא הס  .ב

ג� בגלל חוסר , התובע אינו מוכ� לסיי� את העבודה בשו� אופ�. הדרישות שהוצגו בפניו

. ולדבריו יש לו עבודות רווחיות יותר, וג� מפני שהעבודה לוקחת לו זמ� רב, אמו� בנתבע

  .י הנתבע שיחק לידיו"קי� ע'ביטול הצ, ציי� התובע, למעשה

  .� חלוקי� ג� בהערכת שוויה של העבודה שבוצעההצדדי  .ג

 1היה נמו- מאוד ביחס לשוי העבודה ) לעבודה כולה(שהמחיר שהוסכ� עליו , התובע טוע�  .ד

אי� לחשב את שווי העבודה . כיוו� שהעבודה של הושלמה, ולטענתו. עד כדי מחצית

ה כמות אלא על פי שווי העבוד, שהוא מחיר לעיסקת חבילה, בהתא� למחיר שסוכ�

  .שהיא

 :עליו לקבל, לטענתו  .ה

, לדבריו(לצילו� מחו2 לסטודיו  * 90לפי מחיר ,  צילומי�75מ עבור "מע+  * 6,750.  1

  ).זהו המחיר הנמו- ביותר שהוא גובה

  .  לעמוד * 600לפי מחיר ,  עמודי תפריט3.5מ עבור עיצוב "מע+  * 2,100.  2

  ).האתר עצמו עדיי� לא הוק�(תר האינטרנט מ עבור רכישת דומיי� לצור- א"מע+ $ 20.  3

  .מ עבור יעו2 לשיפור הלוגו"מע+ $ 100.  4 
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  .ק'עמלת החזרת צ * 14.  5 

  .מ כתשלו� ראשו�"מע+  * 1,000ל קיבל התובע ס- "מתו- הנ  .ו

  1. *14מ ועוד "מע+  * 9,330יתרת התביעה איפה   .ז

עבור . וות כמעט דברואינ� ש. חלק מהתמונות שהתקבלו אינ� טובות, לטענת הנתבע  .ח

לטענתו הסכו� ששול� . התפריט הוא אינו חייב לשל� כיוו� שלא קיבל לידיו תפריט גמור

  . הינו שוויה של העבודה שבוצעה עד היו�)  *1,165(

  

  דיו�

  מי אש� בביטול העסקה

ומהי התוצאה , השאלה המרכזית בעומדת בפנינו היא כמוב� מי אש� בביטול העסקה  .א

  ?מאשמה זו

" עבד"  משו� שאינו נחשב 2,בשונה מפועל אינו רשאי לחזור בו, � ונאמר כי קבל�נקדי  .ב

יש א. שאמרו שא� חוזר בו .  לעול� ידו על התחתונה–קבל� החוזר בו , ולפיכ-. כמו פועל

י "ב מתחייב לשל� את שכרו של הקבל� רק לאחר שתושל� העבודה ע"הרי שבעה, הקבל�

  . במקרה שלפנינו א. נעשה קני� שטר בי� הצדדי�3.אחרי�

והרי הנתבע . קי� כחזרת הנתבע מהעסקה'אי� לראות בביטול הצ, ד"לענ, בנדו� דיד�  .ג

קי� 'ביטול הצ. ד כי הוא מעוני� בביצוע העסקה"וחזר על עמדתו זו בביה, וכתב, הצהיר

  .קהיקיי� את העסכדי שהלה , נעשה מחוסר ברירה וכאמצעי לח2 על התובע

התובע א. . הוא בפרוש חזרה מהעסקה, סירובו של התובע להשלי� את העסקה, מאיד-  .ד

משו� שנמאס לי לעבוד , קי�'היה נוח לי מאוד שהוא ביטל את הצ: ד"הצהיר בביה

  .אי� ל- חזרה גדולה מזו. יש לי עבודות רווחיות יותר...אני סת� מפסיד כס....איתו

                                                 
 . *4=  $ 1לפי שער  1

אמנ� הגהות ". והא"ה "א ד"ע' ש� ד. מח' תוס". יד פועל על העליונה"ה "א ד"ע' י מסכת בבא מציעא ד. עז"רש' ע 2

ויתכ� שזו ג� דעת תוספות (חולק וסובר דא. קבל� יכול לחזור בו ' ש פרק השוכר את האומני� סימ� ו"אשרי על הרא

. בשונה מפועל, א לעול� ידו של הקבל� על התחתונה"אול� א. לדעת הג"). יכול לחזור בו"ה "א ד"ע' בבא מציעא ד. י

' ע. ל"ואכמ, ארבעה הסברי� מדוע א. קבל� יכול לחזור בו' יז', ט', ח', אותיות ז' נב' מ סי"חות אבני נזר חלק "בשו' ע

 ב"ש ש� סק"ופת' סעי. א' מ סימ� שלג"א חו"ג� רמ

 .'סימ� תסט' ג חלק א"ת שואל ומשיב מה"ושו". ואי- שיהיה"ה "ד' מחנה אפרי� הלכות שכירות פועלי� סימ� ה 3
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על א. שהשוני ( כי לא התחייב לשני תפריטי� ובעוד שאולי נית� להסכי� ע� התובע  .ה

שהתוצאה "אול� לא נית� לקבל את סירובו לעשות כדבר הנתבע משו� , )ביניה� קט�

בכ- לא הותיר התובע ברירה ביד הנתבע אלא לראות את העסקה ". תהיה גרועה

  .כמבוטלת

 .אשר על כ� הדעת נוטה שהתובע הוא החוזר בו וידו על התחתונה  .ו

  

  י העבודה שנעשתההערכת שוו

. אי� מקו� לקבל את דבריו של התובע כי המחיר שסוכ� אינו מייצג את המחיר האמיתי  .ז

. יהיו השיקולי� לקביעתו אשר יהיו, ג� משו� שמחיר זה הוא הרלוונטי לעסקה שבפנינו

ד "נעיר ג� כי מבדיקות שער- ביה. וג� משו� סו. סו. ידו של החוזר בו על התחתונה

  .ר אינו נמו- במיוחדמסתבר כי המחי

קביעת המחיר שעל הנתבע לשל� במקרה זה עבור מה שנהנה מעבודת התובע הינה קשה   .ח

  ".ושגיאות מי יבי�. "ובוודאי לוקה בחסר בהיותה הערכה

לא ברור מטענות הצדדי� איזה סוג של אתר .  לא בוצעה כלל–הקמת אתר אינטרנט   .ט

פ ג� א� נניח כי מדובר על אתר " עכ.ולאיזו רמה של עיצוב התכוונו הצדדי�, מדובר

 עדיי� עלות הקמת אתר מעי� זה כעסקה נפרדת HTMLסטטי פשוט המבוסס על תבניות 

  . *2,000עשויה להגיע לכדי 

 לא נחת� חוזה ברור בי� הצדדי� המפרט על כמה תמונות –הדפסת תמונות קנבס   .י

. י לכה ומתיחה על ע2והא� מדובר ג� על ציפו, מה גודל� המדויק של התמונות, מדובר

  . *1,000יש להחשיב סעי. זה לפחות לכדי , ובהעדר נתוני� מדוייקי�, ד"לענ

למעט השינויי� ( התפריט עוצב כמעט לגמרי 4. התמונות צולמו1עיצוב התפריט והדפסתו   .יא

י גרפיקאי "ד השלמת עיצוב התפריט ע"לענ. התפריט לא הודפס). הקלי� שבקש הנתבע

  . *800פריטי�  עלולה להגיע לכדי הדפסת הת+ מקצועי 

כ יש "וא. מ להשלמת העבודה המוזמנת"מע+  * 3,800ולפיכ- הנתבע עלול להוציא ס-   .יב

  5).מ"מע+  * 10,000(ל מסכו� העסקה הכוללת "לנכות הס- הנ

                                                 
 . הנתבעי"הכנת האוכל ועיצובו ע 4

  .ל אי� צור- להכנס לחישובי התובע"פ הנ"ע 5




