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 בית משפט השלום בראשון לציון

  

 כגן נ' עו"ד בניטה 2216-09ת"א 

  
 יעל בלכר  שופטתכב' ה פני ב
תובעה  אדוארד כגן 

 באמצעות עו"ד יואב גפני
 

 נגד
 
 בניטהאושרת עו"ד  תנתבעה

 בעצמה
 

 פסק דין
 

 

למתן מסגרת התקשרות להשבת סכומים ששילם התובע לנתבעת ב₪  60,000תביעה כספית ע"ס 

 .ייצוג משפטי

 

א עם הנמקה קצרה וללא טווחים, 79הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין לפי סעיף 

 מדחיית התביעה במלואה ועד קבלתה במלואה. נערכו חקירות קצרות והוגשו סיכומי הצדדים.

 

ת לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש לתיק בית המשפט לרבות סיכומי הצדדים, אני מקבלת א

 הכל כמפורט להלן. התביעה בחלקה.

 

 רקע עובדתי

שבהם נקובים לתשלום סכומי מקדמה כמפורט בתחילה חתם התובע על חמישה הסכמי שכ"ט 

 : להלן

  ₪; 9,876מקדמה בסך של , תביעת נכות כללית -

  ₪; 7,400מקדמה בסך של , תביעת נכות מעבודה )שמיעה( -

 ₪; 7,400מקדמה בסך של , 2002ים משנת תביעת נכות מעבודה בגין תאונת דרכ -

  ₪; 11,500, מקמד בסך של תביעה כנגד מבטחים -

 .ש"ח 4,933, מקדמה בסך של תביעת נזיקיןוהסכם נוסף, להגשת  -

 

 ₪. 41,409התובע שילם לנתבעת מקדמות בסך כולל של  ,הנ"להסכמים בהמשך ל

 

בסך כולל של  ,הבאיםהנוספים ים בנוסף למקדמות האמורות, שילם התובע לנתבעת את הסכומ

 :לפי הפירוט הבאן, ₪ 26,953

 ;תביעת החמרה )נכות כללית(על פי הסכם שכ"ט להגשת ₪  7,818סך של  -

)לא נחתם הסכם  ערעור לבית הדין לעבודה בעניין השמיעהבגין הגשת ₪  6,792סך של  -

  נפרד(;
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)לא נחתם הסכם  עניין נכות כלליתערעור לבית הדין לעבודה בבגין הגשת ₪  9,861סך של  -

 נפרד(.

ערר לועדה רפואית לעררים עבור ₪,  750 -ו₪  1732בשני תשלומים של ₪  2,482סך של  -

ארבע המחאות מסר לנתבעת גם התובע   )לא נחתם הסכם נפרד(. מבטחים-בנושא הפנסיה

 ₪. 2,500נוסף של כולל סכום ב ,שלא נפרעו

 

 התביעה

ומים שנגבו לפי הסכמי שכר הטרחה שנערכו בכתב וכן השבת סכומים התובע תובע השבת הסכ

נוספים, שנגבו לפי הטענה, ביתר ובניגוד להסכמי שכר הטרחה. עילות התביעה הם ביטול מחמת 

 עושק והטעיה, טעות, הפרת חובת תום הלב ביהול המו"מ לכריתת ההסכמים, מצג שווא ורשלנות.

 מטעמי אגרה.₪  60,000סכום תביעת ההשבה הוגבל לסך של 

 

 דיון והכרעה

אני דוחה את טענות התובע לגבי ביטול או בטלות ההסכמים לפי כל אחת מהעילות שנמנו  .1

התובע לא הבין על מה הוא  ה היסודית שבבסיסן, לפיהאת הטענדוחה אני בכתב התביעה. 

המערער התרשמתי מעדות  .חותם וכיוצ"ב טענות. אדם מוחזק כמי שקרא על מה הוא חותם

כי יכולת ההבנה בעברית מספקת ובכל מקרה, אם חשב התובע שאיננה מספקת, היה עליו 

להסתייע באחרים והיה בידיו זמן רב גם לאחר עריכת ההסכמים, לבקש את ביטולם ובטרם 

לא הוכחה טענת עושק או כל פגם אחר היורד לשורש תוקפה הוגשו התביעות ע"י הנתבעת. 

התובעת הגישה את כל יש לציין כי . מצדיק את ביטולה בדיעבדאו כזה ה של ההתקשרות

גם לא הוכחה רשלנות ואין מדובר במצב של העדר תמורה.  ,למעט תביעת הנזיקין ,התביעות

 בטיפול בתיקים או כי דחיית התביעות נבעה מרשלנות הנתבעת.

 

 פי ההסכמים. יש, אפוא, לבחון את זכאותה של הנתבעת לשכר הטרחה ששילם לה התובע, על  .2

 

נקבע באחוזים מהסכומים שהתובע מותנה בתוצאות ושיעורו שכר הטרחה בכל ההסכמים  .3

הוגשו ע"י הנתבעת, אך לא הסתיימו בהצלחה. ( למעט תביעת הנזיקין)כל התביעות  יקבל.

והיא הוגשה ע"י בא כוחו הנוכחי של התובע.  ,טרם הגשתההייצוג תביעת הנזיקין הופסק ב

עד להפסקת הייצוג בידי התובע, ועד כה, לא קיבל  היחידה שעדיין מתנהלת.זוהי התביעה 

 התובע סכום כשלהו כתוצאה מהתביעות הנ"ל.

 

מההוצאות ותקוזז  על חשבון הוצאות ההסכם בעניין תביעת הנזיקין קובע כי המקדמה היא .4

בעניין  כך גם ההסכם₪.  4,933(. המקדמה ששולמה לפי הסכם זה היא 7הסופיות בתיק )ס' 

 ₪. 7,818שעל פיו שילם התובע סך של  (,נכות כללית)תביעת החמרה 

 

הסופי בתיק כפי משכר הטרחה  נקבע כי כספי המקדמה יקוזזוהאחרים כולם, בהסכמים  .5

 ". "ובמידה ולא יתקבלו כספים לא תושב המקדמה להסכם 1שנקבע בס' 
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שלאחר פתיחת התיק לא  בהפסקת הטיפול של עוה"ד בכל שלבבכל ההסכמים נקבע כי " .6

 ". תהא לו כל דרישה בגין המקדמה אשר שולמה על ידו ולא יידרוש החזרה

 

בהסכמים  - אשר לגביית הסכומים הנוספים בגין הגשת ערעורים לבית הדין האזורי לעבודה .7

במקרה שהתביעה תיסגר בועדה  15% -החל מ ,נקבע שכ"ט מדורג באחוזים ששיעורם עולה

אם תיסגר בהגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. עוד מצויין  ,20%רפואית ראשונה ועד 

לעבודה. לכן אני סבורה כי  הארציבמפורש כי שכר הטרחה לא כולל טיפול בערעור לבית הדין 

 האזורילבית הדין  בגין הגשת הערעוריםשכ"ט נוסף הנתבעת לא הייתה רשאית לגבות 

 .לעבודה

 

אני דוחה את פרשנות הנתבעת להסכמים ואת טענתה כי נפלה בהם טעות קולמוס וכי גם  .8

לעבודה איננה כלולה בשכר הרטחה המוסכם והנתבעת זכאית בגינה  האזוריפניה לבית הדין 

לשכ"ט נפרד ונוסף. מדובר בהסכמים סטנדרטיים שבשימוש משרדה של הנתבעת. ניתן 

ות כי במידת הצורך, בעניינים אחרים, נעשו בחלקם נעשו תיקונים ותוספות בכתב יד. לרא

מכל מקום, הנתבעת היא עו"ד. מוטלת עליה חובה לנסח את הסכמי שכר הטרחה בבהירות 

 בהירות, הפרשנות היא לטובתו של הלקוח. -וככל שקיימת אי

 

)בגין הגשת ערעור נכות ₪  6,792סך של התוצאה היא שהנתבעת חייבת להשיב לתובע  .9

לא ניתן בהמשך לאמור, בוודאי ש. )בגין הגשת ערעור נכות כללית( ₪ 9,861וסך של שמיעה( 

למען ₪.  2480בסך של  ,שכ"ט נוסף עבור וע"ר רפואית לעררים בעניין הפנסיהגם היה לגבות 

ן שמסר התובע לנתבעת בגי₪  2500של לגבות גם את ההמחאות בסך גם אין הסר ספק, 

  ואין להגישם לביצוע בהוצל"פ.הפנסיה ולא כובדו, 

 ₪. 19,133 הוא ,כאמורבניגוד להסכמי שכר הטרחה ויש להשיבו סך הסכומים שנגבו 

 

החמרה בתביעה לבהסכם תביעת הנזיקין ו - אשר לכספי מקדמה ששולמו ע"ח ההוצאות .10

אין לזקוף סכומים לפיכך, הם על חשבון ההוצאות. ששילם התובע )נכות כללית(, הכספים 

לא הוגשה כאמור ממילא תביעת הנזיקין ההוצאות עצמן לא הוכחו.  אלה ע"ח שכר הטרחה.

 לפיוסעיף הנוסף שכשמדובר במקדמות ע"ח ההוצאות, אין רלבנטיות לע"י הנתבעת. 

לא יוחזרו המקדמות. מקדמות ע"ח הוצאות הם בעבור הוצאות וישמשו בהפסקת הטיפול 

 לצורך זה בלבד.

 

אני דוחה את טענת הנתבעת שלפיה היא זכאית לסכומים הנ"ל משום שהתובע החליט  .11

להעביר את הטיפול בתיקים לעו"ד אחר, תוך הפרת ההסכמים ופגיעה בציפיותיה לקבל את 

שכר הטרחה בתום הטיפול. ראשית, כאמור, אין מדובר בסכומים ששולמו ע"ח שכר הטרחה 

סכומים מהתובע הנתבעת משגבתה  ,בנסיבות שנוצרוכי אלא ע"ח הוצאות. שנית, אני סבורה 

התובע היה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם לאלה שהיא זכאית להם לפי ההסכמים, מעבר 
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אני סבורה כי הסכום שנותר בידי התובעת עוד  לא הוכחו פיצויי ציפיה.גם ממילא . הנתבעת

 ר בשים לב לעבודה שנעשתה.הינו בבחינת שכ"ט ראוי וסביכפועל יוצא של פסק דיני זה, 

 

המקדמות ששילם התובע ע"ח ההוצאות ואשר על הנתבעת להשיבם לתובע לפי האמור הם  .12

 )מקדמה בגין תביעת הנזיקין( בצירוף סך₪  4,933כדלקמן: סך של ₪,  12,751כולל של סך ב

 . )מקדמה בגין תביעת החמרת מצב( ₪ 7,818של 

 

על פי הוראות ההסכמים שבהן נזקפו  - רחהאשר לכספי מקדמה ששולמו ע"ח שכר הט .13

גם אם לא יקבל התובע  ,כספי המקדמה ע"ח שכר הטרחה, זכאית התובעת לכספי המקדמה

משדחיתי את התביעה לביטול הההסכמים כאמור, מחוייב התובע . כתוצאה מהגשתם כספים

בהוראות ההסכמים עליהם חתם והנתבעת זכאית, על פי אותם ההסכמים, למקדמות 

 ששולמו.

 
 

5129371 

 סוף דבר54678313

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק  ₪ 31,884אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של  .14

   .( ועד למועד התשלום בפועל3/6/09ממועד הגשת התביעה )

מחיבת את הנתבעת לשלם לתובע החזר האגרה בתוספת הפרשי צמדה וריבית כחוק אני עוד 

שנקבע בשים לב , ₪ 5500בסך של ידי התובע בפועל ובצירוף שכ"ט עו"ד  ממועד ששולמה על

  .לכלל נסיבות העניין ולאופן ניהול התיק

 

 ימים מהמסירה. 30התשלום יבוצע בתום 

 
 

5129371 

54678313 
 המזכירות תדוור לב"כ הצדדים

 , בהעדר הצדדים. 2011מרץ  09ניתן היום,  ג'  אדר ב תשע"א, 

 

 54678313-2216/09יעל בלכר 

              

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

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


