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 בית משפט השלום בחיפה
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 תיק חיצוני:   

  
 

 רויטל באום  שופטתכב' ה לפני
 

 
 תובעת

 
*** 

 
 נגד

 
 פס"דניתן  – ###. 1 נתבעים

2 .### 
 
 
 

 פסק דין
 

 

 .18.4.17זוהי השלמה לפסק דיני מיום 

 

פסק הדין הנ"ל, בטענה כי  "הנתבע"( ערעור על –)להלן  2הגיש הנתבע  29.5.17ביום  .1

קבע מומחה בית המשפט כי עלות  21.6.16בחוות דעת מומחה בית המשפט מיום 

הריסת הממ"ד שנבנה על יסודה של תכנית קונסטרוקציה שערך הנתבע הוא בסך של 

ש"ח בתוספת מע"מ, אך בפסק הדין חייבתי את הנתבעים לשאת בעלות  130,000

 ש"ח בתוספת מע"מ. 167,000הריסה ובנייה מחודשת בסך של 

 

 לא הגישו ערעור על פסק הדין. 1התובעת או הנתבע  

 

התקיים בבית המשפט המחוזי דיון במסגרתו קיבלו התובעת והנתבע  14.11.17ביום  .2

את הצעת בית המשפט, ולפיה התיק יוחזר לחקירת מומחה בית המשפט לשם מתן 

הוגש הערעור, קרי: הפער בסך של פסק דין משלים בעניין המצומצם על אודותיו 

ש"ח בתוספת מע"מ שהוא סכום ההפרש בין הסכום הנקוב בחוות הדעת של  37,000

 מומחה בית המשפט לסכום שנקבע בפסק הדין. ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין.

 

, במסגרתו 26.11.17בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי, קיימתי דיון ביום  .3

 ית המשפט.נחקר מומחה ב
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בסיום הישיבה הוריתי למומחה להשלים עניין שעלה בחקירתו ואשר על אודותיו  

הוגשה  27.11.17אמר המומחה כי יוכל לתת מענה בתוך מספר ימים, ואמנם ביום 

 תשובת המומחה.

 

בסיום הדיון הוריתי על הגשת סיכומי הצדדים. סיכומי התובעת הוגשו ביום  

 .17.12.17הוגשו ביום  , וסיכומי הנתבע3.12.17

 

, אף בא כוחו לא התייצב 18.4.17לא הגיש כאמור ערעור על פסק דיני מיום  1הנתבע  .4

 לחקירת המומחה לפניי. 

 

נוכח קביעתי במסגרת פסק הדין באשר לאופן חלוקת האחריות והתשלום בין 

רור מהם, ב 10%-נושא ב 1מהחיובים והנתבע  90%-הנתבעים, ולפיה הנתבע נושא ב

 90%לשלם לתובעת, קרי:  הנתבעכי הסכום השנוי במחלוקת הוא הסכום שעל 

ש"ח בצירוף מע"מ. משלא הוגש  33,300ש"ח בצירוף מע"מ, שהם  37,000מהסך של 

ערעור על חלוקת האחריות והתשלום בין הנתבעים, קביעתי בדבר חלוקה זו היא 

 קביעה חלוטה.

 

 18.4.17שקביעתי במסגרת פסק דיני מיום  משלא הוגש ערעור אף ע"י התובעת, הרי

על  שלא יעלהכי על הנתבע לשלם לתובעת עבור הריסת הממ"ד ובנייתו מחדש סך 

 ש"ח בתוספת מע"מ, גם היא קביעה חלוטה.  167,000

 

 נחקר לפניי מומחה בית המשפט. 26.11.17כאמור, ביום  .5

 

ש"ח  6,000שנע בין מחקירתו עלה, כי עלות הקמת ממ"ד חדש היא בסכום  5.1

 (.8-9ש'  26, עמ' 16-17ש'  25ש"ח למ"ר, כולל מע"מ )עמ'  6,500-ל

 

לפסק דיני  2מ"ר )סע'  18הואיל ואין מחלוקת כי מדובר בממ"ד בשטח של  

(, משמעות הדבר היא כי 10-11ש'  26, עדות המומחה בעמ' 18.4.17מיום 

ש"ח  117,000ל עלות הקמתו של הממ"ד בביתה של התובעת היא בסך ש

 ש"ח בתוספת מע"מ.  100,000(, שהם מ"ר 18*  ש"ח 6,500)כולל מע"מ; 

 

עוד עלה מחקירתו של המומחה, כי מאחר ודירתה של התובעת נמצאת  5.2

בקומה א' מעל קומת קרקע "בגלל המשקל הגדול של הממ"ד חייבים בקומת 

 (. 19-20ש'  26קרקע לבנות חלק מהקירות החיצוניים" )עמ' 
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(, ומקובל להניח כי שטחה הוא 20-16, ש' שםבנייה זו נקראת "רגלי ממ"ד" )

(, כאשר בחקירתו לפניי 22-21, ש' שםמשטח בניית הממ"ד עצמו ) 75%-כ

, עמ' 31ש'  26מעלות הקמת הממ"ד )עמ'  20%-העריך המומחה את עלותה ב

 (.24-27ש'  29, עמ' 9-12, ש' 1-6ש'  27

 

על  בנוסףלות בניית רגלי הממ"ד הינה במקרה דנן מהחקירה גם עלה, כי ע

 (.13-14ש'  27בניית הממ"ד )עמ' 

 

ש"ח בתוספת מע"מ כאמור  100,000אם עלות בניית הממ"ד היא בסך של 

לעיל, משמעות דברים אלה היא כי בניית רגלי הממ"ד, הנדרשים במקרה 

 ש"ח בתוספת מע"מ. 20,000דנן, תעלה סך של 

 

כי לצורך ההריסה נדרשת עבודתם של כלים כבדים שעלותם  מהחקירה עלה 5.3

( וכי 19-22, ש' 15-16ש'  27ש"ח )עמ'  2,500-ש"ח ל 2,000היומית היא בין 

ימים )שם,  10-ל 8משך הזמן הנדרש לצורך ביצוע הפינוי במקרה דנן הוא בין 

 (.17-18ש' 

 

משמעות הדבר היא כי עלות הכלים הנדרשים לצורך ההריסה היא בסך של  

; ימים 10*  ש"ח 2,000או  ימים 8*  ש"ח 2,500ש"ח כולל מע"מ ) 20,000

העבודה  –בחישוב זה יצאתי מתוך הנחה שאם משולם סכום גבוה יותר 

תבוצע במהירות רבה יותר, ולהפך, הואיל וזו ציפייה סבירה מאיש מקצוע 

 ש"ח בתוספת מע"מ. 17,000-י והגון(, שהם כראו

 

בחקירה נשאל המומחה ביחס לעלות פינוי ההריסות, ולגבי עניין זה ביקש  5.4

 (.17-23ש'  28מספר ימים כדי להשיב )עמ' 

 

התקבלה תשובת המומחה ולפיה לצורך  27.11.17ואמנם, כבר למחרת ביום  

ש"ח  1,200של כל מכולה  מכולות, ומחירה 7פינוי ההריסות במקום ידרשו 

 בתוספת מע"מ.

 

ש"ח  8,400מכאן, שסך כל עלות פינוי ההריסות מסתכמת בסכום של  

 בתוספת מע"מ.

בחקירה אישר המומחה כי הגינה בבניין תיפגע, אף יש צורך בפירוק השער  5.5

החשמלי הקיים במקום, והעריך כי העלות לשיקום הגינה כמו גם לפירוק 
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 5,000זרתו למקום לאחר סיום העבודות הוא עד לסך של השער החשמלי והח

 ש"ח בתוספת מע"מ. 4,300-ש"ח )כולל מע"מ(, שהם כ

 

כן אישר המומחה כי בנסיבות המקרה דנן, בו מדובר בממ"ד שנבנה ונהרס,  5.6

 (.12-16ש'  28)עמ'  10%-יכולה להיות תוספת במחיר של כ

 

המשפט מביאה למסקנה כי לצורך  סיכום הסכומים שעלו מחקירת מומחה בית .6

הריסת הממ"ד הקיים ובנייתו מחדש, תידרש התובעת לשלם סכום כולל של 

, 5.2ש"ח לפי סע'  20,000, 5.1ש"ח לפי סע'  100,000ש"ח בתוספת מע"מ ) 149,700

 – 5.5ש"ח לפי סע' מס'  4,300-ו 5.4ש"ח לפי סע'  8,400, 5.3ש"ח לפי סע'  17,000

 ובתוספת מע"מ(.

 

לעיל(, ומכאן  5.6)סע'  10%-עוד עולה, כי לסכומים אלה יש להוסיף תוספת של כ 

ש"ח בתוספת מע"מ )במעוגל(, שהם  164,000-שהעלות יכולה להגיע לסכום של כ

 ש"ח )כולל מע"מ, ובמעוגל(. 193,000

 

קבעתי כי עלות הריסת הממ"ד ובנייתו מחדש  17.4.17לפסק דיני מיום  9.1.4בסע'  .7

ש"ח )כולל מע"מ,  195,000ש"ח בתוספת מע"מ, שהם  167,000עמד על הסך של תו

 ובמעוגל(.

 

מכאן, שההפרש בין הסכום אותו קבעתי בפסק דיני, על יסודה של הצעת מחיר  

-שהוצגה ע"י התובעת, לבין הסכום אותו העריך המומחה בחקירתו לפניי עומד על כ

 ש"ח בתוספת מע"מ. 3,000

 

של המומחה שמונה מטעם בית המשפט העלות  הערכתו זה, כאשר לפיבמצב דברים  .8

ש"ח )בתוספת מע"מ( בלבד, ובשים לב לכך שקביעתי בפסק  3,000-בפועל קטנה בכ

שהוגשה ע"י התובעת, אני סבורה כי  קונקרטיתהדין התבססה על הצעת מחיר 

 .אין מקום לשינוי רכיב זה של פסק הדין –בנסיבות הכוללות של העניין 

 

 

של מומחה בית  הערכה –כאשר לפני בית המשפט עומדים שני נתונים: האחד  

מצד שני, כאשר הפער בין שני בפועל הצעת מחיר לביצוע העבודה  –המשפט, והשני 

לא , אף בשים לב לכך שהנתבעים, או מי מהם, 2%-פחות מנתונים אלה עומד על 

על, סבורני כי במצב דברים הצעות מחיר מטעמם לביצוע העבודה בפו מצאו להגיש

 ראוי להעדיף את הצעת המחיר בפועל שהוגשה. -מסוים זה שלפניי 
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לפסק דיני  9.1.4אשר על כן, ועל יסוד כל המפורט לעיל, אני מורה כי קביעתי בסע'  .9

 בעינה עומדת. 18.4.17מיום 

 

ן נוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מחייבת את הנתבע בשכ"ט עו"ד התובעת בגי 

. הסכום ש"ח 8,000השלמת ההליך )חקירת מומחה וסיכומים בכתב(, בסך של 

יישא הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד  –, שאם לא כן 1.2.18ישולם עד ליום 

 התשלום המלא בפועל.

 

הסכום שהופקד ע"י התובעת בקופת בית המשפט יושב לה, על פירותיו, באמצעות  5129371

 כוחה.-בא
54678313 

 .יום 45זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 

 

, 2018ינואר  02ניתן היום,  ט"ו טבת תשע"ח, 

      בהעדר הצדדים. 
5129371 

54678313 

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

 
 /-54678313רויטל באום 

 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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