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 אלי ספיר בכירהשופט כבוד הפני ל
 

 התובעת

  
 כלל חברה לביטוח בע"מ

  
  נגד

 

  
 הנתבע

  
 חגי מועל�

  
  

  עוה"ד ג'אד נסר  �  בש
 התובעת
  עוה"ד יניב רוטנשטיי� ועוה"ד מאיה לוי  �  בש
 הנתבע

  

 

 פסק די�

  

  רקע עובדתי וטענות הצדדי�  א. 

  

ה� למבוטחה  ,ששילמה תגמולי ביטוח ,מדובר בתביעת שיבוב של חברת ביטוח כלל  .1

) וה� לוועד הבית בגי� נזקי מי
 שנגרמו ה� לדירת המבוטח –מר יגאל ברמ� (להל� 

�ו הדירה –בהרצליה (להל�  2צמרות  ח וה� למעליות הבניי� המשות" ברחובהמבוט

  בהתאמה). הבית

  

בשעות הלילה, כאשר המבוטח ומשפחתו ישנו, אירעה הצפה  1220.70.40בתארי�   2.

, כתוצאה משבירת ברז ניל המתחבר למדיח שנמצא בארו� )פהההצ –בדירה (להל� 

). המי
 הציפו את הדירה והמשיכו לזרו
 מחו( הברז –המטבח מתחת לכיור (להל� 

   לדלת הכניסה ופגעו ג
 במעליות הבית.

  

3.  
שיפו( בדירה  2009�ומי שביצע ב ,התביעה הוגשה כנגד הנתבע שהינו קבל� שיפוצי

  במטבח.וכל הברזי
 שכלל החלפת האינסטלציה 

  

4.   
 . 36,310סכו
 של שול
 למבוטח ( . 175,578משוער� של התביעה הוגשה בסכו

  ).. 128,948ולוועד סכו
 של 

  

הצדדי
 ניהלו בתיק זה קרב איתני
, כמעט לגבי כל נקודה שהתעוררה, ה� בשאלת   .5

האחריות וה� בשאלת הנזק. במשפט העידו שני מטלורגי
 ושני מהנדסי מעליות. 

עמודי פרוטוקול. בשלב מסוי
, הצדדי
  256על פני שהתפרשו ישיבות  3התקיימו 

א� כעבור זמ� קצר ולאור ת, הסכימו למינוי מומחה בית משפט לגבי שאלת האחריו

  לגבי שיטת עבודת המומחה, נאלצתי לבטל את המינוי.  אי הסכמה
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לאחר ששמעתי את עדותו של המבוטח, עדות מר אייל גלעד, השרברב שהחלי" ותיק�   .6

את הברז התקול לאחר האירוע, עדות המטלורג מטע
 התובעת ובחינה של הברז 

חד משמעית לגבי עובדה שג
 אודותיה הייתה  הנדו� שהוגש כמוצג, הגעתי למסקנה

צינור "ניפל" (שלו לתו�  תבריגבאזור ה מחלוקת. מסקנתי היא, כי שבירת הברז

   היא הגור
 להצפה. ,)מארי�

  

קיבלתי בעניי� זה את עדות המבוטח שאי� לו כל אינטרס בתביעה זו. הוא קיבל את   .7

מתייחס לעדותו כעדות עד ואני  הצפה,תגמולי הביטוח בגי� הנזק שנגר
 מה

 
ניטראלי. בהתא
 לעדותו, ההצפה נגרמה כתוצאה משבירת ברז בארו� מטבח והמי

זרמו לחדר המדרגות. בהתא
 לעדותו  , ולאחר מכ�זרמו מהארו� והציפו את הדירה

ולאחר מכ� בדק את זרימת  ,של מר אייל גלעד, הוא הגיע והחלי" את הברז התקול

לעד זה הינה כאל עד יתה כל הצפה. ג
 ההתייחסות המי
 בכל הדירה ולא הי

המוצג שנלקח מהמקו
 ונבדק לאחר מכ� על ניטראלי שאי� לו כל אינטרס בתביעה. 

 
"הניפל". מכא�, שמר אייל גלעד החלי" את שניה
 �ו ה
 הברזידי שני המטלורגי

"ניפל". הוא העיד, כי �(מר אייל גלעד לא זכר בדיוק הא
 אכ� החלי" ג
 את ה

  "החלפתי כנראה ג� את המארי�").

  

  שאלות עליה� עלי לית� תשובה:  3עדיי� נותרו בחלל המשפט   .8

  

שבירת הברז  היאהא
 הסיבה  שבירה באזור התבריג?מה הייתה הסיבה ל  א.

הברז יוצר מחומר פרי� שאינו מתאי
 ליצור ברזי
 עצמו וזאת, בגלל ש

בהתא
 לחוו"ד של פסטרנק, מטלורג התובעת? או שהברז עצמו היה תקי� 

לחלוטי� והשבר היה ב"ניפל" (המארי�) שאינו חלק אינטגרלי של הברז, 

אלא חלק מהצנרת שאליו הברז מתחבר, בהתא
 לחוו"ד של מר אייזנברג, 

  מטלורג הנתבעת? 

  

, הא
 "ניפל"�ולא ב בברזשבר הוא התשובה לשאלה הראשונה היא, שהא
   ב.

נתבע הוא שהתקי� את הברז הנדו�, כטענת התובעת או שהברז היש� שהיה ה

  מותק� עובר לשיפו(, הושאר ולא הוחל" על ידו.

  

הברז נשבר בגלל שיוצר מחומר פרי� שאינו מתאי
  ג
 א
 אגיע למסקנה, כי  ג.

עדיי� , התקי� את הברזשהוא יע למסקנה, שהנתבע ליצור ברזי
 וג
 א
 אג

רשלנות. עדיי� מוטל מוטל על התובעת הנטל להוכיח, שקניית הברז נעשתה ב

על התובעת הנטל להוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, כי 

   שרברב סביר לא היה קונה ברז זה.
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  לייצור ברזי�הברז נשבר, כיוו� שיוצר מחומר פרי" שלא התאי� הוכח כי   ב.

  

בתורו ארוכות. ב"כ הצדדי
 עשו במשפט העידו שני מטלורגי
 שכל אחד מה
 נחקר   .9

  כמיטב יכולת
 כדי לקעקע מקצועיותו ואמינות מסקנותיו של מומחה הצד שכנגד. 

  

ער� בדיקה ויזואלית, צילו
 מאקרו של הברז, בדיקה (מומחה התובעת) מר פסטרנק   .10

קשיות על הברזי
, וכ� �לברז שכשל, בדיקת מיקרוחדש השוואתית בי� ברז תקי� 

מר פסטרנק מצא, כי ברז תקי� מיוצר מפליז והברז בדיקת הרכב כימי לזיהוי החומר. 

   נו באיכות ירודה.ישכשל מיוצר מנת� לא מוגדר של אב(, נחושת וניקל וה

  

מיוצר מנת� ה"ניפל" מפליז ע
 הברז �ר הוהמסקנה של מר פסטרנק הייתה, כי חיב  .11

 
גרמו לתא גלווני שגר
 לקורוזיה ובסופו של דבר  –אב(, נחושת וניקל בתוספת המי

"חיבור הברז בתבריג ע� צינור הפליז גר� "חיבור הברז בתבריג ע� צינור הפליז גר� "חיבור הברז בתבריג ע� צינור הפליז גר� "חיבור הברז בתבריג ע� צינור הפליז גר� לשבירת הברז ולהצפה. ובמילי
 שלו: 

(פליז + נת� נוס� שונה) כאשר המי� מהווי� את (פליז + נת� נוס� שונה) כאשר המי� מהווי� את (פליז + נת� נוס� שונה) כאשר המי� מהווי� את (פליז + נת� נוס� שונה) כאשר המי� מהווי� את לתא גלווני, חיבור של שני חומרי� לתא גלווני, חיבור של שני חומרי� לתא גלווני, חיבור של שני חומרי� לתא גלווני, חיבור של שני חומרי� 

    ווווהאלקטרוליט שגור� לתא גלווני, הגור� לקורוזיה חריפה עד כדי היחלשותהאלקטרוליט שגור� לתא גלווני, הגור� לקורוזיה חריפה עד כדי היחלשותהאלקטרוליט שגור� לתא גלווני, הגור� לקורוזיה חריפה עד כדי היחלשותהאלקטרוליט שגור� לתא גלווני, הגור� לקורוזיה חריפה עד כדי היחלשות

י ועמידותו באווירה י ועמידותו באווירה י ועמידותו באווירה י ועמידותו באווירה יביביביבוהתפרקותו של הברז... הברז מיוצר מחומר מאוד קורוזוהתפרקותו של הברז... הברז מיוצר מחומר מאוד קורוזוהתפרקותו של הברז... הברז מיוצר מחומר מאוד קורוזוהתפרקותו של הברז... הברז מיוצר מחומר מאוד קורוז

בקרבתו למי�, במקרה שלנו הציפוי בשכבה בקרבתו למי�, במקרה שלנו הציפוי בשכבה בקרבתו למי�, במקרה שלנו הציפוי בשכבה בקרבתו למי�, במקרה שלנו הציפוי בשכבה ית מאוד נמוכה במיוחד ית מאוד נמוכה במיוחד ית מאוד נמוכה במיוחד ית מאוד נמוכה במיוחד רוזיברוזיברוזיברוזיבקוקוקוקו

א� לא למניעה. חומר זה הוא א� לא למניעה. חומר זה הוא א� לא למניעה. חומר זה הוא א� לא למניעה. חומר זה הוא א. ס.)  –(כ� במקור  ברז גור� לעיקובברז גור� לעיקובברז גור� לעיקובברז גור� לעיקובהחיצונית של ההחיצונית של ההחיצונית של ההחיצונית של ה

חומר פרי�, פתיחה וסגירה של הברז גורמי� לסידוק המגביר עוד יותר את תהלי� חומר פרי�, פתיחה וסגירה של הברז גורמי� לסידוק המגביר עוד יותר את תהלי� חומר פרי�, פתיחה וסגירה של הברז גורמי� לסידוק המגביר עוד יותר את תהלי� חומר פרי�, פתיחה וסגירה של הברז גורמי� לסידוק המגביר עוד יותר את תהלי� 

  א. ס.).  –(ההדגשה במקור  לא מתאי� לייצור ברזי�"לא מתאי� לייצור ברזי�"לא מתאי� לייצור ברזי�"לא מתאי� לייצור ברזי�"נת� זה נת� זה נת� זה נת� זה     ––––הקורוזיה. הקורוזיה. הקורוזיה. הקורוזיה. 

  

  

מתח ביקורת על מקצועיות בדיקותיו של מר פסטרנק.  מר אייזנברג (מומחה הנתבע)  .12

"ניפל" בעוד שחלק זה אינו חלק אינטגרלי �לטענתו, מר פסטרנק התמקד בחלק של ה

הנעדר כל סיווג כברז תקי� וביצע בדיקות  –של הברז, ער� השוואה ע
 ברז שמצא 

 וצדורה הקיימת לחקר הכשל. מר אייזנברג טע�, כיחזותיות הנוגדות את הפר

  לקביעותיו של מר פסטרנק אי� כל בסיס עובדתי או מדעי. 

  

מר אייזנברג המציא תמונות המתעדות סיטואציה המאפיינת שבר המתפתח בתו�   .13

רקע של קורוזיה הסותרות לטענתו את התמונות שהמציא מר פסטרנק. בנוס", טע� 

י
 ולא בחוות דעתו של מר פסטרנק מתעדת אבנית שמקורה במ 6כי תמונה מספר 

  קורוזיה. 

  

בדיקות שבוצעו על ידי המומחה מר פסטרנק בדיקות שבוצעו על ידי המומחה מר פסטרנק בדיקות שבוצעו על ידי המומחה מר פסטרנק בדיקות שבוצעו על ידי המומחה מר פסטרנק המסקנה של מר אייזנברג הייתה, כי: "  .14

לקויות ביותר. התוצאות המוצגות בחוות דעת שגויות ואינ" משקפות את הווייתו לקויות ביותר. התוצאות המוצגות בחוות דעת שגויות ואינ" משקפות את הווייתו לקויות ביותר. התוצאות המוצגות בחוות דעת שגויות ואינ" משקפות את הווייתו לקויות ביותר. התוצאות המוצגות בחוות דעת שגויות ואינ" משקפות את הווייתו 

של הברז... הברז שכשל לשיטתו של מר פסטרנק חובר מחדש ונבדק לעמידותו בלח# של הברז... הברז שכשל לשיטתו של מר פסטרנק חובר מחדש ונבדק לעמידותו בלח# של הברז... הברז שכשל לשיטתו של מר פסטרנק חובר מחדש ונבדק לעמידותו בלח# של הברז... הברז שכשל לשיטתו של מר פסטרנק חובר מחדש ונבדק לעמידותו בלח# 
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ז נמצא עומד בדרישות תנאי השירות ללא דופי... החלפתו ז נמצא עומד בדרישות תנאי השירות ללא דופי... החלפתו ז נמצא עומד בדרישות תנאי השירות ללא דופי... החלפתו ז נמצא עומד בדרישות תנאי השירות ללא דופי... החלפתו אטמוספרות. הבראטמוספרות. הבראטמוספרות. הבראטמוספרות. הבר    10101010של של של של 

בברז חדש הייתה החלטה שגויה לחלוטי"... האינסטלטור המוסמ� אייל גלעד שהמלי# בברז חדש הייתה החלטה שגויה לחלוטי"... האינסטלטור המוסמ� אייל גלעד שהמלי# בברז חדש הייתה החלטה שגויה לחלוטי"... האינסטלטור המוסמ� אייל גלעד שהמלי# בברז חדש הייתה החלטה שגויה לחלוטי"... האינסטלטור המוסמ� אייל גלעד שהמלי# 

... הכשל בא� נגר� שיי� ... הכשל בא� נגר� שיי� ... הכשל בא� נגר� שיי� ... הכשל בא� נגר� שיי� ולא אתיתולא אתיתולא אתיתולא אתית    על החלפת הברז החדש פעל בצורה לא מקצועיתעל החלפת הברז החדש פעל בצורה לא מקצועיתעל החלפת הברז החדש פעל בצורה לא מקצועיתעל החלפת הברז החדש פעל בצורה לא מקצועית

לרכיב שאיננו הברז שנטע" אלא ברכיב שנפגע פגיעה ראייתית על ידי מומחה לרכיב שאיננו הברז שנטע" אלא ברכיב שנפגע פגיעה ראייתית על ידי מומחה לרכיב שאיננו הברז שנטע" אלא ברכיב שנפגע פגיעה ראייתית על ידי מומחה לרכיב שאיננו הברז שנטע" אלא ברכיב שנפגע פגיעה ראייתית על ידי מומחה 

  . . . . """"לא הברז מהווה סיבת אירוע ההצפה לא הברז מהווה סיבת אירוע ההצפה לא הברז מהווה סיבת אירוע ההצפה לא הברז מהווה סיבת אירוע ההצפה     א. ס.) –"ניפל" �(הכוונה להתובעת התובעת התובעת התובעת 

  

לאחר שבחנתי את העדויות הגעתי למסקנה, כי עדותו של מר פסטרנק עדיפה. מר   .15  

לו ג
 בהסברי
 תיאורטיי
 וג
 בתמונות המתעדות פסטרנק המחיש את התזה ש

מאמינותו ומקצועיותו של מר פסטרנק קיבלה הטובה  יהתרשמותאת בדיקותיו. 

בדיו� מאוחר יותר ע
 הגעתו של המוצג עצמו לשולחני. המוצג הגיע חיזוק משמעותי 

ל ש עדותו, כי "ניפל" העלתה�רג. בחינה של הברז והע
 מטלורג הנתבע, מר אייזנב

. רואי
 בברור, כי במקו
 התבריג שיקפה את המציאות לאמיתהמר פסטרנק בדיו� 

"מריחה" של הברז בתו� התבריג. בלשו� ציורית נית� לתאר זאת כאילו שניסו  ישנה

 ח"ניפל", ונראה בברור שחלק הבורג נמר�להבריג ברז העשוי מפלסטלינה בתו� ה

בכ� התמוטטה לחלוטי� כל חוות בתו� התבריג והשאיר את עקבותיו על התבריג. 

  דעתו של מר אייזנברג. 

  

לכ�, אני מקבל לחלוטי� את מסקנתו של מר פסטרנק, כי בעקבות איכותו הירודה של   .16

הברז נוצר באזור התבריג תהלי� של תא גלווני, שגר
 לקורוזיה ולהתפוררות אטית 

  של הברז, וזה הגור
 לנזילה ולהצפה. 

  

  הוכח כי הנתבע התקי� את ברז הניל שנשבר   ג.

  

התובעת ביססה את הטענה, כי הנתבע התקי� את הברז על עדות המבוטח, שהעיד,   .א.17

לרגל כניסתו לדירה, ביצע באמצעות הנתבע שיפו( שכלל ג
 את  2009כי בשנת 

  התקנת הברז שגר
 להצפה (תצהיר המבוטח). 

  

טרס ולאחר שבחנתי את עדותו, הגעתי למסקנה, כי ציינתי, כי המבוטח ח" מכל אינ  ב.  

  מדובר בעדות אמינה. 

  

היה מפרט מוסכ
  "המטבח נבנה מחדש מא' ועד ת'"."המטבח נבנה מחדש מא' ועד ת'"."המטבח נבנה מחדש מא' ועד ת'"."המטבח נבנה מחדש מא' ועד ת'".המבוטח הסביר בעדותו, כי   ג.  

"מה זה "מה זה "מה זה "מה זה ע
 מחיר שלפיו הנתבע היה אמור לבצע את השיפו(. המבוטח נחקר ונשאל: 

מהיסוד, ארונות, אינסטלציה, ריצו� מהיסוד, ארונות, אינסטלציה, ריצו� מהיסוד, ארונות, אינסטלציה, ריצו� מהיסוד, ארונות, אינסטלציה, ריצו� "לבנות מטבח חדש "לבנות מטבח חדש "לבנות מטבח חדש "לבנות מטבח חדש : והשיב אומר שיפו# כללי?"אומר שיפו# כללי?"אומר שיפו# כללי?"אומר שיפו# כללי?"

   כולל כיור, ברזי�, מה שהיה מאחורי הקיר אני חושב שלא החלפנו...".כולל כיור, ברזי�, מה שהיה מאחורי הקיר אני חושב שלא החלפנו...".כולל כיור, ברזי�, מה שהיה מאחורי הקיר אני חושב שלא החלפנו...".כולל כיור, ברזי�, מה שהיה מאחורי הקיר אני חושב שלא החלפנו...".
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היווה את ההסכ
  , ואשרמפרט העבודות שעל בסיסו ביצע הנתבע את השיפו(  ד.   

שנושא את הכותרת  05). בפרק מפרט�ה –ביניה
 לפי עדותו הוגש כמוצג (להל� 

 05.2.50"אינסטלציה" שבו יש עמודה נפרדת שמספרה  05.2 "מטבח" ישנו תת פרק

  יחידות". 6"החלפת ברזי ניל 

  

במהל� המשפט הועלתה על ידי הנתבע טענה, כי ברז המדיח אינו בכלל ברז ניל וזאת   ה.  

. אני דוחה 3/8x  1/2בעוד ברזי ניל הינ
  x 1/2 3/4לאור העובדה, כי מדובר בברז 

שלא נטענה כלל בכתב ההגנה ובתצהיר. הנתבע אמנ
 התמיד  טענה זו על הס", כיוו�

בטענה, כי ברז הניל הנדו� לא הותק� על ידו, א� לא העלה כל טענה כנגד הכינוי ברז 

  ניל לברז הנדו�, שהיה הברז שהתחבר למדיח. 

  

"ברז הניל אשר נטע" כי כשל וגר� לאירוע, אשר "ברז הניל אשר נטע" כי כשל וגר� לאירוע, אשר "ברז הניל אשר נטע" כי כשל וגר� לאירוע, אשר "ברז הניל אשר נטע" כי כשל וגר� לאירוע, אשר  כישל הנתבע הייתה,  נוספתטענה   .א.18

אני מניח כי הנתבע טע� טענה  בקיר של ארונות המטבח... לא הורכב על ידי".בקיר של ארונות המטבח... לא הורכב על ידי".בקיר של ארונות המטבח... לא הורכב על ידי".בקיר של ארונות המטבח... לא הורכב על ידי".נמצא נמצא נמצא נמצא 

זו בעקבות עדותו של המבוטח, כי הצינורות בתו� הקיר לא הוחלפו. אכ�, א
 היה 

זה של הנתבע.  טיעו�מדובר בברז שיוצא ישירות מתו� הקיר, נית� היה בדוחק לקבל 

החלי" את הברז שכשל מסביר, כי אול
, העד אייל גלעד, השרברב שהגיע לדירה ל

בהתא
 להסברו של מר גלעד, שג
 הוא עד ח" מכל אינטרס, הברז לא יצא מהקיר. 

ולכ� לנקודת החיבור בקיר חובר מארי� מנחושת, שאליו  ,היה מרחק בי� הקיר לארו�

 ,היה מחובר הברז שכשל (המומחה מר פסטרנק כינה את הברז, ברז ניל ואת המארי�

שני החלקי
 היו מחוברי
 בהברגה אחד לשני, כאשר הברז מוברג לתו� "ניפל"). �ה

  מתחבר לצנרת שבקיר. "ניפל" �הוכ� ג
  "ניפל"�ה

  

בהתא
 להסברו של העד, מדובר היה בפירוק לא מורכב בי� הברז למארי�. ובמילי
   ב.  

"איתרתי את מקור הנזילה מתחת לכיור המטבח. היה ש� לפי מה שאני זוכר "איתרתי את מקור הנזילה מתחת לכיור המטבח. היה ש� לפי מה שאני זוכר "איתרתי את מקור הנזילה מתחת לכיור המטבח. היה ש� לפי מה שאני זוכר "איתרתי את מקור הנזילה מתחת לכיור המטבח. היה ש� לפי מה שאני זוכר שלו: 

ז מדיח שבור שנשבר בהברגה שלו. זהו, הוצאתי את ההברגה מה שהיא נשארה ז מדיח שבור שנשבר בהברגה שלו. זהו, הוצאתי את ההברגה מה שהיא נשארה ז מדיח שבור שנשבר בהברגה שלו. זהו, הוצאתי את ההברגה מה שהיא נשארה ז מדיח שבור שנשבר בהברגה שלו. זהו, הוצאתי את ההברגה מה שהיא נשארה ברברברבר

  בפני� והרכבתי ברז חדש".בפני� והרכבתי ברז חדש".בפני� והרכבתי ברז חדש".בפני� והרכבתי ברז חדש".

  

השלישית, כאשר הובא  הובאו כמוצג. המוצג הגיע בישיבת ההוכחות "לניפ"�הברז וה  ג.  

, על ידי המטלורג של הנתבע, מר אייזנברג. מוצג זה נבדק תחילה על ידי מר פסטרנק

�הנלקח לבדיקה של מר אייזנברג. המוצג כלל ג
 את הברז וג
 את  ולאחר מכ�

וג
 את הברז והרכיב "ניפל" �ה, כ� שברור שמר אייל גלעד פירק ג
 את "ניפל"

 
  וברז חדשי
. "ניפל" תחת

  

"מחובר בתו� הקיר. חלק ממנו, "מחובר בתו� הקיר. חלק ממנו, "מחובר בתו� הקיר. חלק ממנו, "מחובר בתו� הקיר. חלק ממנו, הנתבע בעדותו המשי� לטעו�, כי הברז שכשל היה   ד.  

הנתבע ג
 נת� תיאור כיצד נגר המטבחי
 הרכיב את  .צא בתו� הקיר"צא בתו� הקיר"צא בתו� הקיר"צא בתו� הקיר"החלק הזה נמהחלק הזה נמהחלק הזה נמהחלק הזה נמ

"אתה מודד את החורי� של "אתה מודד את החורי� של "אתה מודד את החורי� של "אתה מודד את החורי� של  מהתקופה שקדמה לשיפו(. המטבח על הברז שנשאר
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הברז וש� את הארגז בפני�. אפשר להרי�, לשחק ע� הארגז קצת כדי שזה יתאי� הברז וש� את הארגז בפני�. אפשר להרי�, לשחק ע� הארגז קצת כדי שזה יתאי� הברז וש� את הארגז בפני�. אפשר להרי�, לשחק ע� הארגז קצת כדי שזה יתאי� הברז וש� את הארגז בפני�. אפשר להרי�, לשחק ע� הארגז קצת כדי שזה יתאי� 

בדיוק... בתו� המטבח לא פירקתי את ברזי הניל... הוא עשה חורי� במטבח לברזי בדיוק... בתו� המטבח לא פירקתי את ברזי הניל... הוא עשה חורי� במטבח לברזי בדיוק... בתו� המטבח לא פירקתי את ברזי הניל... הוא עשה חורי� במטבח לברזי בדיוק... בתו� המטבח לא פירקתי את ברזי הניל... הוא עשה חורי� במטבח לברזי 

   הניל... הוא עשה חור קצת יותר גדול ושיחק ע� הארו" והזיז אותו טיפה הצידה...".הניל... הוא עשה חור קצת יותר גדול ושיחק ע� הארו" והזיז אותו טיפה הצידה...".הניל... הוא עשה חור קצת יותר גדול ושיחק ע� הארו" והזיז אותו טיפה הצידה...".הניל... הוא עשה חור קצת יותר גדול ושיחק ע� הארו" והזיז אותו טיפה הצידה...".

  

נעשה מא' עד ת'. כל המטבח פורק ונהרס והותק� חדש המבוטח העיד, כי המטבח   ה.  

תחתיו. אי� כל היגיו� להשאיר את ברז הניל היש� ולא לפרקו ולהרכיב עליו את הארו� 

בגובה של  היאוכאשר כל העלות של החלפת הברז החדש, כאשר מדובר בפירוק קל 


. בנוס", . 75,000�בשיפו( בסדר גודל של ככאשר מדובר  ,וזאת כמה עשרות שקלי

והמבוטח לא נשאל על כ�  ,המפרטעדות המבוטח ואת גרסה זו סותרת לחלוטי� את 

  אני דוחה טענה זו.דבר. 

  

 x 1/2 3/8ברזי ניל  4עבודות, רכש רק טענה נוספת של הנתבע הייתה, כי לפני ביצוע ה  .א.19

שהוא הברז שכשל. לחיזוק דבריו, ציר" חשבונית ביצוע  x 1/2 3/4ולא רכש ברז ניל 

 3/8  ברזי ניל 4הזמנת חומרי
 מ"קורצקי חומרי בניי�". ש
 אכ� מצוינת רכישה של 

x 1/2 .  

  

עמודי
 והנתבע  5אול
 בראש העמוד של אותה חשבונית מצוי� שהחשבונית כוללת   ב. 

ציר" והגיש רק את העמוד הראשו�. הנתבע נשאל על כ� ולא הייתה לו תשובה. הוא 

(עורכת הדי� שייצגה  "אני לא הסתרתי שו� דבר... יכול להיות שזה הגיע לנטע"אני לא הסתרתי שו� דבר... יכול להיות שזה הגיע לנטע"אני לא הסתרתי שו� דבר... יכול להיות שזה הגיע לנטע"אני לא הסתרתי שו� דבר... יכול להיות שזה הגיע לנטעהשיב: 

ציגה... אי" לי שו� מטרה להחביא שו� ציגה... אי" לי שו� מטרה להחביא שו� ציגה... אי" לי שו� מטרה להחביא שו� ציגה... אי" לי שו� מטרה להחביא שו� וזה מה שהיא הוזה מה שהיא הוזה מה שהיא הוזה מה שהיא הא.ס.)  –אותו בחלק מההלי� 

  דבר".דבר".דבר".דבר".

  

תחת ידו, חזקה שהמצאת אותה מצויה ד שנמנע מלהציג ראייה שצבהתא
 לפסיקה,   ג.   

את הטענות שהועלו נגדו. אני אכ� קובע, כי הנתבע ידע בדיוק מדוע לא ראייה תחזק 

  ולכ� אני דוחה טענה זו.  ,כדאי לו להביא את כל החשבונית

  

טענה נוספת שהעלה הנתבע היא, כי לא התקי� כלל ברזי ניל במטבח, מאחר ומצא,   .א.20

כי לא היה בכ� צור�, למעט ברז ניל חדש שאותו חיבר למקרר. לביסוס טענה זו, הציג 

 
חשבו� שנעשה לטענתו בכתב ידו של המבוטח בסו" המפרט. לפי החשבו�, סכו

. הנתבע . 80,082המודפס שהינו ולא המחיר  . 74,472החיוב בסופו של דבר היה 

"ניתנה למבוטח הנחה כספית בגי" אי שימוש במלוא החומרי� הנקובי� "ניתנה למבוטח הנחה כספית בגי" אי שימוש במלוא החומרי� הנקובי� "ניתנה למבוטח הנחה כספית בגי" אי שימוש במלוא החומרי� הנקובי� "ניתנה למבוטח הנחה כספית בגי" אי שימוש במלוא החומרי� הנקובי� הסביר, כי 

הנתבע מבקש לשכנע באמצעות טיעו� זה, כי שני ברזי הניל שלא  בגו� כתב הכמויות".בגו� כתב הכמויות".בגו� כתב הכמויות".בגו� כתב הכמויות".

מופיעי
 בד" הבודד שהביא מתו� החשבונית, נמני
 על אות
 פריטי
 שלא סופקו 

  ר ומכא� ההנחה. בסופו של דב
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את? מדובר בטענה אבסורדית על פניה. הא
 זה סביר שהמבוטח יחפו( בהנחה כז  ב.  

הוא יסכי
 שברז ניל המחובר באמצעות מארי�, שאת שניה
 קל מאוד לפרק, לא 

  בשיפו( בסדר גודל שבה נעשה?  . 70יוחל" בעלות של 

  

שאלות  30מבוטח שאלו� ע
 מעבר לכ�, בזמ� ההליכי
 המקדמיי
 שלח הנתבע ל  ג.   

והמבוטח השיב על כול�. המבוטח העיד ונחקר נגדית. מה יותר פשוט מאשר לאמת 

את המבוטח ע
 טענה זו, בי� בשאלה בזמ� ההליכי
 המקדמיי
 ובי� בשאלה 

  בחקירה נגדית? המבוטח לא נשאל על כ� דבר לא בשאלו� ולא בחקירה נגדית.

  

 3ונה בחקירתו של הנתבע בבית המשפט הייתה, כי טענה נוספת שהועלתה לראש  .א.21

ברזי ניל (מלבד ברז הניל היחידי שהותק� במטבח והקשור למקרר) הותקנו דווקא 

  באמבטיה ולא במטבח. 

  

ברזי ניל. בנוס",  6טענה זו סותרת כאמור את הפירוט במפרט לפיו, במטבח הותקנו   ב.   

יה. במפרט לגבי האמבטיה היא סותרת ג
 את המפרט שהתייחס לחדר האמבט

בנוס" לכ�  החלפת אינטרפו(", "ברז כיור". אי� אזכור לברזי ניל באמבטיה.מפורט "

   .דברהמבוטח לא נשאל על כ� 

  

פני, ברמת להנתבע וקובע, כי התובעת הוכיחה  גרסתלאור האמור, אני דוחה את   .22

ההוכחה הדרושה במשפט האזרחי, כי הנתבע הוא זה שהתקי� את הברז שכשל. 

 
מכא�, שהתובעת הוכיחה, כי הברז כשל, כיוו� שיוצר מחומר פרי� שלא מתאי

  ליצור ברזי
 והברז הזה נרכש והותק� בדירת המבוטח על ידי הנתבע. 

  

שכשל ולא הוכיחה שאינסטלטור  התביעה כשלה בהוכחת רשלנותו של הנתבע בקניית הברז  ד.

  סביר לא היה קונה ברז זה

  

הנתבע סיפק והרכיב בדירה ברז מאיכות ירודה, שהיה עשוי מחומר עצ
 העובדה, כי   .23

פרי� שלא מתאי
 ליצור ברזי
, היא כשלעצמה לא מהווה הוכחה, כי הנתבע אחראי 

להוכיח במידה  לכשל שנוצר בברז ולנזקי ההצפה. על התובעת עדיי� מוטל הנטל

במשפט אזרחי, כי הנתבע התרשל ורשלנותו המקצועית הביאה הדרושה הראייתית 

אותו לקנות ולהרכיב את הברז הספציפי, ברז ששרברב סביר לא היה רוכש ולא היה 

  מרכיב. 

  

"הברז מיוצר מיצקת לא "הברז מיוצר מיצקת לא "הברז מיוצר מיצקת לא "הברז מיוצר מיצקת לא  מר פסטרנק, מומחה התובעת, מציי� בחוות דעתו, כי  .24

גדרה מתאימה גדרה מתאימה גדרה מתאימה גדרה מתאימה (לא נמצאה ה(לא נמצאה ה(לא נמצאה ה(לא נמצאה ה ניקל בתוספת ברזל ועופרתניקל בתוספת ברזל ועופרתניקל בתוספת ברזל ועופרתניקל בתוספת ברזל ועופרתמוגדרת של אב# נחושת מוגדרת של אב# נחושת מוגדרת של אב# נחושת מוגדרת של אב# נחושת 

מכא�,  באיכות ירודה ומצופה ניקל וכרו� כדוגמת הברזי� המצויי� בשוק".באיכות ירודה ומצופה ניקל וכרו� כדוגמת הברזי� המצויי� בשוק".באיכות ירודה ומצופה ניקל וכרו� כדוגמת הברזי� המצויי� בשוק".באיכות ירודה ומצופה ניקל וכרו� כדוגמת הברזי� המצויי� בשוק".. לנת� זה)לנת� זה)לנת� זה)לנת� זה)
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שמר פסטרנק קובע שהברז הוא באיכות ירודה, א� כלפי חו( הוא מצופה ונראה כמו 

  לחוות דעתו).  6.5הברזי
 המצויי
 בשוק (סעי" 

  

"חומר פרי�... נת� זה "חומר פרי�... נת� זה "חומר פרי�... נת� זה "חומר פרי�... נת� זה �וות דעתו, מציי� מר פסטרנק, כי הברז מיוצר מלח 6.8בסעי"   .25

"תקני קבלה של ברזי� "תקני קבלה של ברזי� "תקני קבלה של ברזי� "תקני קבלה של ברזי� מציי� מר פסטרנק כי  6.9בסעי"  לא מתאי� ליצור ברזי�".לא מתאי� ליצור ברזי�".לא מתאי� ליצור ברזי�".לא מתאי� ליצור ברזי�".

(בתהלי� חקירת (בתהלי� חקירת (בתהלי� חקירת (בתהלי� חקירת  כאלה מחייבי� הצהרת עו"ד במידה והברז מיובא ללא תעודה מלווה.כאלה מחייבי� הצהרת עו"ד במידה והברז מיובא ללא תעודה מלווה.כאלה מחייבי� הצהרת עו"ד במידה והברז מיובא ללא תעודה מלווה.כאלה מחייבי� הצהרת עו"ד במידה והברז מיובא ללא תעודה מלווה.

  טיב הברז)".טיב הברז)".טיב הברז)".טיב הברז)".הסיבה לכשל לא התקבלה כל תעודה מלווה המעידה על הסיבה לכשל לא התקבלה כל תעודה מלווה המעידה על הסיבה לכשל לא התקבלה כל תעודה מלווה המעידה על הסיבה לכשל לא התקבלה כל תעודה מלווה המעידה על 

  

תק�, לא הוגשה כל ראייה בעניי� זה וג
 לא נטע� ההתובעת לא התייחסה כלל לנושא   .26

  דבר בעניי� זה.

  

בעדותו של מר פסטרנק בבית משפט, הוא העיד, כי מבחינה ויזואלית שרברב שירצה   .27

לקנות ברז דוגמת הברז הנדו� בחנות לאינסטלציה, לא יוכל להבחי� הא
 מדובר 

"א� "א� "א� "א� ז תקי� או לא. הוא נשאל כיצד בכל זאת אותו שרברב יכול לדעת והשיב, כי: בבר

אני לא אעשה פה חת� ואני אסתכל ואני לא רואה... מבדיקה ויזואלית חת�... אני אני לא אעשה פה חת� ואני אסתכל ואני לא רואה... מבדיקה ויזואלית חת�... אני אני לא אעשה פה חת� ואני אסתכל ואני לא רואה... מבדיקה ויזואלית חת�... אני אני לא אעשה פה חת� ואני אסתכל ואני לא רואה... מבדיקה ויזואלית חת�... אני 

מכא�, שבדיקה ויזואלית  פתולוג. א� אני לא אחתו� פה אני לא יכול לראות פה...".פתולוג. א� אני לא אחתו� פה אני לא יכול לראות פה...".פתולוג. א� אני לא אחתו� פה אני לא יכול לראות פה...".פתולוג. א� אני לא אחתו� פה אני לא יכול לראות פה...".

טלטור מהשורה יכול לדעת ואז נת� לא מספיקה. העד נשאל אי� בכל זאת אינס

"בדיקת ערפל מלח. תא מלח. מה שעושי�, לוקחי� את "בדיקת ערפל מלח. תא מלח. מה שעושי�, לוקחי� את "בדיקת ערפל מלח. תא מלח. מה שעושי�, לוקחי� את "בדיקת ערפל מלח. תא מלח. מה שעושי�, לוקחי� את תשובה לבדיקה נוספת: 

ית ית ית ית בבבבמלח לשבוע שבועיי� ועושי� פה התקפה קורוזימלח לשבוע שבועיי� ועושי� פה התקפה קורוזימלח לשבוע שבועיי� ועושי� פה התקפה קורוזימלח לשבוע שבועיי� ועושי� פה התקפה קורוזי    5555%%%%))))החלקי� האלה, מכניסי� להחלקי� האלה, מכניסי� להחלקי� האלה, מכניסי� להחלקי� האלה, מכניסי� ל

לבדוק א� זה מותק". א� זה לא, ולכ" אמרתי שהשוק הוא פרו# באר#, ומוכרי�. לבדוק א� זה מותק". א� זה לא, ולכ" אמרתי שהשוק הוא פרו# באר#, ומוכרי�. לבדוק א� זה מותק". א� זה לא, ולכ" אמרתי שהשוק הוא פרו# באר#, ומוכרי�. לבדוק א� זה מותק". א� זה לא, ולכ" אמרתי שהשוק הוא פרו# באר#, ומוכרי�. 

במכו" התקני� פע� היו בודקי� את הברזי� האלה היו� לא. כדי להוכיח שהברז הזה במכו" התקני� פע� היו בודקי� את הברזי� האלה היו� לא. כדי להוכיח שהברז הזה במכו" התקני� פע� היו בודקי� את הברזי� האלה היו� לא. כדי להוכיח שהברז הזה במכו" התקני� פע� היו בודקי� את הברזי� האלה היו� לא. כדי להוכיח שהברז הזה 

, לערפל מלח... רוצי� לחסל , לערפל מלח... רוצי� לחסל , לערפל מלח... רוצי� לחסל , לערפל מלח... רוצי� לחסל salt-sprayהוא טוב, זה מה שעושי�, מכניסי� את זה הוא טוב, זה מה שעושי�, מכניסי� את זה הוא טוב, זה מה שעושי�, מכניסי� את זה הוא טוב, זה מה שעושי�, מכניסי� את זה 

    � את זה... א� הייתי ש� את זה בערפל מלח� את זה... א� הייתי ש� את זה בערפל מלח� את זה... א� הייתי ש� את זה בערפל מלח� את זה... א� הייתי ש� את זה בערפל מלחאת מכו" התקני�... אי" תק"... לא בודקיאת מכו" התקני�... אי" תק"... לא בודקיאת מכו" התקני�... אי" תק"... לא בודקיאת מכו" התקני�... אי" תק"... לא בודקי

   ת הייתי מאשר שהציפוי תקי"".ת הייתי מאשר שהציפוי תקי"".ת הייתי מאשר שהציפוי תקי"".ת הייתי מאשר שהציפוי תקי"".והייתי רואה שאי" התקפה קורוזיביוהייתי רואה שאי" התקפה קורוזיביוהייתי רואה שאי" התקפה קורוזיביוהייתי רואה שאי" התקפה קורוזיבי

  

העד נשאל בא
 יש בכל זאת איזה תק� מסוי
 שקובע ממה הברזי
 עשויי
 והשיב:   .28

"אני אגיד ל� את האמת, שהתקשרתי למכו" התקני� אמרו לי היו� השוק פרו#, "אני אגיד ל� את האמת, שהתקשרתי למכו" התקני� אמרו לי היו� השוק פרו#, "אני אגיד ל� את האמת, שהתקשרתי למכו" התקני� אמרו לי היו� השוק פרו#, "אני אגיד ל� את האמת, שהתקשרתי למכו" התקני� אמרו לי היו� השוק פרו#, 

   ככה... אמרו לי שפשוט לא בודקי� כבר".ככה... אמרו לי שפשוט לא בודקי� כבר".ככה... אמרו לי שפשוט לא בודקי� כבר".ככה... אמרו לי שפשוט לא בודקי� כבר".קוני� את הכל קוני� את הכל קוני� את הכל קוני� את הכל 

  

 "לאיזה תק"?""לאיזה תק"?""לאיזה תק"?""לאיזה תק"?"וכאשר נשאל  "הברז הזה הוא לא תקני"."הברז הזה הוא לא תקני"."הברז הזה הוא לא תקני"."הברז הזה הוא לא תקני".בהמש�, ציי� מר פסטרנק, כי:   .29

"א� אי" תק" אז אי� "א� אי" תק" אז אי� "א� אי" תק" אז אי� "א� אי" תק" אז אי� העד נשאל:  "אי" לי שו� תק", באר# לא בודקי� את זה"."אי" לי שו� תק", באר# לא בודקי� את זה"."אי" לי שו� תק", באר# לא בודקי� את זה"."אי" לי שו� תק", באר# לא בודקי� את זה". השיב:

של זה ומכר של זה ומכר של זה ומכר של זה ומכר זה, שנסע לסי", הביא טונה זה, שנסע לסי", הביא טונה זה, שנסע לסי", הביא טונה זה, שנסע לסי", הביא טונה "זה חאפר שקנה את "זה חאפר שקנה את "זה חאפר שקנה את "זה חאפר שקנה את : והשיב הוא לא תקני?"הוא לא תקני?"הוא לא תקני?"הוא לא תקני?"

   את זה באר#... הברז הזה לא תקני... אי" תק" באר#. היו� לא בודקי� את הברזי�".את זה באר#... הברז הזה לא תקני... אי" תק" באר#. היו� לא בודקי� את הברזי�".את זה באר#... הברז הזה לא תקני... אי" תק" באר#. היו� לא בודקי� את הברזי�".את זה באר#... הברז הזה לא תקני... אי" תק" באר#. היו� לא בודקי� את הברזי�".
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"הא� אד� מהישוב שהול� לקנות יכול לדעת או לראות את זה בעי" "הא� אד� מהישוב שהול� לקנות יכול לדעת או לראות את זה בעי" "הא� אד� מהישוב שהול� לקנות יכול לדעת או לראות את זה בעי" "הא� אד� מהישוב שהול� לקנות יכול לדעת או לראות את זה בעי" המומחה נשאל:   .30

"אד� שהול�, כשאתה או אני הולכי� לשוק... ג� אני, שאני "אד� שהול�, כשאתה או אני הולכי� לשוק... ג� אני, שאני "אד� שהול�, כשאתה או אני הולכי� לשוק... ג� אני, שאני "אד� שהול�, כשאתה או אני הולכי� לשוק... ג� אני, שאני והשיב:  בלתי מזוינת?"בלתי מזוינת?"בלתי מזוינת?"בלתי מזוינת?"

   יכול לדעת".יכול לדעת".יכול לדעת".יכול לדעת".מבי" קצת יותר לא מבי" קצת יותר לא מבי" קצת יותר לא מבי" קצת יותר לא 

  

בחקירה חוזרת, ניסה ב"כ התובעת להקשות על המומחה שלו והציג לו את האפשרות   .31

שאולי על שרברב סביר לבחו�, הא
 יש איזה סימ� זיהוי על הברז. דהיינו, הא
 נית� 

לאבח� את הברז באמצעות סימ� זיהוי ואז לדעת שהמדובר בברז תקי�. המומחה של 

"לפני כמה חודשי� אני בדקתי, "לפני כמה חודשי� אני בדקתי, "לפני כמה חודשי� אני בדקתי, "לפני כמה חודשי� אני בדקתי, לל זאת לחלוטי� והשיב: התובעת, מר פסטרנק, ש

. אמרתי . אמרתי . אמרתי . אמרתי Bפנו אלי מחברה שמייבאת ברזי� לאר#... ועל הברזי� שלה� היה מופיע פנו אלי מחברה שמייבאת ברזי� לאר#... ועל הברזי� שלה� היה מופיע פנו אלי מחברה שמייבאת ברזי� לאר#... ועל הברזי� שלה� היה מופיע פנו אלי מחברה שמייבאת ברזי� לאר#... ועל הברזי� שלה� היה מופיע 

זה ברז, זו החברה של הברז, ואנחנו כל הזמ", שאנחנו מייבאי�, אנחנו זה ברז, זו החברה של הברז, ואנחנו כל הזמ", שאנחנו מייבאי�, אנחנו זה ברז, זו החברה של הברז, ואנחנו כל הזמ", שאנחנו מייבאי�, אנחנו זה ברז, זו החברה של הברז, ואנחנו כל הזמ", שאנחנו מייבאי�, אנחנו ? ? ? ? Bלו מה זה לו מה זה לו מה זה לו מה זה 

היא חברה היא חברה היא חברה היא חברה מבקשי� שיהיה תחת הש� ברז. מסתבר שבתקופה האחרונה ישנה איזו שמבקשי� שיהיה תחת הש� ברז. מסתבר שבתקופה האחרונה ישנה איזו שמבקשי� שיהיה תחת הש� ברז. מסתבר שבתקופה האחרונה ישנה איזו שמבקשי� שיהיה תחת הש� ברז. מסתבר שבתקופה האחרונה ישנה איזו ש

וזה בכלל לא וזה בכלל לא וזה בכלל לא וזה בכלל לא     Bשהיא עלתה על זה והיא ג� מייבאת בדיוק אות� ברזי� ע� הסמל שהיא עלתה על זה והיא ג� מייבאת בדיוק אות� ברזי� ע� הסמל שהיא עלתה על זה והיא ג� מייבאת בדיוק אות� ברזי� ע� הסמל שהיא עלתה על זה והיא ג� מייבאת בדיוק אות� ברזי� ע� הסמל 

שלה�. ה� פנו אלי שאני אשווה ביניה� להגיד... לכל הסימני� האלה אי" שו� ער� שלה�. ה� פנו אלי שאני אשווה ביניה� להגיד... לכל הסימני� האלה אי" שו� ער� שלה�. ה� פנו אלי שאני אשווה ביניה� להגיד... לכל הסימני� האלה אי" שו� ער� שלה�. ה� פנו אלי שאני אשווה ביניה� להגיד... לכל הסימני� האלה אי" שו� ער� 

ולמי שיש לו עט, אבא שלי תמיד אומר, מי שיש לו עט יכול לרשו� לעצמו שנה ולמי שיש לו עט, אבא שלי תמיד אומר, מי שיש לו עט יכול לרשו� לעצמו שנה ולמי שיש לו עט, אבא שלי תמיד אומר, מי שיש לו עט יכול לרשו� לעצמו שנה ולמי שיש לו עט, אבא שלי תמיד אומר, מי שיש לו עט יכול לרשו� לעצמו שנה 

  טובה".טובה".טובה".טובה".

  

32.   
ב"כ התובעת המשי� להקשות על המומחה שלו והציג לו את האפשרות שאולי ש

גבוה, ה
 יכולי
 להוות אינדיקציה לכ�, שמדובר בברז של מותג ואולי מחיר יותר 

    זול שלפעמי� אתה קונה...זול שלפעמי� אתה קונה...זול שלפעמי� אתה קונה...זול שלפעמי� אתה קונה..."נכנס פה שוק של חומר סיני "נכנס פה שוק של חומר סיני "נכנס פה שוק של חומר סיני "נכנס פה שוק של חומר סיני תקי�. המומחה השיב: 

.. וזה מה שקורה, ולכ" מה .. וזה מה שקורה, ולכ" מה .. וזה מה שקורה, ולכ" מה .. וזה מה שקורה, ולכ" מה ואתה משל� הרבה ואתה מקבל זבל, סלח לי שאני אומר.ואתה משל� הרבה ואתה מקבל זבל, סלח לי שאני אומר.ואתה משל� הרבה ואתה מקבל זבל, סלח לי שאני אומר.ואתה משל� הרבה ואתה מקבל זבל, סלח לי שאני אומר.

באיזה תק" שאתה באיזה תק" שאתה באיזה תק" שאתה באיזה תק" שאתה     מקרה. מה שאתה לא מבקש אתה מקבל...מקרה. מה שאתה לא מבקש אתה מקבל...מקרה. מה שאתה לא מבקש אתה מקבל...מקרה. מה שאתה לא מבקש אתה מקבל...    עושי�? הסיני�, היה ליעושי�? הסיני�, היה ליעושי�? הסיני�, היה ליעושי�? הסיני�, היה לי

לא תרצה, ה� ישר, אני הזמנתי חומר שמישהו בטעות כתב שזה ארס�. ארס� זה לא תרצה, ה� ישר, אני הזמנתי חומר שמישהו בטעות כתב שזה ארס�. ארס� זה לא תרצה, ה� ישר, אני הזמנתי חומר שמישהו בטעות כתב שזה ארס�. ארס� זה לא תרצה, ה� ישר, אני הזמנתי חומר שמישהו בטעות כתב שזה ארס�. ארס� זה 

רעל רעיל... ואני מקבל את החומר וכתוב לי שהחומר הזה שקיבלתי ע� ארס�. רעל רעיל... ואני מקבל את החומר וכתוב לי שהחומר הזה שקיבלתי ע� ארס�. רעל רעיל... ואני מקבל את החומר וכתוב לי שהחומר הזה שקיבלתי ע� ארס�. רעל רעיל... ואני מקבל את החומר וכתוב לי שהחומר הזה שקיבלתי ע� ארס�. 

   קיבלת ארס�".קיבלת ארס�".קיבלת ארס�".קיבלת ארס�".    ביקשתביקשתביקשתביקשת    �, מה שאתה מבקש...�, מה שאתה מבקש...�, מה שאתה מבקש...�, מה שאתה מבקש.... הסיני. הסיני. הסיני. הסיניאמרתי ארס� כבר יצא מהתק"אמרתי ארס� כבר יצא מהתק"אמרתי ארס� כבר יצא מהתק"אמרתי ארס� כבר יצא מהתק"

  

"הוא שואל אות� אד� סביר יכול לראות, מה יעשה אד� "הוא שואל אות� אד� סביר יכול לראות, מה יעשה אד� "הוא שואל אות� אד� סביר יכול לראות, מה יעשה אד� "הוא שואל אות� אד� סביר יכול לראות, מה יעשה אד� : יהמומחה נשאל על יד  . 33

סביר? אתה יכול להגיד לו אד� סביר יקנה את הברז הכי יקר. אז כבר הבנתי ממ� סביר? אתה יכול להגיד לו אד� סביר יקנה את הברז הכי יקר. אז כבר הבנתי ממ� סביר? אתה יכול להגיד לו אד� סביר יקנה את הברז הכי יקר. אז כבר הבנתי ממ� סביר? אתה יכול להגיד לו אד� סביר יקנה את הברז הכי יקר. אז כבר הבנתי ממ� 

את הכי יקר וזה יהיה הכי זבל". את הכי יקר וזה יהיה הכי זבל". את הכי יקר וזה יהיה הכי זבל". את הכי יקר וזה יהיה הכי זבל". א. ס.)  –(הכוונה למכור שהסיני� יכולי� לקנות שהסיני� יכולי� לקנות שהסיני� יכולי� לקנות שהסיני� יכולי� לקנות 

"והכי זול וזה יהיה הכי טוב, אז ככה אני "והכי זול וזה יהיה הכי טוב, אז ככה אני "והכי זול וזה יהיה הכי טוב, אז ככה אני "והכי זול וזה יהיה הכי טוב, אז ככה אני המשכתי לשאול:  "נכו""."נכו""."נכו""."נכו"".המומחה השיב: 

"נכו" השוק הוא פרו#, אני מסכי�, והברז הזה זה פשוט "נכו" השוק הוא פרו#, אני מסכי�, והברז הזה זה פשוט "נכו" השוק הוא פרו#, אני מסכי�, והברז הזה זה פשוט "נכו" השוק הוא פרו#, אני מסכי�, והברז הזה זה פשוט המומחה השיב:  הבנתי ממ�".הבנתי ממ�".הבנתי ממ�".הבנתי ממ�".

  החומר הכי פשוט שיכול להיות".החומר הכי פשוט שיכול להיות".החומר הכי פשוט שיכול להיות".החומר הכי פשוט שיכול להיות".תא גלווני מתא גלווני מתא גלווני מתא גלווני מ

  

ו של מר פסטרנק בעניי� זה. העד הסביר, כי: מר אייל גלעד חיזק בעדותו את עדות  .34

"זה ברז כזה קט", לא רוצה להגיד את המילה, זה ברזי� דרעק... תופעה שכיחה שיש "זה ברז כזה קט", לא רוצה להגיד את המילה, זה ברזי� דרעק... תופעה שכיחה שיש "זה ברז כזה קט", לא רוצה להגיד את המילה, זה ברזי� דרעק... תופעה שכיחה שיש "זה ברז כזה קט", לא רוצה להגיד את המילה, זה ברזי� דרעק... תופעה שכיחה שיש 

את השבר הזה בברזי�... בברזי� האלה זה הרוב בלי מותג או משהו כזה. זה הכל כל את השבר הזה בברזי�... בברזי� האלה זה הרוב בלי מותג או משהו כזה. זה הכל כל את השבר הזה בברזי�... בברזי� האלה זה הרוב בלי מותג או משהו כזה. זה הכל כל את השבר הזה בברזי�... בברזי� האלה זה הרוב בלי מותג או משהו כזה. זה הכל כל 

  ....,,,,    20202020))))מיני סיני� כאלה... ברזי� שיש בשוק... ורוב האנשי� שמי� את הזול של המיני סיני� כאלה... ברזי� שיש בשוק... ורוב האנשי� שמי� את הזול של המיני סיני� כאלה... ברזי� שיש בשוק... ורוב האנשי� שמי� את הזול של המיני סיני� כאלה... ברזי� שיש בשוק... ורוב האנשי� שמי� את הזול של ה
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העד נשאל א
 היה מרכיב לב� אד
 מטבח איזה ברז הוא היה ממלי( לו והשיב:    .35

    ,,,,    20202020))))ולא את הברז של הולא את הברז של הולא את הברז של הולא את הברז של ה    ,,,,    50505050יותר יקר של יותר יקר של יותר יקר של יותר יקר של     "הייתי ממלי# לו לשי� ברז קצת"הייתי ממלי# לו לשי� ברז קצת"הייתי ממלי# לו לשי� ברז קצת"הייתי ממלי# לו לשי� ברז קצת

העד הסביר, כי מדובר בברז אחר שמנגנו� הפתיחה והסגירה הוא של ידית  ששמי�".ששמי�".ששמי�".ששמי�".

מסתובבת כמו של פע
. העד ג
 הסביר שיש ברז אחר שנקרא ניל אורגינל שעולה 

... א� מוכרי� ... א� מוכרי� ... א� מוכרי� ... א� מוכרי� ,,,,    20202020))))"רוב האנשי� שמי� את הזול של ה"רוב האנשי� שמי� את הזול של ה"רוב האנשי� שמי� את הזול של ה"רוב האנשי� שמי� את הזול של היותר. יחד ע
 זאת, הדגיש, כי 

   את הברזי� הזולי� סימ" שזה בר תק"".את הברזי� הזולי� סימ" שזה בר תק"".את הברזי� הזולי� סימ" שזה בר תק"".את הברזי� הזולי� סימ" שזה בר תק"".

  

"ציינת בחקירה של חברי שמדובר בברזי� זולי�. הא� זה ברז "ציינת בחקירה של חברי שמדובר בברזי� זולי�. הא� זה ברז "ציינת בחקירה של חברי שמדובר בברזי� זולי�. הא� זה ברז "ציינת בחקירה של חברי שמדובר בברזי� זולי�. הא� זה ברז  נשאל בחקירה:העד   .36

 "הא� זה ברזי� שמקובל ונהוג ונפו# להתקי""?"הא� זה ברזי� שמקובל ונהוג ונפו# להתקי""?"הא� זה ברזי� שמקובל ונהוג ונפו# להתקי""?"הא� זה ברזי� שמקובל ונהוג ונפו# להתקי""?העד נשאל:  ."כ" יחסית""כ" יחסית""כ" יחסית""כ" יחסית"והשיב: זול?" זול?" זול?" זול?" 

   "ברור. אחרת לא היו מוכרי� אות�"."ברור. אחרת לא היו מוכרי� אות�"."ברור. אחרת לא היו מוכרי� אות�"."ברור. אחרת לא היו מוכרי� אות�".והשיב: 

  

ה קוד
 בסופו של דבר, העד העיד, כי הרכיב למבוטח את אותו הברז מאותו סוג שהי  .37

ואז   "כ""."כ""."כ""."כ"".והשיב:  "אבל אפשר לשי� ג� את היותר טוב"."אבל אפשר לשי� ג� את היותר טוב"."אבל אפשר לשי� ג� את היותר טוב"."אבל אפשר לשי� ג� את היותר טוב".לכ�. הוא נשאל על ידי: 

"זה מה שהיה לי באוטו. אני "זה מה שהיה לי באוטו. אני "זה מה שהיה לי באוטו. אני "זה מה שהיה לי באוטו. אני והשיב:  "אז למה לא שמת פה את היותר טוב"?"אז למה לא שמת פה את היותר טוב"?"אז למה לא שמת פה את היותר טוב"?"אז למה לא שמת פה את היותר טוב"?שאלתי: 

   לא מחזיק חנות בזה... ג� אצלי בבית יש כזה ברז".לא מחזיק חנות בזה... ג� אצלי בבית יש כזה ברז".לא מחזיק חנות בזה... ג� אצלי בבית יש כזה ברז".לא מחזיק חנות בזה... ג� אצלי בבית יש כזה ברז".

  

אני דוחה את ניסיונו של ב"כ התובעת לדלות מהעד תשובות לגבי תכנו� נכו� יותר של   .38

לנתבע לא יוחסה המטבח, כאשר ברז הניל לא מתחבר ע
 ניפל אלא ישירות מהקיר. 

רשלנות תכנונית, לא הוצגו ראיות לכ� ומר אייל גלעד לא הובא להעיד כמומחה 

  לשרברבות או לתכנו�. 

  

ל מר פסטרנק ומר אייל גלעד, כי שרברב סביר היה בהחלט קונה את עולה מעדות
 ש  .39

הברז מושא הדיו�. אי� זה סביר לדרוש משרברב לחתו� את הברז לאחר קנייתו (כי 

הרי אז הוא כבר משמיד את הברז) ואי� זה סביר לדרוש משרברב להכניס כל פריט 

ה שבדי� לרכוש אינסטלציה לאמבטיה של ערפל מלח למש� שבועיי
. אי� כל חוב

, לא תמיד מה שיקר הוא ג
 יותר פסטרנקדווקא את המוצר היקר וכפי שהעיד מר 

  טוב. 

  

כי קניית הברז נעשתה ברשלנות  ,במקרה הנדו�, לא רק שהתובעת לא הוכיחה  .40


העידו, כי כל שרברב סביר היה  שלה מקצועית, ההיפ� הוא הנכו�. שני עדי
 מרכזיי

ג של התובעת וכ� העיד ג
 מר אייל גלעד, ר� העיד המטלוקונה את אותו הברז. כ

אותו שרברב שנקרא לדירה על ידי המבוטח, כדי לתק� את הברז התקול מושא 

התביעה. מסתבר, שעד זה התקי� בדיוק את אותו הברז מבחינה חיצונית ומבחינת 


   . שכשל המחיר, כמו הברז הקוד
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נתבע להצפה. אני דוחה את אחריותו של הלאור האמור, התובעת לא הוכיחה את   .41

 10ימי
 והתובעת תגיב לפרטת תו�  10הנתבע יגיש פרטת הוצאות תו� התביעה. 

.
  ימי
 נוספי

  

  ,
  , בהעדר הצדדי
.2018ינואר  14, כ"ז טבת תשע"חנית� היו

                   

 

  

  

  




