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המבקשים צירפו לתביעתם . יקויי בניה בדירתםהמבקשים הגישו נגד המשיבים תביעה בגין ל .1

בחוות הדעת . ד בדירה"לאי התאמה בדלת הממ, בין היתר, שהתייחסה, חוות דעת הנדסית

נקבע כי לא ניתן לתקן את הליקוי ויש לאמוד את הנזק בגין ירידת ערך בשל אותו ליקוי בסך 

 .₪ 1,244של 

 

הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה , לאחר שהמשיבות הגישו חוות דעת הנדסית מטעמן

הכלולים , ימונה מהנדס מומחה מטעם בית המשפט לבחינת הליקויים ואי ההתאמות בדירה

כן הוסכם כי לא יהיה במינוי המומחה כדי לפגוע . בטענות הצדדים ובחוות הדעת מטעמם

חוות ב"(. ההסדר הדיוני: "להלן)בכוחן הראייתי של חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים 

ובין היתר , דעת המומחה שהתמנה מטעם בית המשפט פורטו הליקויים בדירה ועלות תיקונם

בחוות דעתו . ד שלא ניתנת לתיקון"קיימת אי התאמה בדלת הממ, נקבע כי עקב ביצוע לקוי

כתב המומחה כי הוא מותיר לשיקול דעת בית המשפט האם למנות שמאי מקרקעין לקביעת 

חוות דעת : "להלן)אי ההתאמה בין הביצוע לתכנית המכר  ירידת ערך הדירה בשל

 "(.המומחה

 

-ד"תשמ סדר הדין האזרחי תקנותל 131ובהסתמך על תקנה , בעקבות חוות דעת המומחה .5

גדילו את סכום ירידת ערך ה, תיקנו המבקשים את כתב התביעה מטעמם ובין היתר, 1890

תוך שהם תומכים טענתם בחוות דעת , ₪ 14,444ד לסך של "הדירה בגין הליקוי בדלת הממ

 .שמאי מטעמם

 

המשיבים הגישו בקשה למחיקת סעיפים מכתב התביעה המתוקן הנוגעים לירידת הערך וכן 

א ניתן להגיש בטענה שהתיקון אינו נובע מחוות דעת המומחה ול, למחיקת חוות דעת השמאי

 .בשלב זה של המשפט חוות דעת חדשות

 

בית משפט קמא קיבל את עמדת המשיבים והורה על הוצאת חוות דעת השמאי ועל מחיקת  .3

בהחלטה נקבע כי ראוי לפרש את . הסעיפים מכתב התביעה המתוקן הנוגעים לירידת הערך

 6418112א "רענקבע בכפי ש, ככזו המתייחסת למומחה מטעם בית המשפט בלבד 131תקנה 

 (.  0.5.5442ניתן ביום ) ישיבת נזר ישראל מוסדות תורה' קריפלובסקי נ

 

מתייחסת רק למקרה  131כי תקנה , סבר בית משפט קמא, באשר לעצם תיקון כתב הטענות

בית המשפט כוללת ממצאים עובדתיים שלא נכללו בכתבי שחוות הדעת של המומחה מטעם 

 6425285א "רעהשופט גרוניס ב  -הטענות או בחוות הדעת המקורית שהגיש אותו בעל דין 

, במקרה כזה(. 52.2.5442ניתן ביום ), מנהל מקרקעי ישראל' צובחי עבדאלקאשר מנאע נ

רשאי בעל הדין לתקן את כתבי הטענות לפי חוות הדעת ללא נטילת , וכחריג לדרך המקובלת

נוכח מעמדה המיוחד של חוות דעת , רשות מבית המשפט וללא זכות תגובה של הצד כנגד
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מקום בו חוות הדעת מתייחסת לעובדות שכבר נכללו , עם זאת. מומחה מטעם בית המשפט

 לא יתאפשר תיקון , ת בדרך כלשהיבכתבי הטענו

 

ש עוד בטרם "שכן עובדות אלו כבר היו מונחות לפני ביהמ, כתבי הטענות מכוח התקנה

 .התייחס אליהן המומחה בחוות הדעת

 

כי תיקון שווי ירידת הערך בכתב התביעה והוספת חוות הדעת , בית משפט קמא קבע

מאחר שהליקוי הקשור , בית המשפטשל מומחה " לאור חוות הדעת"השמאית אינם תיקון 

תיקון כתב התביעה והוספת , לכן. ד כבר נזכר בחוות דעת המומחה מטעם המבקשים"בממ

אינם , ד"חוות דעת שמאי מטעם המבקשים לביסוס ערך אי ההתאמה הנוגעת לדלת הממ

 .קשורים לאמור בחוות דעת מומחה בית המשפט

 

ספק בעיני האם ניתן "כי ,  ע בית משפט קמאבהתייחס לטענות נוספות שהעלו המשיבים קב

לאור תוכן הסכמת הצדדים אשר , לקבל את טענת האיסור בדבר הגשת חוות דעת נוספות

הוגשה לבית המשפט וכן ספק בעיני לגבי טענת ההתישנות לאור הגדרתה של עילת 

 ". תביעה

 

 .על החלטה זו נסבה הבקשה שבפני .0

 

אין בהסדר הדיוני למינוי מומחה מטעם בית המשפט משום  המבקשים טענו כי, בקליפת אגוז

הגשת חוות דעת שמאית מטעמם תואמת את . ויתור על זכותם להגיש חוות דעת נוספות

 . קביעת מומחה בית המשפט ונדרשת לצורך הוכחת תביעתם

 

המשיבים טענו בתשובתם כי התיקון בכתב התביעה ובחוות דעת השמאי מתייחס גם לליקוי  

ליקוי שאינו נכלל בחוות דעת המומחה מטעם בית , ד"חותי הנגרם בשל דלת הממבטי

הטענה לליקוי בטיחותי , לחילופין. 131ולכן חורג התיקון מדלת אמותיה של תקנה , המשפט

אין להתיר הגשת חוות דעת ( 1()ג)134כי לאור תקנה , עוד טענו. ד התיישנה"בדלת הממ

אין , ונוכח ההסדר הדיוני בין הצדדים, בית המשפטנוספות לאחר שהתמנה מומחה מטעם 

 . המבקשים רשאים לצרף בשלב זה חוות דעת שמאי

 

 

 

 

 



 

 

די אם אצביע על . אקדים ואומר כי המחלוקת בין הצדדים חרגה הרבה מעבר למידה הראויה .2

עמודים ועל היקף טענות הצדדים בבית משפט קמא  9החלטת בית משפט קמא המשתרעת על 

ובעיה של דלת , תביעות ליקויי בנייה נדונות מעשה של יום ביומו בבית המשפט. דכאן ובהליך

ליקוי מעין זה . אף היא בגדר חזיון נפרץ במקומותינו, ד החורגת למסדרון או למבואה"ממ

שבית המשפט פוסק על דרך , והפרקטיקה המקובלת היא, אינו ניתן על פי רוב לתיקון

בכך חוסכים הצדדים עלות שמאי וחוסכים זמן וטורח . ערךהאומדנא פיצוי עבור ירידת 

 . מעצמם ומבית המשפט

 

המאפשרת תיקון  131הצדדים נסתבכו בשאלות הקשורות לתחולתה ולהיקפה של  תקנה 

בדרך של בקשה , סוגיות אלו או חלקן" לעקוף"כאשר ניתן היה , כתב תביעה ללא רשות

הגישה לתיקון כתב , ככלל. 85מכוח תקנה  רגילה לתיקון כתב תביעה ברשות בית משפט

הסוגיה , במיוחד תיקון הקשור לסכום התביעה ובאספקלריה זו, תביעה היא ליברלית

 .שבפנינו היא בבחינת הרבה מהומה על כמעט לא מאומה

 

אלך בדרכם ואבחן להלן את הסוגיה , 131משהרחיבו הצדדים אודות תקנה , עם זאת

 . במשקפיים של תקנה זו

 

 :קובעת כלהלן 131תקנה  .1

  

תוך חמישה עשר ימים מהיום שהומצאה לו חוות דעתו של , בעל דין רשאי"

את כתב טענותיו לאור , בלי נטילת רשות מבית המשפט, לתקן, המומחה

, רשאי הוא לתקן את הסעד שביקש, היה בעל דין תובע; האמור בחוות הדעת

 ".צמצוםבין להרחבה ובין ל, בין להעלאה ובין להפחתה

 

 :בתי המשפט נדרשו לאחרונה לפרשנות התקנה בשני מישורים

 

 

 

 

 

 

האם למומחה מטעם בית המשפט בלבד : לאיזה מומחה נתכוונה התקנה -במישור הראשון 

 –או גם למומחה מטעם בעל הדין שכנגד או שמא גם למומחה מטעמו של מבקש התיקון

וכן ( 0.5.5442ניתן ביום )ישיבת נזר ישראל מוסדות תורה ' קריפלובסקי נ 6418112א "רע

(. 2.15.5441ניתן ביום ) קריאף' מ נ"חישולי כרמל בע 641231( 'מחוזי חי)ע "ברהחלטתי ב
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שכן התיקון התבקש בעקבות  חוות דעתו של מומחה , אלה זו אינה מתעוררת בענייננוש

 .מטעם בית המשפט

 

הנזכרת לעיל  30//71ע "ברב". לאור האמור בחוות הדעת"מהות התיקון  –במישור השני 

, בתמצית אומר. ן התקנה ופרשנותה ואיני רואה לחזור על הדבריםסקרתי את הפסיקה בעניי

נועדה לאפשר לבעל דין לתקן את כתבי טענותיו בהתאם לחוות דעת מומחה  131כי תקנה 

כך שהעובדות בכתב התביעה יתאמו את , "להתאים את הראיה לטענה"בית המשפט ו

מאחר שכתבי הטענות , אתז. ללא צורך בקבלת רשות בית המשפט, הממצאים שבחוות הדעת

, ד שמאית"המבקשים הוסיפו חוו, במקרה שבפנינו. תוחמים ומגבילים את חזית המחלוקת

ד מקורו בביצוע לקוי ועקב כך "תיקנו את  סכום הסעד והוסיפו טענה כי הליקוי בדלת הממ

 . נגרמת גם  בעייה בטיחותית

 

כי מדובר , י נוחות בפתיחת הדלתבחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט נקבע כי קיימת א .9

ואילו בחוות הדעת של המומחה . לקוי בביצועומקורה , באי התאמה שאינה ניתנת לתיקון

. לקוי בתכנוןמטעם המבקשים נאמר כי מדובר באי התאמה שאינה ניתנת לתיקון ומקורה 

רשאים היו המבקשים לתקן תביעתם כך שבכתב התביעה  131אין חולק כי לאור תקנה 

 .  מתוקן ייכתב כי אי ההתאמה נובעת מביצוע לקויה

 

חוות דעתו של השמאי אינה יכולה לחרוג , נוכח ההסדר הדיוני שבין הצדדים, עם זאת

השמאי מטעם המבקשים התייחס . מהליקויים עליהם הצביע המומחה מטעם בית המשפט

, ד"של דלת הממכתוצאה מהביצוע הלקוי , לדעתו, בחוות דעתו גם למפגע בטיחותי שנגרם

יש , לכן. ובכך חרג מחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ומכתב התביעה המקורי

להתעלם מנקודה זו בחוות דעתו וממילא מתייתרת השאלה אם התיישנה עילת תביעה זו אם 

 .  לאו

 

 

  

נותרה לדיון השאלה אם רשאים היו המבקשים להוסיף ולצרף חוות דעת שמאית מטעמם  .2

 . חת ירידת הערך בגין הליקוילהוכ

 

ואין , ראייתית-כאמצעי לפרוץ את המסגרת הדיונית 131אין להשתמש בתקנה , ככלל

הצדדים רשאים להוסיף ולהגיש חוות דעת נוספות מטעמם כדי לסתור את חוות דעתו של 

שעניינה מינוי ( 1()ג)134בתקנה , ושלא כטענת המשיבים, עם זאת. מומחה בית המשפט

לא נתכוון מחוקק המשנה לחסום דרכו של ,  מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין מומחה

מהתחום בו התמנה מומחה מטעם בית  אחרבעל דין מלהגיש חוות דעת מומחה בתחום 
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לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי "את התקנה יש לקרוא כאילו ונאמר בה . המשפט

ה בא "שבוטלה בשעתו ואשר תיקון תשס( ב)134 בדומה לנוסח של תקנה ,"לעניין הנדוןהדין 

מושב ' עיזבון המנוחים וולף נ 6833115א "רעלדוגמה , ראה. להחזיר במידה מסויימת על כנה

על  מינוי  מומחה  על , לדיוןמשהסכימו הצדדים (: "1880) 041, 382( 2)ד מח"פ, גן השומרון

לצורך מתפרשת הסכמתם כוויתור על הבאת ראיות של מומחים מטעמם , ידי בית המשפט

 134עוד על הרציונל מאחורי תקנה ". אותו עניין לשמו מונה המומחה על ידי בית המשפט

עדויות מומחים לאחר " דרוריורי גורן ועופר ה ראה א"בנוסחה דהיום לאחר תיקון תשס

ספר " היבטים דיוניים ומהותיים: 5442-ה"התשס, (3' תיקון מס)סדר הדין האזרחי  תקנות

 (. ר נילי קרקו איל"בעריכת ד) עדי אזר

 

ובתחום זה הצדדים מנועים , ליקויי הבניה בית המשפט מינה מומחה בתחום, בענייננו

הם אינם , אך גם בהתאם להסדר הדיוני בין הצדדים. מלהביא חוות דעת נוספות מטעמם

כגון בתחום , מנועים מלהביא מומחים נוספים להוכחת טענות שבמומחיות בתחומים אחרים

ניתנת להוכחה ירידת ערך של מקרקעין , אדרבה. האקוסטיקה או בנוגע לירידת ערך הדירה

 חוקל 15ראה סעיף  -רק באמצעות חוות דעת של שמאי ולא באמצעות חוות דעת של מהנדס  

(. 5445) 211( 0)ד נו"רוזנבליט פ' רוזנצוויג נ 6445411א "ע; 5441-א"תשס שמאי מקרקעין

חוות דעתו של המומחה המוסכם מטעם בית המשפט מהווה ראיה לעצם קיומו של הליקוי 

ולא , המומחה ממילא לא היה מוסמך לחוות דעתו בנקודה זו. בלבד ולא לגובה ירידת הערך

שמאי מקרקעין שיקבע ירידת ערך בגין בכדי כתב המומחה בחוות דעתו כי יש לשקול מינוי 

 .אותו ליקוי

 

 

 

כראיה לטענתם , המבקשים ביקשו להגיש אפוא חוות דעת ראשונה וחדשה בתחום השמאות .9

כך עשו , כאמור. וצירפו אותה ללא נטילת רשות לכתב התביעה המתוקן, לירידת ערך הדירה

ל מנת לשום את ירידת בעקבות המלצתו של המומחה מטעם בית המשפט למנות שמאי ע

, בעוד שהגשת חוות דעת, כתב טענותיולתקן את , מתירה לבעל דין 131אלא שתקנה . הערך

 . חורגת מהשלב של כתבי הטענות ונופלת לשלב של הבאת הראיות על ידי הצדדים

 

תייחסתי גם לסוגיה של הגשת חוות דעת נוספת של בעל דין בעקבות ל ה"הנ 30//71ע "ברב

באותו עניין הבעתי דעתי כי ככלל אין להתיר הגשת חוות . חוות דעתו של מומחה בית המשפט

, אם בכלל, וכי הליך כזה, דעת נוספת לאחר שהוגשה חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 :131יעשה מחוץ לגדרה של תקנה 
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ת דעת נוספת של בעל דין בעקבות חוות דעתו של מומחה בית  הגשת חוו "

בהם , ייתכנו מקרים חריגים..../03משפט אינה נופלת בגדרה של תקנה 

, בעקבות חוות דעת מומחה בית משפט, יתיר בית המשפט למי מהצדדים

בכפוף  להגשת , זאת. או להגיש חוות דעת נוספת, להגיש תוספת לחוות דעתו

ועל בית המשפט לבחון אם , ל בעל הדין הנתמכת בתצהירבקשה מתאימה ש

במחדל דיוני עסקינן ולשקלל בין האינטרס של חקר האמת מול הצורך 

אולם הליך זה ייעשה מחוץ לגדרה של . לשמור על סדרי דין ויעילות הדיון

ושיקול הדעת מסור לערכאה הדיונית הרשאית לדחות בקשה , /03תקנה 

 ..."מעין זו

 

( א)158ניתן לעגן בתקנה , ם של המבקשים להגיש חוות דעת של שמאי מטעמםאת זכות 

, על המבקשים להגיש חוות דעת של שמאי, על מנת להוכיח טענתם לירידת ערך. לתקנות

לא נקבע מועד להגשת תצהירי )המועד להגשתה טרם חלף , ל"הנ( א)158ובהתאם לתקנה 

כתב התביעה חוות דעת שמאי כדי להוכיח המבקשים לא היו חייבים לצרף ל(. עדות ראשית

כפועל יוצא מהגשת חוות הדעת . והם רשאים לעשות זאת בשלב זה, את ירידת הערך

בין , רשאי הוא לתקן את הסעד שביקש)"...סיפא  131אך עדיין במסגרת תקנה , השמאית

 .הם רשאים לתקן גם את שווי הסעד לגבי פריט זה, (..."להעלאה ובין להפחתה

 

 

שאת חוות הדעת לגביה יש לצרף כבר לכתבי , להבדיל מעניין שברפואה, זאת: אמר מוסגרבמ

כאשר חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט מוגשת בתחום . 152הטענות כאמור בתקנה 

ספק אם רשאי בעל דין לתקן כתב תביעתו ולצרף חוות דעת מומחה נוסף מטעמו , הרפואה

הדעת של המומחה מטעם בית המשפט עובדה חדשה גם אם יש בחוות , 131במסגרת תקנה 

בעקבות המלצתו , למשל, ניתן לטעון כי הוספת חוות דעת חדשה, מחד. המצדיקה את התיקון

ניתן לטעון כי הוספת , מנגד. כמוה כתיקון כתב הטענות, של המומחה מטעם בית המשפט

ה היא במסגרת והדרך לתיקון כתב התביע, חוות דעת חדשה חורגת מתיקון כתב טענות

 85סמכותו של בית המשפט לאשר תיקון כתב הטענות ברשות בית משפט על פי תקנה 

( 'מחוזי חי)א "בשוראה  -ובאספקלריה של ההלכות הנוהגות לגבי תיקון כתב תביעה 

שם ( 0.14.5441ניתן ביום ), שירותי בריאות כללית' נ( נהקטי)פישר לינצקי שני   6419352

בערעור לבית המשפט העליון נתקבלה הבקשה לתיקון ברשות על ידי . נדחתה בקשה כאמור

ח של ההסתדרות "קופ' נ' ל' פ' ש 6419844א "רע -צירוף חוות דעת מומחה בתחום אחר 

 (. 15.5.5442ניתן ביום ), י"הכללית של העובדים בא
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שהמבקשים רשאים לתקן את סכום התביעה , לאור האמור לעיל הערעור מתקבל במובן זה .8

ולהגיש חוות דעת שמאי להוכחת ירידת ערך הדירה בגין אי ההתאמה הנובעת מביצוע לקוי 

 .  ה מטעם בית המשפטד כאמור בחוות דעת המומח"של דלת הממ

 

 . כדין. מ.ע.בצירוף מ₪  3,444המשיבים ישאו בשכר טרחת המבקשים בגין בקשה זו בסך  
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