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. בגין סחורה אשר ספק לו1 ₪ 021127ד הנתבע תביעה כספית על סך של התובע הגיש נג .1

 001,77בסך של 1 הנתבע אינו מכחיש קבלת הסחורה אולם טוען כי שילם את מלוא תמורתה

תחילה טען כי שולמה תמורה בסך . התובע טוען כי הנתבע שילם רק חלק מן התשלום. ₪

חות להם סופקו המוצרים על ידי באמצעות העברות תשלומים מלקו₪  01000.00,של 

לאחר מכן משהתקבל פסק דין המחייב אחד הלקוחות לשלם לנתבע את 1 אולם. הנתבע

תוקן כתב התביעה כך שנוסף לו סכום אותו 1 אשר טען כי שולמה לתובע1 תמורת הסחורה

 .התובע התחייב על פי טענתו להשיב ללקוח את אשר חויב לשלם לנתבע

 

 נויות במחלוקתעובדות אשר אינן ש 

 

 -העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת .2

 

במסגרת עבודתו זו 1 "ברוך רוזנשטיין"התובע  שמש כסוכן מכירות של חברת  .א

 .שיווק כלי בית ומתנות לסוחרים שונים ביניהם הנתבע

 

הצדדים חברו על מנת לייבא כלי בית ומתנות מטורקיה לישראל על מנת לשווקם  .ב

 .2777לצורך כך יצאו יחדיו לטורקיה בסוף חודש אוגוסט .  תלחנויות שונו

 

ניהל את כל המגעים בטורקיה וטיפל 1 אין מחלוקת כי מי שהיה בקי בהליכים .ג

ל ולא שילם "הנתבע לא עמד בקשר עם הגורמים בחו. ביבוא הסחורה היה התובע

 .להם כל תשלום

 



 

 

ב התובע להפנות את הנתבע אין מחלוקת כי במסגרת ההסכמה בין הצדדים התחיי .ד

 .לסוחרים בארץ אשר יקנו ממנו את הסחורה

 

שהוא 1 ₪ 001,77קבלה על סך של / הוציא התובע לנתבע חשבונית 07.12.77ביום  .ד

 .סכום תמורת הסחורה

 

 טענות הצדדים

 

קיימת מחלוקת בין הצדדים בדבר תוכן התקשרות ביניהם לפחות ככל שהיא מתייחסת  .0

הנתבע טוען כי הוסכם  שהוא ישלם לתובע את .  ת לתשלום על ידי הנתבעלדרך המוסכמ

במהלך החודשים ספטמבר עד דצמבר שילם לתובע . וכך היה 1 מלוא התמורה ישירות

לאחר שהשלים את מלוא התשלום קיבל לידיו את . במוזמן1 במספר תשלומים את התמורה

כי הוסכם שהתשלום יבוצע התובע טוען .  המעידה על התשלום1 קבלה/ החשבונית 

התובע קיבל לידיו חלק 1 לפיכך. באמצעות תשלומים שישלמו לקוחות להם סופקה הסחורה

שיקים פתוחים שנרשמו על שמו 1 מן התשלומים בדמות שיקים שהלקוחות נתנו לפקודתו

הכול . או שיקים שניתנו על שם הנתבע והוא פנה ללקוח על מנת לתקן את שם הנפרע לשמו

 .שלעיתים היה שותף לה גם הלקוח1 להסכמה בינו לבין הנתבע בהתאם

 

אין מחלוקת כי  . קיימת מחלוקת בין הצדדים בדבר הסיבה להכללתו של הנתבע בעסקה .4

הן לצורך רכישת סחורה בטורקיה והן לצורך שיווקה 1 התובע היה בעל הידע והקשרים

. בעסקה1 בדרך זו או אחרת1 אם כן נשאלת השאלה מודע היה זקוק לנתבע כשותף. בארץ

. התובע טוען כי היה זקוק לנתבע מאחר ולא היה לו מערך לוגיסטי בדמות מחסנים ותובלה

התשלום לא היה 1 לכן. הנתבע טוען כי התובע היה זקוק לו על מנת שיממן את העסקה

 בתשובה לטענה זו של הנתבע טוען התובע כי לא הייתה לו. לאחר שגמר למכור את הסחורה

בעיה כלכלית לממן את רכישת הסחורה וכי לעומת זאת הנתבע היה מוגבל בבנק באותה 

 .העת ועל כן לא הגיוני כי ישתמש בו על מנת לממן את העסקה

 

והנטל עליו להוכיח את " פרעתי"אין מחלוקת בין הצדדים כי טענת הנתבע הינה ממין טענת  .,

 .העדים נחקרו חקירה נגדית. הפירעון

 

 הראיות 

מטעם הנתבע העיד . מטעם התובע העיד התובע עצמו וכן שלושה לקוחות שקנו מהסחורה .0

 . הנתבע עצמו

 

 דיון 

 

הגעתי למסקנה כי דין 1 לאחר ששמעתי את עדויות הצדים ועיינתי בסיכומי טענותיהם  .0

 .התביעה להתקבל בחלקה



 

 

 

נטל ההוכחה רובץ לפתחו  לפיכך. הנתבע מודה בקיומו של החוב וטוען כי פרע את החוב  .8

 . להוכחת הפירעון

 

קבלה הוצאה לאחר השלמת התשלום וכעדות / השאלה המרכזית היא האם החשבונית  .0

 .או בטרם בוצע התשלום1 לתשלום

הנתבע טוען כי הסחורה הגיעה לארץ כשבועיים לאחר שובם מטורקיה והא החל למכור את 

 .קבלה/ הוצאה החשבונית  כשגמר לשלם את חובו בחודש דצמבר. הסחורה

 

/ ואז בטרם הפירעון הוצאה החשבונית 1 התובע טוען כי הסחורה הגיעה רק בחודש דצמבר .17

אשר על פי עדותו הינו פירוט invoic" 1"להוכחת טענתו מציג התובע מסמך הקרוי . קבלה

ל ורק לאחר אישורו "המסמך נשלח על ידי הספק מחו. הסחורה שמכניסים לקונטיינר

כך שברי הוא כי לא ניתן היה לספק 1 07.0.70הינו מיום  "invoic"ה . נשלחת הסחורה לארץ

יש (. 18' פרוטוקול עמ. )סחורה במהלך חודש ספטמבר או אף אוקטובר כנטען על ידי הנתבע

תואם את פרוט הסחורה  "invoic"לציין כי הצדדים מסכימים כי פרוט הסחורה ב 

1 את התובע לא הציג כל מסמך המעיד  על מועד המשלוח עצמויחד עם ז. קבלה/ בחשבונית 

לא החשבון אשר נשלח אליו 1 לא מועד שחרור הסחורה מן הנמל1 לא הוצגה תעודת משלוח

אומנם הנטל .  על ידי הספק מטורקיה ולא העברה הבנקאית של התשלום לאותו ספק

ה במקרה זה מונח על נטל הבאת הראי1 אולם1 להוכיח טענת פרעתי מונח על כפי הנתבע

מבין הצדדים רק לו . התובע מאשר כי הוא זה אשר טיפל בכל ההליכים הללו. כתפי התובע

הנטל להביאם לבית המשפט על מנת להוכיח את 1 לפיכך. האפשרות להציג את המסמכים

 .התובע בחר שלא להציג את כל המסמכים הללו בבית המשפט. טענות הצדדים מונח לפתחו

 

.  07.12.77קבלה / טוען כי סחורה נמכרה ללקוחות עוד לפני מועד הוצאת החשבונית  הנתבע .11

קבלה הוצאה עם גמר התשלום עבור הסחורה  / לשיטתו ניתן ללמוד מכך על כי החשבונית 

 . הנתבע לא הוכיח טענתו זו. ולא עם אספקת הסחורה כטענת התובע

1 "מיל עטאללה'ג" הוצאות לחברת  להוכחת טענתו צירף הנתבע לתצהירו חשבוניות אשר

עוד חשבונית היא מיום  10.12.77החשבונית הראשונה נושאת תאריך . עבור הזמנת סחורה

איני מוצאת כי ניתן ללמוד מכך את . 07.12.77ויתר החשבוניות מאוחרות ליום  20.12.77

מועד הוצאת החשבונית הראשונה של הנתבע לבין  סמיכות הזמנים בין. אשר טוען הנתבע

. קבלה של התובע יכולה להתיישב עם גרסאות שני הצדדים/ מעוד הוצאת החשבונית  

 .מכירת סחורה לפני מועדים אלו גם אם נטענה לא הוכחה

 

התובע טוען כי לא נדרש למימון של הנתבע וממילא מצבו הכלכלי של הנתבע לא יכול היה  .12

שאלת הצורך במימון יכולה להשליך על .  קה זו בשל מצבו הכלכלי באותה העתלממן עס

שכן אם היה צורך במימון של הנתבע הרי לא הגיוני כי תוכן ההסכמה יהא 1 שאלת התשלום

 .כי התשלום עבור הסחורה יתבצע באמצעות תשלומי הלקוחות לכשתימכר הסחורה

 



 

 

. תבע באותה העת נסתרה על ידי עדותו שלוטענתו של התובע בדבר מצב כלכלי רעוע של הנ 

אולם הנתבע .  התובע מעיד כי היה לנתבע חוב לחברת ברוך רוזנשטיין עמה התובע עבד

הוא מיד הקפיד לשלם את חובותיו ולא הייתה . תמיד הקפיד לשלם תמורת שיקים שחזרו

דותו של הנתבע גם ע(. 10' פרוטוקול עמ)הוא נעזר בשקים של המשפחה 1 עמו כל בעיית גביה

 .אינה סותרת את טענתו כי עמד בהתחייבויותיו באותה עת ופרע חובותיו

 

 

. נמצאים אנו אם כן בטענת פרעתי בה על הנתבע להוכיח כל תשלום שביצע לפירעון החוב  .10

תשלומי המזומן לא . ₪ 271777הנתבע טוען כי החוב שולם במזומן למעט שיק אחד על סך 

לא נקב בסכומים מדויקים ולא 1 ציג כל מסמך המעיד על קבלתםהנתבע לא ה. הוכחו

כל אשר טען הוא כי בוצעו תשלומים שונים לאורך החודשים ספטמבר . במועדים מדויקים

בחקירתו הנגדית טען כי התשלום בוצע בארבעה .  אין בכך די. 2777עד דצמבר שנת 

גם בכך אין די (. 8' וטוקול עמפר)₪  101777או ₪   1,1777בפעם הראשונה שילם . תשלומים

מדובר בטענות כלליות מדי אשר לא ניתן להסתפק . על מנת להוכיח את התשלום במזומן

 .בהן על מנת לקבוע עובדות

 

הנתבע טוען כי השיק לא כובד והוא פרע .  ₪ 271777הנתבע טוען לתשלום בשיק על סך  .14

ראשית של הנתבע ואף הוצד ספח פרטי השיק הוצגו בתצהיר העדות ה.  תמורתו במזומן

יש לציין כי (. 8' פרוטוקול עמ)לטענת הנתבע כתב היד של התובע מופיע על גבי הספח .השיק

התובע לא התייחס בתצהירו 1 למרות זאת. תצהירו של הנתבע הוגש לפני תצהירו של התובע

לה את התובע נשאל אודות השיק בחקירתו הנגדית והע.  לטענת התשלום באמצעות השיק

הוא אנו שזוכר שיק כזה ". ברוך רוזנשטיין"הסברה כי אולי ניתן תמורת חוב של הנתבע ל

לאור התעלמות התובע מן השיק ואי מן תשובה (.  ,2' פרוטוקול עמ)ואינו נהל כרטסת 

ברורה האם קיבל שיק זה אם לאו ואם כן על חשבון מה הנני קובעת כי הנתבע הוכיח בפני 

 .בעכי השיק נמסר לתו

 

כאמור התובע מעיד  כי . הנתבע מודה כי השיק לא נפרע אך טוען כי שילם תמורתו במזומן .14

(. 10' פרוטוקול עמ)באותה העת נהגו שיקים של הנתבע לחזור אך הוא נהג לפרוע אותם 

על אף שהתובע טוען כי לא קיבל כל תשלום במזומן מן הנתבע הוא מעיד  כי 1 יתרה מכך

אך לא על 1 לפני הוצאת החשבונית עבור הוצאות הנסיעה1 מאות שקליםאולי קיבל כמה 

לא הובהר כיצד הוצאות הנסיעה הן של כמה מאות (. ,2' פרוטוקול עמ. )חשבון התמורה

 .שקלים בלבד

 

לאור האמור לעיל הנני קובעת כי הנתבע הוכיח כי שים לתובע על חשבון החוב סך של  .,1

.  ₪ 01000.00,תביעתו כי קיבל על חשבון התמורה סך של התובע  מודה בכתב .₪  271777

 101022כ "סה1 סך חובו של הנתבע לתובע הינו סכום החשבונית פחות סכומים אלו1 לפיכך

 .נכון למועד הוצאת החשבונית1 ₪

 



 

 

זו תביעתו . 742070/א .תבמהלך הדיון עלתה כאמור שאלת השפעת ההליכים שהתנהלו ב .10

של הנתבע כנגד אחד הלקוחות במסגרתה נדרש לשלם עבור הסחורה על אף שטען כי שילם 

התובע הגיש בקשה לתיקון כתב התביעה בה טען כי ניתן פסק דין באותו .  תמורתה לתובע

ועל כן הוא . ₪ 101440.10לשלם לתובע סך של " אחים סמארה"הליך המחייב את הלקוח 

אחים "אותו הוא נדרש לשלם ל₪  221777מבקש לתקן כתב תביעו תוך הוספת סכום של 

אחים "הוגש תצהירו של מנהל ה.  הותר לתובע לתקן את כתב התביעה.  עקב כך" סמאה

 .ח"ש 221777סך של " אחים סמארה"סמארה על פיו שילם התובע ל

 

הנתבע אינו צריך ₪  221777על חובו ש הנתבע את הסך של איני מואצת כי נכון להוסיף  .10

מדובר אך ורק בהגדלת סכום החוב שלא . לשאת בעלויות ניהול אותו הליך משפטי בו זכה

 .בלבד₪  101440.10לפיכך יש להוסיף לסכום החוב שלא נפרע סך של .  נפרע

 

 .₪ ,07110עומד על סך של   לאור האמור לעיל הנני קובעת כי סכום החוב שלא הוכח פרעונו  .18

 

אלא לאחר שיסיים למכור את 1 על פי שיטתו של התובע לא נקבע מועד לפירעון החוב .10

הוגשו לפני חשבונות המעידות כי התשלומים עבור שהסחורה נמשכו לפחות חצי . הסחורה

הנני קובעת כי המועד לתשלום 1 לפיכך.  על פי גרסת התובע1 שנה לאחר מועד האספקה

 .07.0.71תרת החוב הינו י

 

 

 אחרית דבר 

 

בתוספת הפרשי ₪  ,07110לאור האמור לעיל הנני קובעת כי על הנתבע לשלם לתובע סך של  .27

 .ועד היום 07.071הצמדה וריבית כחוק מיום 

 

ד בסך "ט עו"וכן הוצאות שכ₪  11777כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך של   

 .מ כחוק"מעבתוספת ₪  01777של 

 

שאם לא כן ישאו הפרשי 1 יום מיום המצאת פסק הדין 07כל הסכומים ישולמו בתוך  

 .הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל

 
 

,120001 

,4008010 
 

 .בהעדר הצדדים1 2770אוגוסט  127 ט"אב תשס' ל1  ניתן היום

 

 4008010,שושנה פיינסוד כהן 
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