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והנתבעז"לקרמזיןרו"חהתקשרוז"ל,קרמזיןרו"חשלמחלתובעקבות,2015שנתבמהלך.3

הצדדים לשתף פעולה.") בעסקה במסגרתה סיכמורו"ח פרייזלרומשרדו (להלן: "

עסקהזוהייתהכיטוען,פרייזלררו"חוהיקפה:העסקהמהותבדברחלוקיםהצדדים.4

פעילותואתקרמזיןמרו"חרכששבמסגרתהז"ל,קרמזיןרו"חשלמפעילותוחלקלרכישת

השירותיםעבוררקלוובוקסלשלםחייבהואלטענתוכןעלבלבד.מלקוחותיולחלקביחס

חייבהואאיןרכששלאהלקוחותבגיןהפעילותעבורואילושרכשהלקוחותבגיןלושסיפקה

לשלם.

אתלמזגהצדדיםהחליטובמסגרתהמיזוג,בעסקתעסקינןכיוובוקס,טוענתלעומתו

המאוחדלמשרדסיפקההתביעהמושאהשירותיםאתמאוחד.משרדולהקיםמשרדיהם

קרמזיןרו"חאתהסמיךפרייזלררו"חמקוםומכלבגינם,התמורהלשלםחייבפרייזלרורו"ח

שסיפקה.להתקשר עמה בשמו ולהתחייב בשמו לשלם עבור מלוא השירותים

פרייזלררו"חשלמשרדוהחל,2015מרץבחודשהעסקה,בעקבותכיחלוקיםאינםהצדדים.5

אוגוסטחודש(עדמכןלאחרהראשוניםבחודשיםוכימוובוקסבענןאירוחשירותילצרוך

פעילותעבורהן–שסיפקההשירותיםכלעבורלוובוקסשילםאףפרייזלררו"ח)2015

שלטענתו לא רכש.שלטענתו רכש מרו"ח קרמזין והן עבור פעילות של לקוחות

ביניהםההתקשרותאתהצדדיםהפסיקו2015נובמברחודשבסוףפרייזלר,רו"חלבקשת.6

למרבהלבין,ביןאחר.מספקוובוקסלושספיקההשירותיםאתלצרוךהחלפרייזלרורו"ח

הצער, הלך רו"ח קרמזין ז"ל לעולמו.

ש"ח52,573שלסךלהחייבפרייזלררו"חנותרההתקשרותסיוםבמועדוובוקסלטענת.7

בארבעכמפורטתוכנהגרסתושדרוגבענןאירוחשירותי–לושסיפקההשירותיםבגין

החשבוניות שצורפו כנספח א' לכתב התביעה.

דרישה.במכתבוובוקסאליופנתההחוב,אתפרייזלררו"חפרעמשלא,25.5.16ביום.8

שנתשלהאחרוניםהחודשיםבמהלךכיפרייזלר,רו"חטען15.6.16מיוםהתשובהבמכתב

אליוקשוריםשאינםחיוביםעליווהשיתלבבתוםשלאנהגקרמזיןשרו"חלוהתגלה2015

סךלוחבהוובוקסכיהתגלה,2016במאירקהשליםאותהבבדיקהממנו.שרכשולפעילות

שדרוגבגיןהחשבוניתבתשלוםחבהואאיןכיפרייזלר,רו"חטעןעודש"ח.14,881של

לבדו.התוכנהרישיוןבעלהיהז"לקרמזיןרו"חשכןש"ח)12,744(בסךהתוכנהרישיונות

תביעהוובוקסהגישהצלח,לאלהסכמותולהגיעלהידברהצדדיםומשניסיוןזה,מכתבלאור.9

ש"ח.52,573שלבסךהחובמלואלתשלוםומשרדו,פרייזלררו"חנגדזו

משנתהחלז"לקרמזיןלרו"חשירותיםסיפקההיא(בתמצית):וובוקסטענההתביעהבכתב.10

לאחדצפוייםהםכיפרייזלרורו"חז"לקרמזיןרו"חלהםהודיעו2014אוגוסטבחודש.2011
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החל2015מרץמחודשהחלאוחדו.המשרדים2015שנתשלהראשוןוברבעוןפעילותםאת

הופסקה2015נובמברובחודששסיפקההשירותיםעבורלשלםהמאוחדהמשרד

למשרדוובוקסשסיפקההשירותיםבגיןש"ח52,573שלבסךחובשנותרתוךההתקשרות,

המאוחד. לפיכך על רו"ח פרייזלר לפרוע החוב.

וככלז"לקרמזיןלרו"חפרייזלררו"חשביןהיחסיםלמערכתצדאינהכיטוענתוובוקס

בפניההציגוהצדדיםלכך.אחראיתאינההיאז"לקרמזיןרו"חנגדטענותפרייזלרשלרו"ח

טענתהמאוחד.המשרדבשםלהתחייבמוסמךז"לקרמזיןרו"חוכיאוחדומשרדיהםכימצג

אוחדולאהמשרדיםוכיבלבדז"לקרמזיןרו"חשלמפעילותוחלקרכשכיפרייזלררו"ח

יודעתאינהוובוקסבתיק.הראיותועםבפניהשהציגוהמצגיםעםאחדבקנהעולהאינה

המשתמשיםפיעלהמחולקהמידעאםלדעתיכולההיאואיןבענןאצלהמאוחסןמידעאיזה

שחלקאמתבזמןטעןלאפרייזלררו"חלא.אוהמאוחדלמשרדשהועברללקוחשייך

פרייזלר)רו"חשל(שותפויניבזאת.להראותבידואיןהיוםועדלפעילותושייךאינומהמידע

מבליהחשבונותאתושילםהמשתמשיםושלהחשבונותשלפירוטחודשמדילידיוקיבל

לחלק בין לקוחות שרכש את פעילותם לאלו שלטענתו לא רכש.

רקוהואז"לקרמזיןרו"חשלמשרדועםאוחדלאמשרדו(בתמצית):פרייזלררו"חלטענת.11

עםיחדכוללות,הןשכןשגויותוובוקסשלהתשלוםדרישותמפעילותו.חלקממנורכש

וובוקסשסיפקהשירותיםבגיןחיוביםגםשקיבל,השירותיםעבורבהםחבשהואהחיובים

בשלושתלבדו.בהםלשאתצריךקרמזיןושרו"חרכשלאפעילותםשאתלקוחותעבור

סךביתרלוובוקסשילםהואאותם)לבדוקומבלי(בטעותהחשבונותאתששילםהחודשים

לשלםצריךהוא2015נובמברעדאוגוסטחודשיםבגיןהחובסכוםמתוךש"ח.33,857של

פעילותםשאתללקוחותשניתנושירותיםבגיןהםהחיוביםיתרשכןש"ח18,976שלסךרק

עליהןבחשבוניותהחובסכוםבנוסף,ש"ח.14,881שלסךלוחייבתוובוקסלפיכךרכש.לא

להפחיתישאותוש"ח3,892שלבסךהתביעהמסכוםנמוךתביעתהאתוובוקסמבססת

מסכום התביעה.

שכןהתוכנהשדרוגעבורהחשבוניתאתלשלםצריךאינוהואכיטען(כאמור)במכתבו

התוכנה היא בבעלותו הבלעדית של רו"ח קרמזין ז"ל.

הותירהואכןועלהענןשירותיאתהכירולאמשרדוועובדיהואכיפרייזלר,רו"חטועןעוד

אתניצלווובוקסעםיחדז"לקרמזיןרו"חוכיזהלענייןהאחריותאתז"לקרמזיןרו"חבידי

קרמזין ז"ל – זאת שלא כדין.אמונו וחייבו אותו בתשלומים עבור שירותים שניתנו לרו"ח

חשבונותיהאתוובוקסניהלהבההדרךבדברחדשותטענותפרייזלררו"חהוסיףבסיכומיו

אלאחדשהחשבונותהנהלתכרטסתהפיקהלאהחיובים,ביןהפרידהשלאכךעלובפרט
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הנפיקהוכיז"לקרמזיןרו"חשלהחשבונותהנהלתבכרסתפעילותהאתלנהלהמשיכה

חשבוניות כפולות בניגוד לדין ולכללי החשבונאות המקובלים.

מנהלהשהיהמי");עדי"(להלן:פלאוטעדימרהבעלים,שלתצהיריםהוגשווובוקס,מטעם.12

התובעת,אצלהמכירותמנהלשהיהמיוכן");נדב"(להלן:פופלבסקינדבמרהתובעת,של

וולףיניברו"חשלתצהירוהוגשוהנתבעמטעם").תיאודור"(להלן:נויברטתיאודורמר

כספיניהולעלהיתר,ביןאחראי,שהיהומיפרייזלררו"חשלבמשרדושותף")יניב"(להלן:

")הילה"(להלן:כהןהילהרו"חשלתצהירהוכןספקים;עםההתקשרויותועלהמשרד

התיקבשלהצדדיםסיכומיוהוגשוהעדיםמשנחקרופרייזלר.רו"חבמשרדשהועסקה

להכרעה.

:דיון

כמצוותיחסית,בתמציתיותאנמק.במלואהכמעטלהתקבלהתביעהדיןלהלן,כמפורט.13

שאינןלטענותשאדרשמבלימהיר,דיןבסדרהמתבררותתביעותבענייןהמשנהמחוקק

נחוצות לצורך הכרעה בתיק.

קרמזיןלרו"חפרייזלררו"חביןשנכרתההעסקהמהותבדברהצדדיםבטענותתחילהאדון.14

התביעה.מושאהשירותיםמלואעבורלשלםפרייזלררו"חשלאחריותוובדברז"ל

לענייןהצדדיםבטענותאדוןהשירותיםעבורלתשלוםאחראיפרייזלררו"חכימשקבעתי

גובה החוב.

וובוקסרו"ח פרייזלר אחראי לשלם עבור מלוא השירותים שסיפקה

שלפעילותועםמוזגהלאמשרדופעילותכיטענתועלמבוססתפרייזלררו"חשלהגנתו.15

לשלםחייבהואאיןכןועלקרמזיןרו"חשלמפעילותוחלקרכשרקהואכיז"ל,קרמזיןרו"ח

רכש.עבור השירותים שסיפקה וובוקס הנוגעים לפעילות אותה לא

פרייזלררו"חביןהעסקהכיהטענהאתמקבלאינניטעמים:ממספרלהידחותטענתודין.16

רו"חהטענה,מקבלהייתילוגםבלבד;מהפעילותחלקלרכישתהייתהז"לקרמזיןלרו"ח

רכשלאהואקרמזיןרו"חשלפעילותוכללמתוךפעילותאיזוהוכיחולאפירטלאפרייזלר

כךביןולבסוף,אלו;ללקוחותמיוחסיםהתביעהשבכתבמהחיוביםאילוובהתאם(כטענתו)

ולחייבווובוקסעםבשמולהתקשרז"לקרמזיןרו"חאתהסמיךפרייזלררו"חכך,ובין

כך.עללהסתמךזכאיתהייתהמצידה,וובוקס,שסיפקה.השירותיםכלעבורבתשלום

אבאר:
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אלאמיזוג,עסקתהייתהלאקרמזיןרו"חלביןבינוהעסקהכיטעןפרייזלרשרו"חהגם.17

רו"חבחרזו,טענהמכחישהשוובוקסשידעוהגםבלבד,חלקיתפעילותרכישתעסקת

זהבהסכםהיהכיברי,ז"ל.קרמזיןרו"חלביןבינושנחתםההסכםאתלצרףשלאפרייזלר

לאפעילותאיזווללמדפעילות)רכישתאו(מיזוגהצדדיםביןהעסקהמהותאתלהבהיר

בתיקעדותלמסורולאתצהירלהגיששלאבחראףפרייזלררו"חכזו).שהייתה(ככלנרכשה

אלוראיותמלהציגפרייזלררו"חשלהימנעותוהצדדים.ביןשנערכובפגישותשנכחהגם

היה בהן לתמוך בטענותיו.פועלת לחובתו וחזקה היא כי לו היה מצרף ראיות אלו לא

לרו"חפרייזלררו"חביןשהעסקההמסקנהעםיותרמתיישבותהחיצוניותהראיותגם.18

שלפעילותםלמיזוגעסקהאלאמהפעילותחלקלרכישתעסקההייתהלאקרמזין

המשרדים, מבלי שפעילות מסוימת הוחרגה מתוכה:

ונפרדתחדשהמשפטיתיישותהוקמההעסקהבעקבותכיפרייזלררו"חמודהבסיכומיו.19

הפיקהלאשוובוקסכךעלמליןאףוהוא")השותפות"(להלן:ושות'"קרמזין"פרייזלרבשם

כיטענתועםמתיישבתאינהזועובדהזו.חדשהליישותחדשהחשבונותהנהלתכרטסת

חדשהשותפותבהקמתצורךישמהלשםשהריפעילות,לרכישתרקהייתההעסקה

כיאוסיףהחדשה?השותפותלשםז"לקרמזיןרו"חשלשמוהוסףומדועאלו?בנסיבות

שלהישניםלקוחותיוהיושלאלקוחותעבורגםשירותיםמוובוקסצרכהזוחדשהשותפות

קרמזין כל זכות.רו"ח קרמזין ז"ל ואשר לגביהם לא הייתה אמורה להיות לרו"ח

בחודשהצדדיםביןשנערכהבפגישהכיעולה,וובוקסשלעדיהשלותצהיריהםמעדותם.20

פעילותםאתלמזגבכוונתםכיפרייזלרורו"חקרמזיןרו"חידיעללהםנמסר,2014אוגוסט

לנוכחיםהוסברזובפגישהמתקדמים.בשלביםנמצאיםהמשרדיםביןהמיזוגהליכיוכי

הןשירותנותנתשהמערכתהעובדהנדונהואףושירותיההתובעתשלפעילותהאודות

בדיקתביצעפרייזלררו"חשלמשרדוכילהם,נמסרכןללקוחותיו.והןקרמזיןשללעובדיו

כיהעידיניבהמשרדים.למיזוגכהכנה-ז"לקרמזיןרו"חשלמשרדופעילותלבדיקתנאותות

שלהטכניבהיבטהתמקדלאשלטענתוהגםלתצהירו)15(סעיףנאותותבדיקתביצעאכן

עולהעודז"ל.קרמזיןורו"חוובוקסמצגיעלהסתמךלגביהם,SAPה-תוכנתרישיונות

לפועל,יצאהמשרדיםביןהפעולהששיתוףלפניחודשיםכיוובוקסשלעדיהשלמעדותם

המאוחד.למשרדלספקוובוקסיכולהאותםאחריםושירותיםפתרונותעלשיחותהתקיימו

שני המשרדים למשרד אחד גדול.בכל אותן שיחות נמסר לתובעת כי יש איחוד או מיזוג של

לאאףעדותם.לסתורראיהכלהובאהולאומהימנהקוהרנטיתהייתהאלועדיםשלעדותם

בחרוהצדדיםכיהודעהלוובוקסמסרוקרמזיןרו"חאופרייזלררו"חלפיהראיהכלהוצגה

בסופו של יום שלא למזג את פעילותם ושלא לאחד את משרדיהם.
5
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פרייזלר,רו"חבמשרדילעבודעברוועובדיוקרמזיןרו"חלפועליצאההעסקהכאשרבפועל,.21

למשרדוובוקסששלחהבחשבונותוהטיפולקרמזין""פרייזלרלהוחלףהמשרדשלה"לוגו"

הועברו לטיפול יניב (שותף במשרד רו"ח פרייזלר).

וובוקסששלחההחשבונותכלעבורחודשים,שלושהבמשךבפועל,שילםאףפרייזלררו"ח.22

בפעילותשמקורםלחיוביםשרכשבפעילותשמקורםחיוביםביןלפצלשביקשמבלי

שלטענתו לא רכש.

רואיושות'קרמזין"פרייזלרשלשיקיםהיולוובוקספרייזלררו"חשילםבהםהשיקים.23

רכישתכאןשאיןרקשלאלהעידאףבהשישעובדהיניב)שללתצהירו3(סעיףחשבון",

פעילות חלקית אלא שהוקמה שותפות חדשה בעלת חשבון בנק.

עלשיווקיכצעדשונהה"לוגו"כי)7-1שורותלפרוטוקול,92(עמודבחקירתוהעידאףיניב.24

לאלקוחות.עזיבתלמנועובכךאחדבמשרדמדוברלפיומצגהלקוחותבפנילהציגמנת

הוכח שמצג שונה הוצג בפני וובוקס.

כלאתלהעבירמוובוקספרייזלררו"חביקשהצדדיםביןההתקשרותמשהסתיימהועוד..25

שאתלקוחותשלקבציםביןחלוקהללאוזאתהחדשלספקבוובוקסשאוחסנוהקבצים

העברתלאחרכיביקשאףהוא(כטענתו).פעילותםאתרכששלאללקוחותרכשפעילותם

רו"חשלפעילותוכלכילהעידישבכךגםמשרתיה.הקבציםאתוובוקסתמחקהקבצים

שאינםמישלמידעלמחוקביקשזהכיצדכןלאשאםפרייזלר,לרו"חהועברהקרמזין

החדש?לקוחותיו וכיצד זה ביקש להעביר מידע זה לרשותו אצל הספק

שימוששלשירותיםקרמזיןמרו"חרכשהאףוובוקספרייזלררו"חלטענתכיאוסיף,לכך.26

ההתקשרותלאחריניב).לתצהיר3ונספח9(סעיףלקוחותיהעבורSAPה-בתוכנתברישיון

חשבונותז"ל)קרמזיןרו"ח(ולאהשותפותשלחההחדשה,השותפותוהקמתהצדדיםבין

הצדדיםביןשהעסקהמכאן).28-20שורותלפרוטוקול,102(עמודזהשירותעבורלוובוקס

הכנסות(לרבותהפעילותכלאתכללהאלאמהלקוחותחלקפעילותלהעברתרקהייתהלא

קרמזין[רו"חויואבשלנוההסכםבמסגרת"כי:השיב,כךעליניבמשנשאלמהתוכנה).

הנראהככלשלו,לחשבונותשייכיםוהתשלומיםמאחרהכנסות.לקבלליואבאסורז"ל]

ההוצאותשלהכוללתההתחשבנותובמסגרתהחיוביםאתנוציאשאנחנוביקשהוא

והיתההחשבונותעלשילםהואפברואר–ינוארבחודשיםזה.עלגםנתחשבן

נאסרומדועכיצדבלבדמהפעילותחלקלרכישתעסקהזוהייתהאם."בינינוהתחשבנות

מי-(לטענתו)לשותפותהועברושלאמלקוחותהכנסותישנןהלואהכנסות?לקבליואבעל

ינוארחודשיםעבורלערוךישכוללתהתחשבנותואיזואלו?לקוחותעבורההכנסותאתיקבל
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שלאקרמזיןרו"חשלפעילותנותרהלאהצדדיםביןבעסקהכיללמדישבכךגםופברואר?

הועברה לשותפות החדשה.

בתשלוםחייבאינוהואכיפרייזלררו"חלטענתבקשרגםנפקותזהלענייןכייובהרלהלן.27

קרמזין ז"ל לבדו.החשבונית עבור שדרוג התוכנה שכן התוכנה היא של רו"ח

הועברהלאקרמזיןרו"חשלפעילותוכללמתוךפעילותאיזוהוכיחלאאףפרייזלררו"ח.28

פעילותאיזוהמפרטתרשימהצורפהלאואףכאמורצורףלאהצדדיםביןההסכםאליו.

לנספחהפניה(תוךבתצהירולא.ואיזופרייזלרלרו"חהועברקרמזיןרו"חשלפעילותומתוך

בכךידועים"."לאלקוחותומספרהועברולאשלטענתולקוחותמספריניבצייןלתצהיר)2

וובוקסיכלהאיךלתמוהישכןהעסקה.במסגרתהועברולאאלושלקוחותולהוכיחללמדאין

"לא ידועים".לדעת (לטענתו) למי לשלוח את החיובים הקשורים לאותם לקוחות

הלקוחותביןשכןתהיות,מעלהלתצהירו)2(נספחיניבידיעלשצורפההרשימהכיאוסיף,.29

ה"אחיםחברתפעילותאתגםיניבמנהרכש,לאפרייזלררו"חפעילותםאתכישנטען

עדותהפיעלאולם,יניב).לתצהיר2ונספח8(סעיף"קרמה"חברתפעילותאתוגםאיבגי"

מוובוקסביקשההיא)1(ת/3.9.15מיוםוהמייל)4-1שורותלפרוטוקול,90(עמודהילהשל

אתלבקשעליההיהמהלשםנרכשהלאזופעילותאםאיבגי.האחיםשלהקבציםאת

הקבצים?

שרו"חלגלותנדהםהוא2015יוניחודשבמהלךכייניב,הצהירלתצהירו20-19בסעיפים

הפעילותאתלמכורשהתחייבשעהלאחרים"קרמה"חברתשלפעילותהאתמכרקרמזין

קרמזיןרו"חשלפרטיתחברהשלפעילות(שהינהזופעילותלטענתואםפרייזלר.לרו"ח

היהמדועהחדשה,לשותפותהעסקהבמסגרתמועברתלהיותאמורההייתהלאז"ל)

החדשה,לשותפותמועברתלהיותאמורההייתהכןזושפעילותהרילא,ואםמופתע?

שבסופוכךעלהאחריות,אתלהטילאיןז"ל.קרמזיןרו"חשלפרטיתחברהשהיאלמרות

בושישמסמךכלהוצגלאוובוקס.שללפתחהלשותפות,הועברהלאזופעילותיוםשל

שלא לחייבו בגין פעילות זו.להעיד כי בזמן שגילה עובדה זו פנה לוובוקס וביקש ממנה

מפעילותוחלקרקקרמזיןמרו"חרכשכיפרייזלררו"חטענתאתדוחהאניהאמורכללאור.30

וובוקסשהעניקההשירותיםכלעבורבתשלוםלשאתאחראיפרייזלררו"חכיוקובע

.2015נובמברעדמרץבחודשים

מרו"חרכשכיפרייזלררו"חטענתאתמקבלהייתיאםגםכיאוסיף,הצורךמןלמעלה.31

ואילונרכשהלאהפעילותמתוךאיזומוכיחהיהאםוגםמהפעילותחלקרקז"לקרמזין

רו"חאתלחייבמקוםהיהעדייןכאמור)דחיתיאותן(טענותזולפעילותמתייחסיםחיובים

פרייזלר לשלם עבור השירותים מושא התביעה. אבאר.
7
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2015יוניבחודשעודהחלקרמזיןרו"חלביןפרייזלררו"חמשרדביןהסכסוךכיהעיד,יניב.32

ומבליהאמוראףעלאותם.הונהפרייזלרשרו"חסברוכברהם2015אוגוסטבחודשוכי

קרמזיןרו"חבידילהותירהמשיךפרייזלררו"חמשרדכייניבהעידהגיוני,הסברלכךשנתן

לפרוטוקול,99(עמודמוובוקסשירותיםולצרוךבלקוחותלטפלוהסמכותהאחריותאתז"ל

פנולאמעולםוכי)31-30ו-20-19שורות,100עמודלפרוטוקול;96עמוד,12-9שורות

מהםולצרוךהוראותלהםלתתעודמורשהאינוז"לקרמזיןשרו"חלהואמרולוובוקס

).24-22שורותלפרוטוקול,100(עמודשירותים

שירותיםממנהולצרוךוובוקסמוללפעוליניבאתהסמיךפרייזלררו"חכיעולה,מהאמור

על הרשאה זו.עבור השותפות החדשה שהקימו וכי וובוקס הייתה רשאית להסתמך

(להלן:1975תשל"ה-חדש],[נוסחהשותפויותפקודתל14סעיףלאורגםנכוניםאלודברים.33

שותפיושארושלהשותפותשלשלוחהואשותף"כלכי:הקובע")השותפויותפקודת"

עסקהרגילהבדרךעושהכשהואשותף,כלשלופעולותיוהשותפות;עסקישלעניןלכל

אםזולתשותפיו,ואתהשותפותאתיחייבובה,חברשהואהשותפותשעושההסוגמן

יודעונתןנשאשעמווהאדםעסק,באותוהשותפותבשםלפעולהרשאהלואיןלמעשה

סעיףגםראושותף".שהואמאמין,אינואויודע,שאינואולכך,הרשאהלשותףשאין

בכלולחוד,השותפיםשארעםיחדחב,שותף"כלכי:הקובעהשותפויותפקודתל(א)20

לפיבוחבהשהשותפותדברבכללרבותשותף,בהיותובהםחבהשהשותפותהחיובים

שותף".בהיותו19ו-18סעיפים

משפטיתיישותהוקמהז"לקרמזיןרו"חעםהעסקהבעקבותכיפרייזלררו"חמשהודה

השותפותבשםז"לקרמזיןרו"חשנטלשהתחייבותהרירשומה,לאשותפותשהיאנפרדת

לושניתנהמההרשאהחרגקרמזיןרו"חכינטעןלאהשותפים.ואתהשותפותאתמחייבת

להיותצריכהשלו,אישייםחיוביםהשותפותעלוהשיתפרייזלררו"חאתהונהכיוהטענה

אצלויצרז"לקרמזיןרו"חעלסמךכיהודהשיניבגםמהלוובוקסולאקרמזיןלרו"חמופנית

נגדטענותיולבררפרייזלררו"חשלזכותוכימובןשניתנה.ההרשאהעלהסתמכותוובוקס

של רו"ח קרמזין.רו"ח קרמזין ז"ל בגדרה של התביעה אותה הגיש נגד יורשיו

כספיםממנולהוציאמנתעלאחתידעשוווובוקסז"לקרמזיןרו"חכיפרייזלררו"חטענת.34

כימצאתילאזה.מסוגבטענותהנדרשתההוכחהברמתשלאלבטח–הוכחהלאכדיןשלא

החשבוניותוהוצאתוובוקסשלהחשבונותניהוללענייןפרייזלררו"חשלבטענותיויש

לבררמקוםשישלהיותשיכול(הגםתרמיתכוונתעלאוקנוניהעללהצביעכדיה"כפולות"

אתמקבלאניהמקובלים).החשבונאותלכלליאולדיןמנוגדיםאלומעשיםהאםאחרבהליך

שםעלבתחילהשהוצאוהחשבוניותאתשהחליפהשעהלבבתוםפעלהכיוובוקסטענת
8
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שהחשבוניותביקששהואהעידיניבוגםקרמזין""פרייזלרהשותפותשללשמהקרמזיןרו"ח

–כאמורהשותפות.שלשיקיםבאמצעותחלקןעבורשילמהשאףהשותפות,שםעליונפקו

לאזה(לענייןהדיןוהוראותהחשבונאייםהכלליםמבחינתכשורהפעלהלאווובוקסיתכן

לשותפות או שלא קיים חוב.נדרשתי בהליך זה) אך אין בכך ללמד שהשירותים לא סופקו

כלאתלשותפותשלחהשוובוקסהעובדהעםמתיישבתאינהאףוהקנוניההתרמיתטענת.35

מורכבממנוהשירותאתשקיבלוהשוניםוהלקוחותהשירותיםפירוטבצירוףהחשבונות

יניבבידיוהיההסתרהכלכאןהייתהלאאלובנסיבותיניב).שללתצהירו7(נספחהחשבון

שניתנושירותיםכולליםהחשבונותכילוובוקסולהודיעאמתבזמןהחשבונותאתלבדוק

עשה.לאהואזאת(כטענתו).העסקהבמסגרתהחדשהלשותפותהועברושלאללקוחות

ואתהסתייגותכלללאחודשיםשלושהבמשךהחשבונותמלואאתיניבשילםזאתחלף

ההתקשרות בין הצדדים.טענותיו העלה לראשונה רק בחלוף כחצי שנה לאחר שהסתיימה

לביןבינוהעסקהמהותבדברטענותיופרייזלררו"חזנחבסיכומיוכיאציין,זהפרקלסיום.36

נטעןאףובסיכומיםקרמזיןרו"חשלמפעילותוחלקרקרכשכיטענתוואתז"לקרמזיןרו"ח

התמקדזאתחלףלסיכומים).ב'(פרקהחובבפירעוןחיובולשאלתנפקותזהלענייןאיןכי

הנתוניםאמיתותבדברההגנה)בכתבנטענו(שלאחדשותבטענותפרייזלררו"ח

כתבלתיקוןבקשההוגשהמשלאוובוקס.שלהחשבונותהנהלתובכרטסתבחשבוניות

לסוגיהרלוונטיותאינןהןכאמור,מקום,ומכלחזיתהרחבתמהוותאלוטענותההגנה

חובנותרוהאםהחדשהלשותפותהשירותיםאתוובוקססיפקההאם–והיאשבמחלוקת

בבואי לבחון את גובה החוב.בגין שירותים אלו. עם זאת, אדרש בקצרה לחלק מהטענות

גובה החוב

מחודשוובוקסידיעלשסופקוהשירותיםמלואבעלותלשאתפרייזלררו"חעלכימשקבעתי.37

החוב.בגובהבקצרהלדוןאדרש2015נובמברחודשועד2015מרץ

שלאחשבוניותארבעעלמבוססהתביעהסכוםש"ח.52,573סךעלתביעתההגישהוובוקס.38

א'(נספח2015בשנתנובמברעדאוגוסטהחודשיםבמהלךשסיפקהשירותיםעבורנפרעו

שדרוגעבוראחתוחשבוניתבענןאירוחשירותיעבורחשבוניותשלושוובוקס):לתצהיר

התוכנה.

המפורטיםשהשירותיםבכךכפרלאפרייזלררו"חלושקדמהובהתכתבותההגנהבכתב.39

התמקדהטענתועבורם.התמורהשולמהשלאובכךוובוקסידיעלסופקובחשבוניות

רכשלאאותהלקוחותפעילותעבורשניתנולשירותיםנוגעמהחובשחלקבכך(כאמור)

מרו"ח קרמזין – טענה זו דחיתי לעיל.
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בתחילתהצדדיםביןשנערכהפגישהבעקבותכילתצהירו)39-36(סעיפיםהצהיראףיניב.40

התנועותכרטסתושלהחשבונותשלבדיקהערךפרייזלררו"חמשרד2016מאיחודש

השירותיםסיפקהשוובוקסבכךיניבכפרלאזובדיקהלאחרגםלתצהירו).6(נספח

ש"ח3,892.6בסךעברחוביתרתכוללשבכרטסתהחובכיטעןאלאבחשבוניותהמפורטים

ש"ח12,744סךעלהחשבוניתבתשלוםחבהואאיןוכילבדוז"לקרמזיןרו"חחייבאותו

בטעות)(לטענתולשלםהסכיםאףהואההגנה).בכתבשנזנחה(טענההתוכנהשדרוגעבור

בכך.להסתפקסירבהוובוקסאךש"ח23,992שלסך

3,892בנמוךהינוהחשבוניותפיעלהחובסכוםכיטענתועלפרייזלררו"חחזרבסיכומיו.41

פרייזלררו"חהעלהכןבלבד.ש"ח48,681שלבסךמסתכםוהואהתביעהמסכוםש"ח

וובוקסשלהחשבונותהנהלתוכרטסתהחשבוניותבדברוחדשותנוספותטענותבסיכומיו

לאשוובוקסהןהטענותעיקרהתביעה.לכתבצורפהלאזוכרטסתלתצהירה).ב'(נספח

בכרטסתהחשבוןאתלנהלהמשיכהאלאחדש,כלקוחלשותפותמאופסתכרטסתהפיקה

לרו"חבתחילהשהוצאובחשבוניותוובוקסשביצעהשינוייםובדברקרמזיןרו"חשלהקיימת

ושות').קרמזין ולאחר מכן הוחלפו לשמה של השותפות (פרייזלר קרמזין

לענייןפרייזלררו"חשלטענותיובגיןכלשהםסכומיםהחובמסכוםלהפחיתישכימצאתילא.42

מצאתילאכןהכפולות.החשבוניותוהוצאתהשותפותשלהחשבונותהנהלתכרטסתניהול

גםשנזנחה(טענההתוכנהשדרוגעבורהחשבוניתבתשלוםחבהואאיןכיטענתואתלקבל

העולההסכוםאתהתביעהמסכוםלהפחיתישכיהטענהלקבלמצאתיזאתעםבסיכומיו).

הנהלתבכרטסתהפתיחה""יתרתאתתואםשאףסכוםהחשבוניות.שלהמצטברסכומןעל

אנמק:.2015מרץלחודשעוברהחשבונות

הנפיקהבהובדרךחשבונותיהאתוובוקסניהלהבהבדרךפגמיםנפלוכילטענהאשר.43

דעהחורץ(ואיניממשבהןישאםגםחזית,הרחבתלהיותןמעבראלו,טענותהחשבוניות:

השירותכיוובוקסבטענותלכפורבהןאיןזה.בתיקההכרעהעלמשפיעותאינןזה)בעניין

טענותלבררמקוםשישיתכןעבורו.התמורהששולמהמבליידהעלסופקהחשבוניותמושא

השירותיםעבורמלשלםפרייזלררו"חאתלפתורכדיבהןאיןאךלכך,המתאיםבהליךאלו

שצרך ושצרכה השותפות.

אליהאתייחסנזנחהזושטענההגםהתוכנה:שדרוגעבורהחשבוניתבדברהטענהלעניין.44

קרמזיןרו"חשלמפעילותוחלקרקרכשכיפרייזלררו"חטענתאתקיבלתימשלאבקצרה:

נרכשה;לאזושזכותהוכחולאבתוכנהשימושלעשותהזכותאתגםהוארכשממילא

עברלקוחותהן-השותפותלקוחותאתשירתההתוכנהכיעולהבתיקומהראיותמהעדויות

התוכנהוכי)2ת/ו30-13שורותלפרוטוקול,90(עמ'חדשיםלקוחותוהןקרמזיןרו"חשל
10
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בריאלובנסיבות).23-20שורותלפרוטוקול,101(עמ'היוםעדפרייזלררו"חאתמשמשת

תשלםשוובוקסדרשההשותפותכאמור,–ועודהתוכנה;משדרוגנהנהפרייזלררו"חגםכי

זה;שירותעבורלהשילמהוזובתוכנהשעשתההשימושעבורז"ל)קרמזיןלרו"ח(ולאלה

תעבירוובוקסכיביקשז"ל)קרמזיןרו"ח(ולאפרייזלררו"חשלמשרדוההתקשרותבסיום

הטענהאלובנסיבות–הנתוניםתמחקמכןולאחרהחדשלספקשבתוכנההנתוניםכלאת

להעבירההיהניתןשלאהעובדהלהישמע.יכולהלאקרמזיןרו"חשלרקהייתהשהתוכנה

מורידהואינהמעלהאינהז"לקרמזיןרו"חשלשמועלנותרההיאולכןהשותפותשםעל

לעניין זה.

נזנחהההגנה,בכתבנטענהלאזוטענההתוכנה:שדרוגאתביצעאחרגורםכילטענהאשר

כלהובאהולאלעדותזומןלאהואהעבודה,שביצעהגורםמיהוכחלאהוכחה.ולאבסיכומים

שוובוקסהוכחלאכןזו.עבודהעבורתמורהלושולמהכיאוהעבודהאתשביצעלכךראיה

ההגנה.בכתבאוהצדדיםביןבהתכתבותנטענהלאאףזווטענההעבודהאתביצעהלא

60שלבחישובהשדרוגעבורהחיובבדבראמתמזמןאלקטרונידוארהודעתהוצגהמנגד

).7(נ/עבודהשעות

התביעה,מסכוםש"ח3,892שלהסךלהפחיתישכיפרייזלררו"חטענתאתלקבלמצאתי.45

חשבוניותארבעעלמתבססהתביעהכתבבלבד.ש"ח48,681שלסךעללהעמידישאותו

החשבונותהנהלתבכרטסתהחובשיתרתהגםש"ח.48,681הינוהמצטברשסכומן

החשבונותהנהלתכרטסתעלמבוססתאינההתביעהש"ח52,573שלבסךמסתכמת

והכרטסת אף לא צורפה לכתב התביעה.

(ונספחהתביעהכתבלהגשתעוברהצדדיםומהתכתבותהחשבונותהנהלתבכרטסתמעיון.46

לסכומןהחשבונותהנהלתכרטסתפיעלהחובסכוםביןהפערכיעולה,יניב)לתצהיר6

ש"ח3,892שלבסךקרמזיןרו"חשלקודמתחובמיתרתנובעהחשבוניותשלהמצטבר

פרייזלר והשותפות.עבור שירותים שסיפקה וובוקס קודם להתקשרותה עם רו"ח

לשלםפרייזלררו"חאתולחייבבמלואהכמעטהתביעהלקבלמצאתיהאמורכללאור.47

ש"ח.48,681שלסךהכלובסךש"ח,3,892שלהסךבהפחתתהתביעהסכוםאתלוובוקס

ז"ל.קרמזיןרו"חנגדפרייזלררו"חבטענותלהכריענדרשתילאזהדיןבפסקלסיום:הערה.48

רו"חשלזכותוקרמזין.רו"חידיעלהוטעהפרייזלרשרו"חויתכןממשאלובטענותשישיתכן

תבעאף(בגדרוקרמזיןרו"חשליורשיונגדנקטבובהליךאלוטענותלבררפרייזלר

לגרועכדיזהדיןבפסקואיןזה)בהליךלשלםשנתבעהסכומיםבגיןשיפוימהיורשים

רו"ח קרמזין ז"ל.מזכויותיו של רו"ח פרייזלר במישור היחסים שבינו לבין
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:סוף דבר

ישלםפרייזלר)(רו"חהנתבעבמלואה:כמעטמתקבלתהתביעהלעילהאמורכלנוכח.49

ש"ח.48,681שלסך(וובוקס)לתובעת

הצדדים,טענותאתששקלתילאחרלעיל,האמורולאורהענייןבנסיבותלהוצאות:אשר

חשבונותיהאתהתובעתניהלהבהבדרךהנתבעשהציגהכשליםבדברהטענותלרבות

הנתבעלחייבמצאתיעדותו,לשמועהיהניתןומשלאקרמזיןרו"חשלפטירתוולאורמולו

לתובעתהנתבעישלםלפיכךהנמוך.הצדעלעו"דושכ"טמשפטהוצאותלתובעתלשלם

ש"ח.8,000שלבסךעו"דטרחתושכרש"ח1,315שלבסךמשפטהוצאות

כדין.וריביתהצמדההפרשייישאוכןלאשאםימים,30בתוךישולמוהאמוריםהסכומים

הצדדים.בהעדר,2018אוקטובר25תשע"ט,חשווןט"זהיום,ניתן5129371
54678313

54678313הקראודי
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

נבו – הקש כאןבעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר
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