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שותפותותאבסציוןבן,מירון'נמ"בעאביביםרמת89/499א"עבעקבות)
.(586(4)מוד"פ,רשומה

*פרידמןדניאל'פרופ

שלהראויהשכרלגובהנגעה,העליוןהמשפט-לביתשהגיעה,זהבענייןהמחלוקת

.שכרםגובהעלשהוסכםמבלי,בקשתולפי,לקוחעבורעבודהשביצעו,דין-עורכי
לשכרהזכותעצםעללאהמתמקדת,עובדתיתלשאלהבעיקרההשאלהנחשבת,כרגיל

הספרותנמנעת,כךמשום.זהבמקרהגםהדבריםפניהיוכך.בלבדגובהועלאלאראוי
,התייחסותמצדיקהנובחישהמקרהלינראהאולם.אלהבשאלותמלעסוקהמשפטית

.הדק-בפסקנרונולאשהןאף,משפטיותשאלותבושכרוכותגםמה

העובדות

בעלתהיתה,מ"בעאביביםרמתחברת,המערערת:אלההןהקיצורבתכליתהעובדות

.בנייהרשיונותבהשגתלטפלאולדקד"עואתשכרההיא.בגבעתייםבמקרקעיןזכויות
מדיניותליישםביקשההחדשהוהעיריההעיריההתחלפה1978בשנתהבחירותלאחר
למטרותירוקשטח"להמערערתמקרקעיהיושבוהשטחאתלייעדשמטרתהחדשה

המערערת.בנייהרשיונותלהשגתהמערערתמהלכיעוכבוזאתבעקבות."ציבוריות

הסדרהושגמכןלאחר.צ"לבגבשמהעתרהוזו(התובעת)הדין-עורכילשותפותפנתה

רמתלחברת(הדין-עורכישותפות)התובעתהגישההטיפולסיוםלאחר.הצדדיםבין
עבורדולר000,200בסךטרחה-שכרחשבון,1982.1.15ביום,(הנתבעת)אביבים

דולר000,35שלנוסףוסכום,הסכמיםוניסוחהמנהלעםומתן-משאניהול,התייעצות
דולר265,3נוכוזהמסכום.דולר000,235כ"סה,צ"לבגבעתירההטיפולעבור

בתוספתדולר735,231סךלשלם,איפואנדרשהוהיא,כמקדמההמערערתששילמה
דולר735,6שלנוסףסכוםשילמה,הדרישהמגובהתדהמההביעההשערערת.מ"מע

הצדדיםהגיעווכך,(מ"מעבתוספתדולראלפים10,איפואשילמהכ"סה)
.המשפט-לבית

בפקולטה'פרופ;למינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,למשפטיםהספר-ביתדיקאן* .אביב-תלאתיברסיטתלמשפטים
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המשפט-בביתההליכים

העמידהבפועל.דולר000,636-לזכאיתהיאכיטענה(הדין-עורכישותפות)התובעת

כפיהחשבוןיתרת,דולר000,225תבעהולחלופין,דולר000,400עלתביעתהאת
.לנתבעתששלחה
החברהבקשתלפיפעלהשהרי,ראוילשכרזכאיתהיתהשהתובעת,ספקאין

סעיףאתהמחוזיהמשפט-ביתהחיל,השכרשיעורעלהסכםהיהשלאמכיוון.הנתבעת

לשלםיש,שירותאונכסבגיןהתשלוםשיעורהוסכםלאאםכיהמורההחוויםלחוק46
מטעםנשמעהזהבעניין.החוזהמריחתבעתהנסיבותלפילהשתלםראוישהיהסכום

שכרגובהאתלקבועשישדעתושחיווהגיצלטרד"עושלעדותוהתובעת-השותפות

שלובמוניטיןוהשירותיםהעבודהבכמות,הענייןבשוויהתחשבותתוךהטרחה

וכי,המקרקעיןמערך%2-לשווהיהיהשהשכרהראוישמןהיתהומסקנתו,הדין-עורכי
מטעם.בעניין(אולדקד"עו)נוסףד"עושלמעורבותועקבמאומהממנולהפחיתאין

שמואלהדין-עורכישלעדויותיהםנשמעו(המערערת-הנתבעת)אביבים-רמתחברת
הערכת)שקלאלף45-ל30ביןהשכראתשהעריכו,עברוןואמנוןוירניקאריה,ברזל

דין-שעורךבכךשהתחשב,ברזלד"עושלהערכתו)דולר,אלף65-60-ל(עברוןד"עו
.(בענייןטיפלנוסף

,גיצלטרד"עושלדעתו-חוותאתאימץ(גרוס'י)השופטהמחוזיהמשפט-ביתשופט

למהותושונותגישותנקטו,סברכך,האחרותהעדויות."מזהירהבבדידות"שניצבהאף
.מהןלהתעלםניתןכךומשום,ולמטרתושהתבקשהשירותשל

,המקרקעיןמשווי%2בסךלהיותצריך,גיצלטרד"עולהערכת,השכרגובה,כאמור
.החישובלמועדבהתאם,דולר000,390-לדולר000,314ביןשנעבסכוםנקבעוהוא
דרשהשהיאממהיותרהתובעתלשותפותלפסוקשאיןגרוסהשופטקבעזאתעם

ששולמודולראלפים10פחות)דולר000,235סךהיינו,1982.1.15מיוםבחשבונה
.(הנתבעתידי-על

המשפט-ביתידי-עלאושרהדין-ופסקנדחוהערעוריםשני.ערצרוהצדדיםשני
הגשתמיוםריביתהתובעתלשותפותפסקהמחוזיהשופט.אחדלתיקוןכפוףהעליון
לריביתזכאיתהיאכי(מצא'אהשופטמפי)נפסקהעליוןהמשפט-בביתואילו,התביעה

שהסכומיםהנקודהאתמבליטזהעניין.82.1.15מיום,היינו,חשבונההצגתמיום
.יותרהרבהגבוה,כמובן,ערכםדהיוםבערכים.1982שנתשלערכיםמשקפיםהנדונים

,אף)לוזכאיתשהיאטענההתובעת-שהשותפותדולר000,636שלהסכום,למשל,כך
בסדרלסכוםהיוםשלבערכיםשקול,(דולר000,400-לתביעתהאתהגבילה,שכזכור
.,החישובלצורתבהתאםוהכל,יותראףואולידולרמליוןשלגודל

,דולראלף225בסך,להשנפסקהסכוםאתכיהתובעת-השותפותטענההעליוןהמשפט-בבית1
היתהלישנמסרולנתוניםבהתאם.לצרכןהמחיריםלמדדולהצמידולשקליםלהמירהיהצריך

6.15היה1982ינוארכתחילתדולרשלהיציגשערו:כדלקמןתוצאה,זהחישובלפי,מתקבלת

29.5-כ(1993דצמברמדדלפי)כיוםשווה,למדדמוצמדכשהוא,זהסכום.ישניםשקלים

לפי)כיוםשווה,זהחישובלפי,יהיה1982מינוארדולר000,636שלהסכום.חדשיםשקלים
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הערוצי
ביחסהדין-עורכיזכאיםשלהםהראוילשכרבאשרניכרתגמישותמגלותהעובדות.1

משרדיםשלהשונותבהערכותיהםרקלאמשתקפתהגמישות.עבודהלאותה
-השותפות.השירותאתשסיפקמשרדאותושלהשונותבהערכותאףאלא,שונים

שהיאהעריכההתביעהלצורךאך,דולר000,235בסךחשבוןהגישההתובעת
הכל)דולר000,400-להגבילהעצמההתביעהאת.דולר000,636-לזכאית

הקריטריוניםמהםהשאלהאתמעוררזהמחיריםטווח.(1982שנתשלבערכים
הסתםמןיכול,הצורךדימתמצאאיננושאולי,הקורא.השכרלקביעתהמשמשים

לדרושמאפשרתשהיתהבמידהדייםגמישיםהקריטריוניםהאיןעצמואתלשאול
.בלבדדולר000,50-באףאו000,100-בלהסתפקאוליאו,דולרמליון

התחושהאתמחזקת,המשפטגורלאתשהכריעה,ל"זגיצלטרד"עושלעדותו.2
היהלדעתו,כזכור.השכרלגובההנוגעבכלהמתגלההמפליאההגמישותבדבר
זותקרה.דולר000,390-ל000,314בין,היינו,המקרקעיןמשווי%2הראויהשכר

הגישהשאותוהחשבוןמן%60-מביותרגבוהה(דולראלף390בסך)
.התובעת-השותפות

שלהיחידהעדותועלהדין-פסקאתלבססהיהניתןכיצדברורלא,הענייןלעצם.3
בין,לעיל2בפסקהשפורט,העצוםהפער.קשייםמספרעלאצביע.גיצלטרד"עו

מעורר,התובעת-השותפותשהגישההחשבוןלביןגיצלטרד"עושלהערכתו
בכל.זהבענייןעצמםהצדדיםלעינישעמדוהשיקוליםעיניולנגדעמדואם,שאלה

שלצדבאותובפועלהמצויים,דין-עורכישניביןמעלהכלפי%60שלפערמקרה
איןאם,שאלהמעורר,(שלההעיקריוהעדהתובעת-השותפות,היינו)המתרס
זהלרקע.מטהכלפיגםלהשתקףיכולהבוהעצומהשהגמישות,בענייןמדובר

מטעםשהעידו,הדין-עורכישלושתשלמעדותםהמוחלטתההתעלמותמעוררת
.ניכרתתמיהה,ההגנה

ההבנותאתבחשבוןלהביאיש,ראויבשכרמדובראםשגם,בכךנעוץנוסףקושי.4
חוזיםדינישביןהגבולעלנמצאתזהבמקרהראוישכרפסיקת.הצדדימ2ביןשהיו

עבורבתשלוםשמדוברבכךנעוץהחוזיההיבט.במשפטיולאעושרעשייתלדיני
דינישלההיבט.עבורושישולםהבנהמתוךהצדדיםבהסכמתשנעשהשירות
הסכוםמהוביניהםהסכימולאשהצדדים,בכךנערןבמשפטולאעושרעשיית

נדחתהבפועל.דולרממליוןלמעלהשהם,שקלמליון3,3-מלמעלה(1993דצמברמדד
התשלוםביוםהיציגהשערלפינפסקדולראלף225שלוהסכוםהמשפט-ביתידי-עלהטענה

עשויהריביתשגםיצוין.(1982מינואר,הינו,החשבוןהגשתמיוםריביתבצירוף,כאמור)
.בגובההתלויהדבראך,הכסףערךירידתעללפצות

טרחתה-לשכרהתובעתשביקשהההצמדהשיטתאתבדחותוהמשפט-ביתצדקזהמטעם2
ביןההבנהאתתאמהזושיטהשכן,(1הערהלעיל)לדולרההצמדהשיטתאתבעינהוהשאיר
.הצדדים

לחוק46סעיףמשתייךנורמטיביתמבחינהכיסבורהעליוןהמשפט-בבית,מצאהשופט3
.(ד"לפסה594'ע)במשפטולאעושרעשייתלדיניהחוזים
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קפמתשאם,זאתעם,ברור.הסכמתםעלמושתתתאיננהוקביעתו,שנשולם
הסכימואם,למשלכך.לקבלהיש,השכרלקביעתהנוגעתחלקיתהסכמהביניהם
העולהסכוםלפסוקאין,שקלאלפיםעשרתעליעלהלאשישולםשהשכרהצדדים

.זותקרהעל
לכלישולםכמהקבעולאאך,שעותלפישכרשישולםהסכימואם,לכךבדומה

,כך.אחרתשיטהפי-עלולאעבודהשעתלפיראוישכרלפסוקיש,עבודהשעת
,שעותלפישכריקבלשעבורהגינוןעבודתלבצעשעליופלוניעםשהוסכםנניח

חישובלפישקלאלף20סךתובעוהואשעות100עבדפלוני.גובהושנקבעמבלי
ולכןלשעהשקל30הואהראוישהשכרטועןהעבודהמזמין.לשעהשקל200של

הראוישהשכרהקובעעדמשמיעפלוני.שקל000,3עללעלותצריךאינושכרו
שלמשוויומסויםאחוזעלהמושתתתחישובשיטתלפיהאת,שקלאלף50הוא
שלעמדתואתלדחותראויאלהבנסיבות.שנקלטוהשתיליםמספרעלאוהגן

לכךהטעם.הנתבעכגרסת,בלבדשקל000,3שלבסכוםשכרלוולפסוקפלוני
הינושהעדהעובדות.תביעתומעילתכחלק,פלוניעלהואההוכחהנטל:זההוא

השכראתהעריךהואוכי,מעניינתחישובבשיטתמצוידהואכי,דגולמומחה

צדקתאתמוכיחהאינה,פלונישלמתביעתובהרבהגבוהבסכוםהכוללהראוי
שעותמספרלפילהיקבעהתשלוםצריךהצדדיםביןהמוסכםלפי.התביעה
שכרבדברוהעדותעבודהלשעתהראויהשכרמהולהוכיחפלוניעל.העבודה

שקל200הואלשעההראוישהשכרמלמדתאיננהשקלאלף50שלכוללראוי
.לשעהשקל500או100או30הואשהשברמלמדתהיאשאיןכשם,לשעה

שקל150הואעבודהלשעתהשכרשלפיהעדותהושמעהשאילו,אומנםייתכן
,יותרגבוהסכוםמתקבלאחרתחישובשבשיטתהעובדהשלבכוחההיה,לשעה
הבסיסאולם,סבירסכוםהואלשעהשקל150-שבגרסההתומכתראיהלשמש
ניתןכילינראהלא,כזועדותבהעדר.לשעההשכרגובהבדברהעדותהואלחיוב

הראויהשכרמהו,לחלוטיןשונותתוצאותהמניבה,שונהחישובמשיטתלהסיק

.עליההסכימוכןשהצדדיםבחרטה
235בסךחשבוןשלחההתובעת-שהשותפותמסתברהדין-בפסקמהנתונים

וההופעהבעתירההטיפולעבורדולראלף35:משנייםמורכבשהיהדולראלף
.ההסכמיםוניסוחהרשויותעםומתן-המשאניהולעבורדולראלף200-וצ"בבג

הואדולראלף235שלשהסךהבינהעצמהשהשותפות,ראשית,מלמדזהחשבון
אומצהלאהנכסמשוויאחוזשלהחישובששיטת,ושניתלזכאותההעליוןהגבול

את"לפרק"צורךהיהלאאחרת,(הנתבעתעלמקובלתהיתהשלאומובן)ידה-על
הבינההתובעת-שהשותפותהחשבוןמןעולה,למעשה.מרכיביולשניהשכר
המתבטאכוללשכרולאשביצעהשונותעבודהיחידותעבורשכרלהשמגיע

לשנימשותפתהיתהזובנקודהשההבנהלהניחומותר,הנכסמשוויבאחוז
הטיפולעבורהראוישהשכרלהראותהתובעתעלהיהההוכחהנטל.הצדדים
הרשויותעםומתן-המשאועבורדולראלף35הואצ"בבגוההופעהבעתירה
%2)גיצלטראביבידי-עלשהוצעההשיטה.דולראלף200הואההסכמיםוניסוח
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,אחרתחישובשבשיטתהעובדה,כאמור.זאתמוכיחהאיננה(המקרקעיןמשווי
,השותפותשתבעהממהיותרגבוהסכוםמתקבל,הצדדיםשהבינוממההשונה

,אלף235הוא,הצדדיםלעינישעמדההשיטהלפי,הראוישהשכרמוכיחהאיננה
.אחרסכוםכלאואלף150הואהראוישהשכרמוכיחההיאשאיןכשם

ראוישכר,גיצלטרד"עושלעדותולאור,לפסוקהיהניתןשלאכשםבריוק
שיטתאתלאמץהיהניתןלאכך,דולראלף390-לרולראלף314שביןבסכום
התובעת-השותפותשהגישההחשבון;זהההואהטעם.באחוזיםהכוללהמחיר

אלף235עלהעולהבסכוםראוישכרדעתועלהעלהלאהצדדיםמןשאישמלמד
חישובשיטתדעתועלהעלהלאמהםשאישהחשבוןמלמרמידהבאותה.דולר

.הנכסמשוויאחוזעלהמושתתת
מסקנתובעצםנעוץגיצלטרד"עושלהערכתושמעוררתהנוסףהקושי.5

דין-עורךטרחת-שכרקביעת.המקרקעיןמשווי%2-לזכאיתהתובעת-שהשותפות
שכרקביעתלהביןאוליניתן.רצויה-נלתישיטההיאנכסשלמשוויובאחוזים
contingent(בהצלחהמותנההשכרכאשר,באחוזים

fee

,נזיקיןבתביעותלמשל,)
מןמסויםבאחוזזוכהשמתווךמקובלגםכך.בספקמוטלתהצלחתןשמידת
.העסקהאתלקשורבידושעלה,כלומר,במשימתושהצליחבתנאיאך,העסקה
מתעוררתאיננההשאלהשכן,דין-לעורכימותנהשכרשלבנושאאפרטלא
עשוי,מאדגבוהיםבסכומיםבתביעותמדוברשכאשר,לצייןדי.הנוכחיבמקרה
מדוברשאיןברורהנוכחיבעניין,מקוםמכל.הסבירותמגררלחרוגבאחוזיםשכר

contingent~-ב feeלראות,איפואקשה.'מקרהבכללשכרזכאיםהדין-עורכיוכי

.הנכסמשוויבאחוזיםלשכרההצדקהמהי
שלפיהלמדיהתמוההלתופעההתייחסותהדין-בפסקמצאתישלאעודאציין

לתנודותבהתאםאלאהעבודהכמותלפילאהדין-עורךשלהראוישכרונע
390-לאלף314ביןנעזושיטהלפיהראוישהשכראירעכך.הנכסשלבמחירו

מעוררתכזוששיטההמשפטיותבשאלותהדיבוראתארחיבלא.דולראלף
שכן,(זהתאריךומהוההערכהלצורך"קובעתאריך"שיהיהצריךהאם,למשל)

.עצמההשיטהמןלהסתייגלדעתיראוי
שכרעליסכימו,ולקותוהדין-עורך,היינו,שהצדדיםאפשרות,אומנם,קיימת
אם:בקפידהלבוחנווראויהתלהבותמלעורררחוקכזההסכם.השווימןבאחוזים

אולם.מלקיימומנוסשאיןאפשר,כוהחוזהשלבכריתתוברצוןפגםכלהיהלא
לאשמעולם,לקותלחייבמקוםאין,כזההוזהנכרתולאהואילהנוכחיבמקרה
אחוזבסיסעלראוישכרבתשלום,רכושובשוויהדין-עורךאתלשתףהסכים

הכמותלא"כיהשתמעגיצלטרד"עושלמעדותו,ועודזאת.הנכסמשווי
,הראויהשכרגובהבקביעתהחשובהגורםהיאשהושקעההעבודהשלהמדוייקת

זכהשבוזהדין-פסקגם.337(2)לור"פ,רוזןד"עו'גושחםגזית81/525א"עהשווה4
לדיניבתוספותדנתישבהן,קלותלאשאלותמעורר,ראויבסיסעלטרחה-בשכרדין-עורך
.29-30במשפטולאעושרעטוית
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שכרשמשולם,היאהמתקבלתההתרשמותאםאף,הכוללהמקצועיהמאמץאלא
.('פ'ד-שליההדגשה).5"מעטהעבורהעבוררב

אולם.הנכסמשוויאחוזיםלפישכרעללהסכיםחופשייםצדדים,כאמור
עבורנפרדסכוםבחשבונהנוקבתעצמההתובעתוכאשרכזוהסבמהבהעדר
הנכסמשוויבאחוזיםראוישכרלקבועניתןכיצד,(דולראלף35)צ"בבגהטיפול

הגורםהיאשהושקעההעבודהשלהמדוייקתהכמותלא"שההנחהיסודועל
קובעים6(המינימליהתעריף)הדין-עורכילשכתשכללילכךעראני?"החשוב
אולם.(ועודהחוזהמסכום,התביעהמסכום)אחוזיםלפישכרנושאיםשלבשורה
לחייבזהתעריףחדל,הכנסתשחוקקההדין-עורכילשכתלחוקתיקוןבעקבות

חופשיים,ולקוחוהדין-עורךכלומר,הצדדים,ושוב.גרידאיהמלצהמהווהוהוא
ראוי,כזההסכםבהעדר,בעינייאולם.זולהמלצהבהתאםלפעוללהסכים

לפישכרלפסוקמקוםאיןודאי.אחוזיםלפישכרמפסיקתיימנעוהמשפט-שבתי
תעריףעלהחיובהתבססלאהנוכחיבעניין.התעריףבגדרשאינםבמקריםאחוזים
.גיצלטרד"עושלעדותועלאלא,הלשכה

שלהשיטהמןלהסתייגשבמקוםבכךלוקההדין-פסק:זונקודהלסיכום
בחרהוא,הטיפולנשוא,הלקוחשלהרכושמשוויאחוזיםלפישכרקביעת
.מעוררתזוששיטההעקרוניתהבעיהעלשעמדמבלי,לאמצה

המשפט-בביתאושרהשעמדתו,המחוזיהמשפט-ביתשופט,צויןשכברכפי.6

שהופיעוהדיו-עורכישלושתשלמעדויותיהםלחלוטיןלהתעלםהחליט,העליון
טענה(אביבים-רמתחברת)הנתבעת:זההיהלכךהטעם.ההגנהמטעםכמומחים

,בלבדנלוותולפעולותצ"לבגהעתירהלצורךהתובעת-לשותפותפנתה.שהיא
שנתבקשהשהפעולותהיתה,השופטידי-עלשנתקבלה,השותפותגרסתואילו

ההקפאהלהפשרתלהביאשנוערמכלולוהיוומקיפותיותרהרבההיווביצעה
,העבודהלהיקףבקשרהנתבעתגרסתעלנתבססוההגנהוצדויותוהואיל,בבנייה
.היוכלאהיווהןאלהמעדויותלחלוטיןהמשפט-ביתהתעלם,נדחתהוזווהואיל

-השותפותלגרסתהתייחסהגיצלטרד"עושלועדותוהואיל,זאתלעומת

.במלואההתקבלההיא,העבודהלהיקףבקשרהתובעת
התביעהגרסאותביןמשמעותי-כהבפערלהבחיןמתקשהאני,האמתעלאודה
היתהההגנהגרסת.ההגנהמעדויותמוחלטתהתעלמותשהצדיק,וההגנה

הפנייהשמטרתמאליומובןזההאיןאך.צ"הבגלצורךבעיקרנשכרהשהתובעת
כולם,ההגנהשלהדין-עורכיוכי,?בשטחהבניהאפשרותאתלקדםהיתהצ"לבג

ביןשהתגלההעצוםהמחיריםטווח?זאתהבינולא,בתחוםומומחיםבקיאים
בצירוף,שביצעהלעבודהביחסעצמההתובעת-השותפותשציינההסכומים

ובדיקהלביקורתקראו,החביצהצדשלהנפרדתהחישובושיטתהשונההמחיר

.ד"לפסה592'ע,מצאהשופטשלדינו-מפסקציטוטזהו5
.3711ת"ק,(1977-ז"התשלי,(המינימליהתעריף)הדין-עורכילשכתכללי6
.1406ת"ס,ג"התשנ20'מסתיקון;1961-א"התשכ,הדין-עורכילשכתלחוק81סעיף7
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עבורדרשהשהתובעתהמחיראתלהשוותלפחותמקוםהיהלאהאם.ממששל
?מקבילותעבודותעבורההגנהעדישציינוהמחירעםמסוימותעבודות

נטענהשלאמשוםאולי)הדין-בפסקכללנזכרהשלאהמרכזיתלשאלהמכאן.7
תחילתעם,לקותולידיעתלהביאדין-עורךעלמוטלהאם:(הצרדיםידי-צל

מוחלטתשתיקהעללשמורחופשיהואשמאאו,שכרויהיהמה,בענייןהטיפול
?נאותלוהנראהכשכרלנקובאזורקהטיפוללסיוםעד

עבודהדין-עורךמבצעשבומצבלאפשררצוישלאהיאלכךהתשובהבציניי
הואאך,דולראלף636-לדולראלף225ביןלנועעשוישכרוכשגובהמקצועית

.הטיפולסיוםלאחררקהמחיראתלגלותובוחרזובנקודהמיםפיוממלא
הנתבעתהחברהשמעהאילו,כך.התחרותסיכוייאתמצמצמתכזושיטה
הכמותלאשלפיהגיצלטרד"עושלשיטתועלגםואולי)הנדרשהמחירעלמראש

עשויוכי,השכרבקביעתהחשובהגורםהיאשהושקעההעבודהשלהמדויקת
,אחרדין-עורכימשרדמחפשתשהיתהאפשר,(המקרקעיןמשוויאחוזלהידרש

.יותרנוחיםשמחיריו,דומיםמוניטיןבעל
בנחיתותהלקוחאתמעמידהטיפולסיוםלאחררקהמחירגילוי,מזאתיתירה
אלאבידוואין,אחרדין-עורךלמשרדלפנותיכולהואאיןזהבשלב.מוחלטת
יותרטובהנגישותהדין-לעורךשכן,נחותמצבוכאןואף,התביעהבפנילהתגונן

במקום,המשפט-שבתיהעובדהמצטרפתלכך.ללקוחמאשרהמשפט-לבתי
בדברהסכםמעריכתשנמנעדין-עורךשלשכרלתביעתמיוחדתבזהירותלהתייחס

הידועהכללאתגםלהזכירהמקוםכאן.ניכרתנדיבותאחתלאמגלים,שכרוגובה
חובתבחובהכוללתאמוןחובת.'לקוחוכלפיאמוןחובתהדין-עורךחבלפיואשר
,וואמוןלחובתמחוץנמצאתהטרחה-שכרשאלתכילגרוסאומנםאפשר."גילו
וכי,אינטרסיםניגודביניהםשקייםהצדדיםלשניברורלהיותצריךזהבענייןשכן
.זוכנקודהענינועלשיגןהדין-עורךעללסמוךיכולהואשאיןלהביןהלקוחעל

מהומראשיגלההדין-כיעורךהראוישמןנותנתהדעת,הדברכךאפילואולם
אלפימאותסךעלחשבת,מעשהלאחר,ללקוחושיציגבמקום,שיידרשהשכר
.דולר

שמביןברוראך,שיידרשהשכרמהומראשלברריכולהלקוחשגםהואנכון
טווחאתהמכירהוא;כנושאהבקיאהוא;המקצועאישהואהדין-עורך,השנחם

.מראשהנושאאתולהסדירלדאוגשצריךזהוהואהאפשריהמחירים
זקוקהשהיאההגנהשמידת,כלכליתחברההלקוחההיתההנוכחיבענייןאומנם

שמןלגרוסגםאפשר.צרכניתבעסקהפרטיללקוחלהעניקשישמוופחותהלה

לינראהזאתלמרות.שיידרשהשכרמהולבררידאגעסקישלקוחהראוי
,הדין-עורךעלרובצתהטרחה-שכרשלהנושאלהבהרתהראשוניתשהאחריות

.517(2)מר"פ.הדך-ווסתילשכתשלהמחחיהועד'נמימון85/18א"על,למשלראה8
.ואילך824(בכרך,ג"תשנ)חחיםכהן'תפרידמן'ד9
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עםיבהירהדין-שעורךהראוישמןלינראהלפיכך.עסקיבלקוחמדובראפילו
.לדרוששבדעתוהשכרמהו,עסקיללקוחגם,הטיפולתחילת

.דין-עורכיעםבעבודהניסיוןבעלת,הסתםמן,הנתבעתהחברההיתהבענייננו
לתמוךסיבהואיןשציפתהסמהחרגלהשהוגששהחשבוןהרושםמתקבלזאתעם

.כוהמצבבהיווצרות
למחיריםמודעשהלקוחכך,ללקוחדין-עורךכיןקבועקשרקייםפעמים.8

עריכתו-אילהביןניתןזהמסוגבמקרים.שירותיועבורכרגילגובההדין-שעורך
שהיהבסיסאותועליהיההטרחה-ששכרהיאההנחהשכן,מראשהסכםשל

יבהירהדין-שעורךהראוימן,כזהקבועקשרשלבהעדרואולם.!בעבר0מקובל
.לשלםהלקוחיידרששאותוהטרחה-שכרמהו

עםרקהוגשהתובעת-השותפותשדרשההטרחה-ששכרמסתברהנוכחיבעניין.9
שלפיוממצא(הצליוןהמשפט-ביתשל)הדין-בפסקראיתילא.הטיפולסיום

אחתעובדהרקישנה.הצפויהשכהגובהעלללקוחהנרמזיותרמוקדםבשלב
.דולר265,3בסךמקדמההלקוחהשילמה,כזכור.מעטולו,ללמדאוליהיכולה
מבליהצובדותסיפוראגב,העליוןהמשפט-ביתשלהדין-בפסקנזכרהזועובדה

והאםהמקדמהשולמהנסיבותבאילוגםצויןלא.כלשהיחשיבותלהשייחסו
היא,בלבדבמקדמהשמדוברלמרות.התובעת-השותפותדרישתלפיהדברנעשה
בעיניי.לולצפותיכלהשהלקוחההשכרשלהגודלסדרעללהצביעעשויה
בןבסכוםמקדמהששילם,לקוחשמחייביםקודםמיוחדתזהירותנדרשת,לפחות

.ספרות6בןבסכוםראוישכרבתשלוםספרות4
המצייןשלטלראות,כללבדרך,יכולמכוניותלתיקוןלמוסךשנכנסמי,בישראל.10

שבמקריםיגלה,לתיקוןמכוניתאוחשמלימכשירשמוסרמי.עבודהשעותמחיר
כמהלרוב)מסויםסכוםעלעולהשהמחירהבדיקהלאחרלמתקןמסתבראם,רבים
.ההיקוןלביצועאישורומבקשיםהסכוםאתמציינים,ללקוהפונים,(שקליםמאות

בעסקימתווךעםשהסכםהמחייבתחקיקהקיימתב"בארהרבותבמדינות
שחקיקהקובעהאמריקאיותהאסמכתאותשלהמכריערובן.בכתבייערךמקרקעין

,חוזיםדיניבמסגרתשכרלתבוערקלא,כתובהסכםעשהשלאממתווךמונעתזו
כך,בישראל.במשפטולאעושרעשייתבדיניראוילשכרזכותואתשוללתאףאלא

אלפימאותסךעלחשבנןהטיפולסיוםעםללקוחלהגישדין-עורךחופשי,מסתבר
ומבלימראשהסכםעימולערוךנדרששהואמבלי(מזהלמעלהגםולמעשה)דולר
,הטיפולמשלבישלבבשום,הלקוחשללבו-תשומתאתלהפנותנדרששהוא
.הטרחה-שכרבשלהמצטברהחובשללגובהו

עםבכתבהסכםלערוךדין-עורךהמחייבכללבחקיקהלקבועראויבעיניי
:הבאיםהכלליםאתלהחילהראוימןכזוהוראהבהעדר.טרחתו-שכרבדברלקוחו

שקייםבנושאמדוברואם,שכרובענייןהסכםלעריכתדאגלאהדין-עורךאם(א

.694ת"ס,1973-ג"תשל,(כלליחלק)החוזיםלחוק26סעיףשללרישאהשווה10
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בשכרשיחוייבלכךציפהכיהלקוחלזכותלהניחיש,מחיריםטווחלגביו
זוגישהבמעטלרכךשניתןאפשר.בהתאםולפסוקהאפשריביותרהנמוך
,כזהבלקוחמדובראפילוכילינראה,זאתובכלעסקיכלקוחמדוברכאשר

ישובהעדרו,טרחתו-שברבדברהסכםמראשלהכיןהדין-עורךעלמוטל
.נמוךבסיסעלראוישכרלפסוק

שוויובסיסעלדין-עורךשלטרחתו-שכרקביעתשלהשיטהמןלהסתייגיש(ב
ואיןזהמידהקנהפי-עלראוישכרלפסוקאין.הטיפולנשוא,הלקוחרכוששל
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