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פסק דין

תביעה חוזית כספית על הסך של 80,335 ₪ בעניין תשלום דמי תיווך .
מרבית העובדות הנדרשות להכרעה אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים ולנוחות המעיין בפסק הדין תובאנה אלה להלן:

העובדות המוסכמות :

 התובע הינו בעל רישיון תיווך לפי חוק ומנהל סוכנות התיווך ט.א.ל פרוייקטים בנדל"ן בע"מ (להלן:"טל") ואילו הנתבעת הינה תאגיד מסחרי (להלן:"שמריה").
	בסמוך לסוף שנת 2004 פנה טל לשמריה בהצעה להתקשרות מסחרית לשכירות ,  באמצעותו כמתווך,  ביחס לנכס נטוש המצוי בבעלותה ברחוב המלך ג'ורג' בתל אביב (להלן:"הנכס") למעוניין בשם "האוזן השלישית" (להלן:"האוזן השלישית") תמורת עמלת תיווך . 
	דמי התיווך שנדרשו תמורת העיסקה עמדו על סך השווה לדמי שכירות לחודש אחד בצירוף מע"מ. 
	נוסח כתב ההתחייבות בעניין היקף דמי התיווך סומן כמוצג נ/1 ונמסר לנציג שמריה , מר משה גולברי (להלן:"גולברי") .  
	ביום 6.12.04 המציא גולברי לטל כתב התחייבות חתום ע"י שמריה לתשלום דמי תיווך אשר סומן כנספח א' לתצהירו של טל. 
	נוסחו של נספח א' שונה מנוסח מוצג נ/1 בכך שהיקף ההתחייבות הנקוב בו לתשלום דמי תיווך מוגדר כדמי שכירות לחודש אחד משכר הדירה של ה"שנה הראשונה". 
	ביום 7.2.05 נחתם הסכם השכירות (להלן:"הסכם השכירות"/"ההסכם") בין שמריה לבין האוזן השלישית ולפיו שכרה זו את הנכס לתקופה בת 10 שנים בתוספת שתי תקופות אופציה בנות 5 שנים כל אחת כאשר דמי השכירות הועמדו על הסך של 32,000 דולר לחודש בתוספת מע"מ (להלן – "תחשיב השכירות הבסיסי").
	הסכם השכירות כלל, לבד מקביעה זו בדבר בסיס דמי השכירות, הסכמה ולפיה יופחתו דמי השכירות לשנה הראשונה בקיזוז חודשי של 12,750$ ול- 5 השנים הראשונות בסכום של 2,133 $ לחודש כנגד שיפוץ הנכס (להלן – "ההפחתות").
	 שמריה שילמה לטל דמי תיווך לפי תחשיב השכירות הבסיסי בקיזוז ההפחתות בסך של 15,000$.

עד כאן ההשתלשלות העובדתית אשר אינה שנויה במחלוקת. 

תמצית טענות הצדדים:

לטענת טל זכאי זה לתוספת דמי תיווך לפי תחשיב השכירות הבסיסי ללא ההפחתות שמקורן כאמור בהנחה ובקיזוז שנעשו בין הצדדים להסכם השכירות. 
לעומתו, קובלת שמריה כי אין עליה לשאת בדמי התיווך אלא על בסיס התחשיב המופחת התקף לשנה הראשונה תוך שהיא תומכת יתדותיה בשוני שנעשה בנוסח נ/1 לעומת נספח א' וביטויו בתוספת המילים דמי השכירות "לשנה הראשונה". 
טל דוחה היתלות זו מכל וכל בטענה ולפיה נוסח מוצג נ/1 שהוא המקורי  והמחייב לא כלל התייחסות לשנה מסויימת בתקופת השכירות. לטעמו, תוקן נוסח נספח א' על ידי שמריה בעורמה תוך ניצול תמימותו ואמונתו המילולית בדבר התאמתו המלאה למוצג נ/1.

סבורני, כי טענת טל ולפיה נגזרות התחייבויות הצדדים מנוסח נספח א' ולא מזה שנקבע במוצג נ/1 היא טענה שאיננה יכולה להתקבל. הטעם העיקרי לכך נוגע לחלותו של הכלל הידוע כ- non est factum  ,לאחר שמצד טל לא הוצגה כל מחאה ביחס לנספח א' בעת העברתו לידיו. במובן זה של הדברים לא יורשה טל להתנער מנוסח נספח א' וזה ייחשב כמסמך המגדיר ומכונן את יחסי הצדדים וישמש כנקודת מוצא להכרעה בטענותיהם. נוכח קביעה זו, מתייתרת ההכרעה העובדתית ביחס לאותנטיות של נספח א' ולזהות מנסחו.




השאלה שבמחלוקת:

מרכז הכובד של ההכרעה נע אפוא לעבר השאלה המשפטית. לזו, אופי פרשני המתמקד במשמעות ניסוחו של נספח א' והשלכותיו על היקף התחייבותה של שמריה כלפי טל. 

דיון:

נספח א' אכן נוקב מילולית בבסיס התחשיב של דמי התיווך ומגדיר אותו כדמי שכירות לחודש לשנה הראשונה.
המפתח להכרעה מצוי אפוא בפרשנות המסתברת ביותר לביטוי "סך השווה לדמי שכירות של חודש אחד משכר דירה של השנה הראשונה"  בו נקבו הצדדים להסכם. 
הפרשנות הראויה היא זו ההולמת את כוונת הצדדים כפי שזו משתמעת מן הכתוב.
בהסכם השכירות נקבע חיוב דמי השכירות של האוזן השלישית כלפי טל באופן פרוגרסיבי ביצירת מספר מידרגי תשלום. האחד, מוגדר כהנחת "גרייס" שהוא המידרג המשמעותי ביותר ותוקפו לשנה הראשונה בלבד ואילו השני מצומצם יותר מוגדר כ"השתתפות המשכיר בעבודות" (סעיף 9 י"ב להסכם השכירות) וחלותו על 5 שנות השכירות הראשונות כולל השנה הראשונה. מעבר לכך, הובנה בין הצדדים מנגנון לעידכון דמי השכירות לתום השנה החמישית לתקופת השכירות וכן, "מנוף" עידכון נוסף לתקופת האופציה הראשונה ולתקופת האופציה השנייה (סעיף 7 להסכם השכירות). 
דמי השכירות ל"שנה הראשונה", אם כן, הינו מושג בעל משמעות משולשת, הוא מכיל בחובו את תחשיב השכירות הבסיסי שנקבע (32,000$ לחודש), דמי השכירות לאחר הפחתת ה"גרייס" בסכום של 12,750$ ודמי השכירות לאחר הפחתת ה"גרייס" וההשתתפות בעבודות. 
בהיבט זה של הדברים נמצא, כי המושג "דמי שכירות של חודש אחד משכר דירה של השנה הראשונה" אינו חד משמעי ומשמעותו לוקה במידת מה של חוסר בהירות ועירפול. היווצרותה של עמימות מסוג זה מחייבת היערכות פרשנית מורכבת יותר שתביא ל"חילוץ" המשמעות הנכונה ביחס לכוונת הצדדים מתוך מיגוון האפשרויות הקיים.  
בהקשר זה, נכון להתייחס לטיבה של העיסקה שנכרתה בין הצדדים לתביעה שעניינה בעמלת דמי התיווך. 

הגדרת שכרו של המתווך נקבעת דרך שיגרה בכל מגוון עיסקאות התיווך הקיימות על פי היחס שבין היקף העיסקה לשיעור העמלה, היינו בזיקה ישירה לערכה הכלכלי ולא למידת המאמץ שהושקע ביצירתה, לעניין זה ראה: ע"א 2144/91, מוסקוביץ, ע"א 244/65, אובסיוביץ וע"א 803/75, מונורוף.
הגדרת היקף העיסקה לצורך קביעת שיעור דמי התיווך לו זכאי טל, הוא זה הניצב כסלע מחלוקת בין הצדדים כאשר האחד אוחז בדמי השכירות הבסיסיים ורעהו באלה המופחתים, איש איש על פי נוחותו. 
פירוש המושג "דמי שכירות של חודש אחד משכר דירה של השנה הראשונה" מחייב, לדעתי, בירור פרשני המושפע ממהותה הכלכלית של ההתקשרות העיסקית על כל היבטיה.  
התהליך יכלול את בחינת הוראות ההסכם, לאור ההלכה המשפטית הקובעת, כי קפיטל העיסקה הינו זה הכולל את שוויה המלא של טובת ההנאה הגלום בה, גם אם זה מוסווה או מוטה באמצעים מלאכותיים, לעניין זה ראה ע"א 458/83, 459/83 וכן ת"א (מחוזי ת"א) 213/95 וע"א 2144/91. 

ומכאן, לניתוח הוראות ההסכם כמשקפות את היקפה הכלכלי האמיתי של העיסקה הנידונה. 

גולברי הסביר בעדותו כי הפחתת ההשתתפות בעבודות נועדה לפצות את האוזן השלישית בגין עלויות השיפוץ של הנכס בסכום של 128,000$ מחולק ל- 60 תשלומים חודשיים ומקוזז בדרך זו מתחשיב השכירות הבסיסי. בחקירתו הנגדית של גולברי הבהיר זה, כי הפחתת "הגרייס" נועדה לפצות את התובעים על תקופת השיפוץ. הגם שהדברים לא נאמרו במפורש משתמע מהם, כי שמריה הכירה בעקיפין בכך שבתקופת השיפוץ של הנכס תפגע יכולתה של האוזן השלישית להפקת הנאה מהשימוש בו.
לאמיתו של דבר, לפי זה נראה כי הצדדים להתקשרות הניחו כי שנת השכירות הראשונה לא תמוצה על ידי האוזן השלישית ואת הפסד ההנאה של האוזן השלישית אמדו אלה בסכום של 12,750$ לחודש, משמע, שיעור חודשי של 40% בקירוב מתחשיב השכירות הבסיסי. 
המסקנה המסחרית הכלכלית המתבקשת מנתונים אלה הינה, כי ב-40% מתוך תקופת השכירות של השנה הראשונה (כ- 5 חודשים בקירוב) לא חוייבה למעשה האוזן השלישית בדמי שכירות. לפי זה, הטרמינולוגיה בה השתמשו הצדדים ביחס לקביעת דמי התיווך כנגזרים מתמורת חודש דמי שכירות לשנה הראשונה איננה תואמת למהותה הכלכלית האמיתית של העיסקה, מכיוון שבשנת השכירות הראשונה בחלקה לא היה חיוב כלשהוא בדמי שכירות. "המופע" של תשלום דמי שכירות מופחתים לכל אורך השנה הראשונה כהנחת גרייס הוא דימוי מלאכותי שנעשה מטעמי נוחות. הביטוי האמיתי של העיסקה הינו כזה ולפיו, לא חל על האוזן השלישית חיוב כלשהו בדמי שכירות במשך קרוב ל- 5 חודשים משנת השכירות הראשונה בבידוד המרכיב של הנחת הגרייס. באותו אופן יש להתייחס לביטוי הכלכלי של הקיזוז בגין ההשתתפות בעבודות. הזיכוי לשנת השכירות הראשונה הינו בסך של 2,133$ X 12 שהם כ- 26,000$ שווה ערך ל- 3 שבועות נוספים של שכירות שבהם לא מחוייבת האוזן השלישית בדמי השכירות. 
יתרה מזו, גם הקיזוז של השתתפות המשכיר בעלות העבודות ל- 4 השנים הבאות הוא ביטוי מלאכותי לפטור מדמי שכירות. העובדה שהצדדים בחרו לחלק את הפטור הזה לתקופה ארוכה יותר איננה יכולה לטשטש את המשמעות הפיננסית הממשית שלו שהיא הגדלת היקף תקופת הפטור מדמי השכירות (26,000$ X 4 שנים = 104,000$ : 32,000$) ל-3חודשי שכירות נוספים.
לפי זה, למעשה הופטרה האוזן השלישית מתשלום דמי שכירות כמעט באופן מלא לכל שנת השכירות הראשונה. עפ"י הגיון מישקי מטריאליסטי זה בהעדר חיוב דמי שכירות לשנה הראשונה לא הייתה שמריה חייבת כלל בתשלום דמי תיווך.
האחרונה אמנם לא טענה, כי אין עליה לשלם דמי תיווך כלל לשנה הראשונה מן הסתם, נוכחה במידת חוסר הסבירות של העמדה ולפיכך, העדיפה לרכז את נימוקיה בהיבטים הטכניים של הנוחות המימונית על פיה נקבעו ההפחתות מתחשיב השכירות הבסיסי. מאלה ביקשה שמריה בהמשך לגזור את היקף החיוב לתשלום דמי השכירות כמשליך על הגדרת זכאותו של טל. 
לדעתי, אין קו הטיעון המוצע ע"י שמריה מתיישב עם הרציונל הכלכלי של העיסקה כפי שהוסבר לעיל.

הואיל וכך ולנוכח השיקולים כמפורט סבורני, כי שימוש בהגדרת מיתווה התשלומים החיובים והזיכויים של הצדדים לעיסקת השכירות בשנה הראשונה כמשקפת את דמי השכירות לשנה הראשונה איננה יכולה להתקבל. 
שוויה האמיתי של העיסקה כאן הינו בדמי שכירות של 32,000$ לחודש מאותה עת שבה נכנסו לתוקף החיובים שנקבעו. להבנתי, לא ניתן להגדיר את דמי השכירות כמופחתים לתקופה כזו או אחרת אלא לכל היותר כנשללים לחלוטין לפרק זמן מסוים באופן המקצר את תקופת התשלום ביחס לתקופת השכירות. היות ושכרו של המתווך לא נגזר מאורך תקופת השכירות אלא משוויה של העיסקה לתקופה שבה קיימת ההתקשרות בפועל נדחית טענת שמריה לדמי השכירות המופחתים כבסיס לתחשיב שכרו של טל.

הואיל וכך, ולאחר שנידחו טענותיה של שמריה יש להעדיף את עמדתו של טל ולקבוע כי הבסיס הנכון לחישוב זכאותו הינו זה המוגדר על פי דמי השכירות הבסיסיים ולפיכך, הוכחה תביעתו כנדרש.

סוף דבר

התביעה התקבלה במלואה.

הנתבעת תשלם לתובע את הסך של 80,335 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. בנוסף תישא הנתבעת בתשלום הוצאות משפט (אגרה ושכר עדים) ובשכ"ט עו"ד בסך 14,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 

ניתן היום 25.6.07, בהעדר הצדדים.

עותק פסק הדין יישלח לבאי- כוח הצדדים בדואר רשום ע"י המזכירות.
                                                                               
יעל אחימן, שופטת

בכפוף לשינויי ניסוח ועריכה סופיים 
ראיות:26.4.07
סיכומי תובעים: 10.5.07
סיכומי נתבעת: 24.5.07

