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פסק דין


בפני תביעה שעניינה חוב נטען של הנתבעת לתובעות בגין שירותי ניקיון ושמירה שהוענקו לה ואשר תמורתן לא שולמה כנדרש.

בהליכים שהתקיימו בין הצדדים בעבר, הגישו התובעות תביעה כנגד הנתבעת ואף קיבלו פסק דין חלקי כנגד הנתבעת בגין חלק מהחוב עליו לא חלקה. משלא שולם הכסף, התובעות החלו בהליכי הוצאה לפועל. בסופו של דבר ובמסגרת הליכי העבר הגיעו הצדדים להסכם פשרה ביום 5/4/05, אלא שהנתבעת לא פרעה מלוא חובותיה מכוחו. התובעות טוענות כי הנתבעת הפרה הסכם זה והנתבעת מאידך טוענת כי התובעות הפרו הסכם זה משלא המציאו מסמכים שונים שהיה עליהן להמציא לה ובשל כך לא המשיכה בפרעון התשלומים.

כך נולדה התביעה שבפני.

בהליכים שהתקיימו בפני ביום 15/2/10 הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין "במ/1" (להלן: "הסכם הפשרה") כך שבסופו של דבר נותרו שני עניינים במחלוקת בהם נתבקשתי להכריע ואכריע כאמור לפי תקנה 79א (ללא נימוקים) כפי שאפרט.

בהסכם הפשרה הגיעו הצדדים להסכמות שונות וביניהן כי הנתבעת תשלם לתובעת 1 בלבד באמצעות בא כוחה 1,923,814 ₪ כולל מע"מ ובתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 11/9/2006 ועד התשלום בפועל. סכום זה כולל את עמלת החברה למשק וכלכלה בשלטון המקומי בע"מ (להלן – "משכ"ל") בסך של 176,000 ₪. כן סוכם כי אם העירייה, הנתבעת, תמציא הוכחה כי סכום עמלת משכ"ל בסך 176,000 ש"ח או חלק ממנה שולם על ידה, יקוזז הסכום ששולם למשכ"ל מהסכום הנקוב דלעיל.

כן הסכימו הצדדים בהסכם הפשרה כי הם יטענו בכתב בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד לפיצוי נוסף לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=79" \t "Hok_28858" סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) בגבולות של עד 20% מסכום הפשרה וכי היה ויוכח שהעירייה שילמה את עמלת משכ"ל כאמור בסך 176,000 ₪ כאמור בסעיף 3 להסכם הפשרה, יחושב אחוז הפיצוי שאפסוק בניכוי העמלה ששולמה. כן סוכם בין הצדדים כי ביהמ"ש יפסוק את אחוז הפיצוי וכן האם יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין ואם כן – מאיזה מועד.

עוד סוכם כי ביהמ"ש יחליט על שיעור הסנקציה כנגד העירייה אם העירייה תפר את ההסכם, בכפוף לכך שאיחור של עד 7 ימים בביצוע איזה מבין התשלומים, לא ייחשב כהפרה.

השאלות אפוא שנותרו טעונות הכרעה לפי סעיף 79א כאמור, ללא נימוקים, ובהן אדון כעת:
1) האם יש לפסוק פיצוי נוסף ושיעורו, כאמור בסעיף 8 להסכם הפשרה 2) האם יש לפסוק סנקציה ושיעורה, כמפורט בסעיף 9 להסכם הפשרה.

הפיצוי הנוסף
כל צד הגיש סיכומיו והעלה טענותיו בעניין זה ולהלן אסקור אותן בקצרה. 

התובעות טענו בסיכומיהן כי יש להשית את סכום הפיצוי הנוסף של 20% מסכום הפשרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/9/06 (מועד הגשת התביעה בתיק זה).

לטענתן, מדובר בתשלום לעבודות ניקיון ושמירה שנעשו ע"י התובעת לשביעות רצונה המלא של הנתבעת עוד בשנים 2002 -2003, עבודות שהיה על הנתבעת לשלם תמורתן לא יאוחר מספטמבר 2003.

אלא שהנתבעת לא שילמה התמורה, והתובעות נאלצו להגיש כנגדה תביעה על סך של 2,951,356 ₪ בסדר דין מקוצר. ביום 15/4/04 ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי פס"ד חלקי כנגד הנתבעת לתשלום סך של 1,778,988 ₪ לשתי התובעות בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מה- 7/9/03 ועד למועד התשלום בפועל. אך משלא שולם סכום זה נאלצו התובעות לפעול בהליכי הוצאה לפועל כנגד הנתבעת. רק בשל הליכים אלו הושגה הסכמה ביום 5/4/05 לתשלום חובה של הנתבעת בהסכם פשרה בין הצדדים. 

התובעות עמדו בחלקן של הסכם פשרה זה, סגרו את תיקי ההוצאה לפועל וכן פעלו להשבת השיקים של הנתבעת, אלא שהנתבעת לא עמדה בהסכם פשרה זה והפסיקה גם לשיטתה לשלם הסכומים מכוחו, דבר שהוביל לכך שהתובעות נאלצו להגיש כנגדה התביעה שבפני על סך של 3,713,265 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/9/06.

עוד טוענות התובעות כי בדיון בבקשת רשות להתגונן בתיק דנן ביום 25/10/06 הודתה הנתבעת בחוב בסך של 1,426,523 ₪, ולמרות זאת גם סכום זה לא שולם על ידה. בנוסף גם התנהלותה של הנתבעת בתיק זה היתה תוך יצירת סחבת מכוונת בכל מיני בקשות והליכים שגרמו לעיכוב. התנהלות זו גרמה לכך שהתובעות נאלצו ללוות אשראי יקר מהבנקים, שעולה עשרות מונים על הפיצוי שניתן בגין הפרשי ריבית והצמדה כדין על מנת להמשיך ולהפעיל את עסקן.

התובעות שילמו לעובדים את השכר וזאת למרות שלא קיבלו במקביל כל כסף מהנתבעת. אי תשלום חוב הנתבעת גרם לכך שהתובעות לא היו מסוגלות לשלם משכורת לעובדיהן במועד וגם לא לספקיהן, דבר שגרם לחשיפתן למאות תביעות עובדים ועשרות תביעות ספקים. ברור הוא אפוא כי נוכח התנהלותה של הנתבעת סכום הפיצוי המבוקש של 20% כתוספת לקרן החוב הינו רק הטבה חלקית של מקצת הנזקים שנגרמו משך שנים רבות לתובעות. לתובעות אף נגרמו עלויות משפטיות משמעותיות כך שלמעשה הפיצוי הנוסף אך בקושי יכסה את העלויות המשפטיות של התובעות ומעט מאוד מנזקיהן.

הנתבעת טוענת מנגד כי הסכם הפשרה שהושג בעבר כאמור הותנה בהמצאת מסמכים ע"י התובעות עצמן, תניה מהותית וחשובה שכן היא נדרשה לצדדים על מנת לערוך חישוב נכון ומדויק של סכום התביעה וכי אי ביצוע התשלומים נבע ממחדל התובעות שלא המציאו את המסמכים והנתונים הנדרשים לצורך חישוב נכון ומדויק של סכום הפשרה המדויק וביצוע תשלומים לפיו.

לטענת הנתבעת בבקשת הרשות להתגונן היא הבהירה כי היא נכונה להמשיך בביצוע התשלומים עפ"י הסכם הפשרה בתנאי כי המסמכים והנתונים הנדרשים במסגרת הסכם הפשרה יומצאו ע"י התובעות, אלא שאלה הומצאו לה רק בעת ניהול ההליך כפי שניתן להיווכח מעדותו של גזבר העירייה ואת המסמכים על סגירת תיקי ההוצל"פ הוא ראה לראשונה רק בעת חקירתו בפני בית המשפט בבקשת רשות להתגונן.

על מנת שלא לפגוע בתובעות שילמה העירייה על חשבון הסכם הפשרה סך לא מבוטל של 964,000 ₪ עד שהפסיקה התשלום ודרשה מהתובעות לעמוד בהסכם.

בעת קבלת כתב התביעה נוכחה הנתבעת לגלות כי לתובעות פרשנות שונה להסכם הפשרה, כך שממילא לא היתה בין הצדדים כל הסכמה בנוגע לסכום הפשרה ואף אם הנתבעת היתה מבצעת את יתרת התשלומים בשלב זה, לא היה הדבר מונע את המשך ניהול התביעה ע"י התובעות.

במהלך ניהול ההליך דנן גילתה העירייה כי בפניה טענת קיזוז כנגד התובעות וביקשה לתקן את בקשת הרשות להתגונן שהגישה, אך בית המשפט לא נעתר לבקשתה נוכח המועד בו הועלתה. גם הערעור שהגישה על החלטה זו נדחתה נוכח המלצת ערכאת הערעור.

עוד טוענת הנתבעת כי התובעות מתעלמות מכך כי מצב העירייה באותה תקופה היה בכי רע, לא אפשר לה לתפקד, ואף הקשה עליה לשלם את שכר עובדיה. כן גרעונה הכלכלי הוביל את משרד הפנים למנות לה "ועדה קרואה" אשר ניסתה לשקמה. ועדה זו כשלה באיזון תקציבה ומצבה נותר בכי רע. בתקופה זו נמצאה העירייה בהסדרי תשלום לביטוח לאומי בסך של 1 מיליון ₪ לחודש; חובה בשנת 2004 למקורות חברת המים הגיע ללמעלה מ- 7 מיליוני ₪ וכסנקציה מספר פעמים נותקו המים במוסדותיה, העירייה הגיעה להסדר עם מקורות באשר לחובותיה הישנים; כן חובות העירייה בשנת 2004 הגיעו לשווי של עשרות מיליוני ₪ לגורמים שונים נוספים ובהם חובות של למעלה מ- 5 מיליוני ₪ לרשויות מס הכנסה, חובות בשווי 20 מיליוני ₪ לקופות גמל בעבור כספי התגמולים של עובדיה (קרן בלבד) וכן חובות של עשרות מיליוני ₪ לספקים, קבלנים ותאגידים שהתקשרו עימה. כך גם לא עלה בידיה לשלם שכר לעובדיה וגמלאיה משך חודשים מה שהוביל לשורת תביעות שהוכרעו בסוף ובעקבות פסק הדין שניתן היתה חייבת הנתבעת סכומים ניכרים בגין הלנת שכר. גירעונה של הנתבעת בשנת 2004 הגיע כדי 220 מיליון ₪, סכום הגבוה מתקציבה השנתי.

נוסף על כן על הנתבעת הוטלו גם עיקולים רבים, דבר שהקשה עליה עוד יותר את ביצוע התשלומים השונים ויחד עם כל זאת היה עליה כרשות מקומית להמשיך וליתן שירותים מלאים לתושביה ולשמור על תחזוקה ראויה של העיר ומוסדותיה.

על מנת למצוא פתרון הכינה הנתבעת עם משרד הפנים תוכנית הבראה ובמסגרתה הופסקה עבודתם של 250 עובדים ובוצע קיצוץ חד בהוצאות הנתבעת ובשירותים שמספקת. כן משנת 2004 פועלת הנתבעת לסירוגין בפיקוחו של חשב מלווה שמונה ע"י משרד הפנים שמפקח על כל הוצאה שלה ועל ביצוע תוכנית הבראה. 

מצוקה זו היא שמנעה ממנה מלכתחילה להסדיר התשלומים לתובעות כמו גם לספקים אחרים. הסכם הפשרה שהושג בתיק זה ביום 15/2/10 משקף למעשה את הסכום שהיתה הנתבעת משלמת לתובעות על פי הסכם הפשרה המקורי שהושג בעבר בצרוף הפרשי הצמדה וריבית, כך שלמעשה התובעות העמידו עצמן באותו מצב כשם שהיו עומדות לו היו ממציאות לעירייה את מלוא המסמכים והנתונים שנדרשו בהסכם הפשרה. ממילא סכום התביעה הינו מופרז וחסר בסיס, ולא היה צורך בניהול הליך ארוך שהיה נמנע לו היו מואילות התובעות לשבת יחד עם הנתבעת ולהעביר לה את מלוא הנתונים. משכך התובעות אינן זכאיות לכל פיצוי ופיצוי בדמות הפרשי הצמדה וריבית כבר ניתנה להם במסגרת הסכם הפשרה, מה גם שתשלום הפיצוי ייעשה מתוך כספי הציבור האמור לממן שירותים נדרשים וחיוניים לתושבי העיר לוד. כן הנתבעת החלה רק להתאושש מהמשבר הקשה אליו נקלעה והטלת פיצויים כה גבוהים על כספי הציבור בנוסף להפרשי הצמדה וריבית יגרע מיכולתה של הנתבעת לאושש קופתה.

לאחר שבחנתי את מלוא טענות הצדדים וראיותיהם אני קובע כי על הנתבעת לשלם לתובעות פיצוי נוסף בשיעור של 15% מסכום הפשרה, הכל בכפוף לאמור בסעיף 3 וסעיף 8 להסכם הפשרה לעניין ניכוי עמלת המשכ"ל, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/9/06 ועד למועד התשלום בפועל.

גובה הסנקציה
לעניין גובה הסנקציה שעל בית המשפט להשית על הנתבעת במקרה של אי תשלום הסכם הפשרה, התובעות טוענות כי הנתבעת הוכיחה מוסר תשלומים ירוד בכך שמסרה בידי התובעות שיקים במסגרת הסכם פשרה בעבר שלא כובדו ע"י הבנקים ובוטלו ע"י הנתבעת אחרי שניתנו. משכך יש להשית על הנתבעת סנקציה משמעותית על מנת להבטיח ביצוע התשלומים בפועל בתיק וכדי שידעו הצדדים כי בכך בא הנושא על פתרונו המלא והסופי. ממילא עבור מי שמתכוון לשלם את הפשרה אין משמעות לסנקציה. על כן מבקשות התובעות להשית על הנתבעת סנקציה משמעותית.

לעניין גובה הסנקציה טוענת הנתבעת כי הסיכומים נועדו באשר לשיעור הפיצוי הנוסף ולא באשר לסנקציה, עם זאת ומאחר והתובעות התייחסו לעניין בסיכומיהן אזי הבהירה הנתבעת כי מצבה הכלכלי שפר והיא עומדת בתשלומים לספקים ועובדים כיום והתובעות אף מודעות לכך היטב, וכי סכום פסה"ד בסך של 900,000 ₪ שנפסק לטובתם בהליך אחר אשר נוהל בין הצדדים שולם במלואו במועד. כן הנתבעת כבר שילמה לתובעות סכום לא מבוטל על חשבון הפשרה בסך של כ- 700 אלף ₪. כן לטענתה היא גוף שלטוני שאין חשש שייעלם ואין כל חשש כי התובעות לא יקבלו את סכום הפשרה עליו הסכימה הנתבעת. לחשש התובעות אין כל בסיס אלא שיש לקחת בחשבון כי יתכן בנסיבות שאינן תלויות בנתבעת עלולות לגרום לעיכוב של מספר ימים בתשלום ואז אין זה סביר כי תופעל כנגדה סנקציה ע"י התובעות, שכן בסופו של דבר מדובר בכספי ציבור. משכך אין לפסוק כל סנקציה בקשר עם ביצוע הסכם הפשרה מיום 15/2/10.

לאחר שבחנתי את כלל טענות הצדדים וראיותיהם אני קובע שיעור סנקציה בשעור של 15% מסכום הפשרה (בניכוי עמלת המשכ"ל כאמור באם הנתבעת תוכיח שזו שולמה) ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/9/06 ועד למועד התשלום בפועל.


פסיקתא .
לאור כל האמור לעיל אני קובע כדקלמן:
הנתבעת תשלם לתובעות פיצוי נוסף בשיעור של 15% מסכום הפשרה, הכל בכפוף לאמור בהסכם הפשרה לעניין ניכוי עמלת המשכ"ל, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/9/06 ועד למועד התשלום בפועל.
כן במידה והנתבעת תפר את הסכם הפשרה פרט לסכומים שנזכרים בהסכם הפשרה יהיה עליה לשלם סנקציה בשיעור של 15% מסכום הפשרה, הכל בכפוף לאמור בהסכם הפשרה לעניין ניכוי עמלת המשכ"ל, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11/9/06 ועד למועד התשלום בפועל.


המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.
ניתן היום,  ג' ניסן תש"ע, 18 מרץ 2010, בהעדר הצדדים.
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