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נגד

הנתבעת/תובעת שכנגד
       הרשות לפיתוח הגליל 


פסק דין

כללי
1. 	מחלוקת בין מזמין עבודה לקבלן בה כל צד טוען שהחוזה שנכרת ביניהם הופר על ידי רעהו ותובע פיצוי בעטיה של ההפרה. השאלה הטעונה הכרעה הנה אפוא מיהו המפר. 

2. 	במועד הרלוונטי לתובענה עסקה התובעת (להלן: החברה או חברת סטאר מדיה) בהפקת אירועים. הרשות לפיתוח הגליל (להלן גם: הרשות) הנה תאגיד סטטוטורי, אשר הוקם מכח HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ|ג-1993&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_32000" חוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג-1993 (להלן: HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ|ג-1993&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_32000" חוק הרשות לפיתוח הגליל). מתפקידה בין היתר "ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל" (ראה סעיף 5(א)(1) לחוק הרשות לפיתוח הגליל).

3.	בין חברת סטאר מדיה לבין הרשות לפיתוח הגליל נכרת חוזה לפיו התחייבה הראשונה להפיק כנס לקידום התיירות בגליל. במהלך ביצוע העבודה, כאשר הגישה החברה חשבון חלקי שני, נתגלעו בין השתיים חילוקי דעות. הרשות טענה כי במועד הגשת חשבון זה טרם הושלם שלב הביצוע המזכה את החברה בתשלום. החברה מצדה טענה כי הושלם השלב השני. משלא הגיעו הצדדים לעמק השווה הפסיקה החברה את עבודתה. 

4.	החברה הגישה אפוא תובענה זו בה תבעה 170,291 ₪ (נכון ליום הגשת כתב התביעה), סכום הכולל שלושה ראשים: התמורה בגין השלב השני (117,182 ₪); אבדן רווח בגין אי-קיום החוזה במלואו  (50,221 ₪) והוצאות (2,887.5 ₪).

הרשות מצדה הגישה תביעה שכנגד בה תבעה פיצוי בסך 330,400 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לה לטענתה עקב הפסקת עבודת החברה. סכום זה מורכב מההפרש בין מה שנאלצה לשלם לחברת הפקה אחרת שהשלימה את העבודה לבין מה שהתחייבה לשלם לחברת סטאר מדיה (107,000 ₪); השבת מה ששולם מתוך סברה מוטעית כי החברה סיימה את השלב הראשון (59,400 ₪); נזק שנגרם לה עקב דחיית מועד הכנס (64,000 ₪) ואבדן שעות עבודה ופגיעה במוניטין (100,000 ₪).


העובדות
5. 	עד לשנת 2008 טיפלו רשויות הגליל המזרחי והמערבי בנפרד, כל אחת בתחומה, בנושא התיירות בגליל. בין היתר אורגנו מידי שנתיים כנסים על ידי התאחדות בתי המלון בטבריה בשיתוף עמותת תיירות טבריה ומשרד התיירות, שנועדו לקידום תיירות לגליל המערבי בלבד. 

6.	בשנת 2008 חלה תפנית. הרשות לפיתוח הגליל יזמה פעילות משותפת לגליל המערבי והמזרחי, ובתוך כך גם יזמה כנס בינלאומי תחת השם "Go Galilee" (להלן: הכנס) שמטרתו עידוד התיירות בגליל, המערבי והמזרחי. הכנס נועד לעיתונאים בתחום התיירות ולסוכני נסיעות, מאירופה וארצות הברית. 

7. 	תחילה הוטלה מלאכת ההפקה על עמותת תיירות טבריה, וזו התקשרה בחוזה עם היועץ השיווקי מר יעקב דובב (להלן: מר דובב או היועץ השיווקי) ברם בשלב מסוים נטלה הרשות את ההפקה לידיה. לפיכך ביום 30.5.08 פרסמה מכרז לקבלת הצעות להפקת הכנס. בין תנאי המכרז צוין כי על המפיק שיזכה יהא לשאת בשכר היועץ השיווקי, שהסתכם בסך 60,000 ₪ כולל מס ערך מוסף (ראה נספח ב' לתצהיר, נ/1).

8.	חברת סטאר מדיה וחברת אורטרא בע"מ (להלן: חברת אורטרא) נמנו על מגישי הצעות למכרז. עם פתיחת תיבת המכרזים התברר כי חברת סטאר מדיה הגישה את ההצעה הזולה ביותר והיא הוכרזה אפוא כזוכה במכרז, לא לפני שנערך בירור עמה (באמצעות מנהלה אהרון רחמים [להלן: מנהל החברה]) כדי לוודא כי אכן הובא בחשבון שכרו של היועץ השיווקי.

9. 	ביום 18.9.08, כשלושה חודשים וחצי לאחר פרסום המכרז, נחתם חוזה בין הרשות לבין חברת סטאר מדיה להפקת הכנס. בעלי הדין חלוקים בשאלה מה גרם לעיכוב חתימת החוזה. לטענת הרשות מקור העיכוב בהתנהגות החברה, שאנשי מקצוע מטעמה שעיסוקם הפקת אירועים לא הגיעו לישיבות העבודה שהתקיימו קודם לכן, אלא התייצב איש כספי שטיפל, לפי הנטען, בהבראת החברה שנקלעה לקשיים והיה חסר ידע לחלוטין בנושא הפקת אירועים (ראה סעיף 8 לתצהיר נ/1. כן ראה בעמ' 14 ש' 11 – 12).

גרסת חברת סטאר מדיה לעומת זאת הנה כי העיכוב בחתימת החוזה, וכפועל יוצא בתחילת עבודתה, נבע מהתנהגות הרשות שלא התארגנה כיאות ושינתה דעה חדשות לבקרים בנוגע לאופי הכנס ומועד קיומו (ראה סעיף 9 לתצהיר, ת/1).

10.	אף כי לסוגיה זו אין חשיבות לצורך ההכרעה במחלוקת דנן, כי אין חולק שהעיכוב בחתימת החוזה לא השפיע על השתלשלות העניינים שהביאה להפסקת עבודתה של חברת סטאר מדיה ייאמר, כי גרסת האחרונה  עדיפה עליי על פני זו של הרשות לפיתוח הגליל. 
ראשית, אין זה נהיר מהו הקשר בין ישיבות עבודה, שמטבען מתקיימות בשלב הביצוע, לבין חתימת החוזה שמטרתו להסדיר את היחסים המשפטיים בין הצדדים לו. יתרה מכך, תנאי החוזה נקבעו בשלב הטרום-חוזי (המכרז) ולא בישיבות ששקדמו לחתימתו. למותר לציין כי בהתאם להוראות HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=תקנות חובת המכרזים, התשנ|ג-1993&T=4&FromWord=1&Seif=17" \t "Hok_29517" תקנה 17(ב)(3) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993 היה זה מחובתה של הרשות לצרף למסמכי המכרז נוסח החוזה שעתיד להיחתם, ומטעמיה היא בחרה שלא לעשות-כן. לו פעלה הרשות כמתחייב סביר להניח שהיה נחתם חוזה בסמוך לאחר זכיית החברה במכרז.

שנית, בפרוטוקול הישיבות שקדמו לחתימת החוזה אין זכר לטענה לפיה חברת סטאר מדיה היוותה גורם מעכב או כי קשייה הכספיים לא אפשרו קידום המיזם. ההפך הוא הנכון. בפרוטוקול הישיבה מיום 24.7.08 ציינה נציגת הרשות כי "עדיין אין חוזה מוכן- טלי תפעיל לחץ חזק יותר על עו"ד הרשות בכדי לחתום עליו במהרה" [השיבושים הלשוניים במקור] ואמירתה זו עולה בקנה אחד עם גרסת החברה. 

שלישית, לו היה ממש בטענת הרשות בדבר מצבה הכלכלי הרעוע של החברה סביר להניח שלא היתה מתקשרת עמה בחוזה, או למצער היתה דורשת בטוחה בדמות ערבות בנקאית, ואין חולק כי ויתרה על דרישה זו.

	אני קובעת אפוא כי העיכוב בחתימת החוזה נבע מסיבות התלויות ברשות לפיתוח הגליל ללא קשר למעשים או מחדלים אפשריים מצד החברה.  

11.	בחוזה נקבעו שלושה שלבי ביצוע (אשר כונו על ידי בעלי הדין "אבני דרך") שבסיום כל אחד מהם זכאית היתה חברת סטאר מדיה לקבלת תשלום. שלבים אלה נקבעו בסעיף 4 לחוזה, שבשל חשיבותו יובא במלואו להלן:
"4. חשבונות ותשלומים
	4.1 הפרוייקט יחולק לשלושה שלבים, בגינם יהיה המפיק זכאי לתשלום בחלקים כדלקמן: 	
4.1.1  הגשת תכנית מאושרת (להלן: "השלב הראשון") - 15%.
lawdata - דטהחוק4.1.2 עם השלמת ההפקה של כל חומר הפרסום והפצתו (להלן: "השלב השני") - 35%.
4.1.3 ישיבת סיכום לאחר סיום הכנס (להלן: השלב השלישי") - 50%.
4.2 בתום כל שלב יגיש המפיק חשבון לרשות שיכלול אסמכתאות לביצוע כל שלב. החשבון ייבדק על ידי  הרשות בתוך 10 ימים מיום הגשתו. אושר החשבון, כולו או חלקו, ישולם הסכום המאושר בתנאים של שוטף + 120. נדרשו הבהרות או פרטים נוספים בקשר לחשבון, יחל מניין ימים כאמור לעיל מיום השלמת הפרטים על ידי המפיק.
כל תשלום ישולם כנגד מתן חשבונית מס כדין.
4.3 מובהר בזה כי התמורה הנ"ל כוללת את כל הוצאות המפיק ובכלל זה הוצאות תקורה, משרד נסיעות, טלפון וכל הוצאה אחרת שתהיה למפיק בקשר עם ביצוע התחייבויותיו.
4.4 אושר חלק מחשבון, ישולם חלק זה בתנאים המפורטים לעיל. ניתנו הערות לחשבון או התבקשו השלמות כלשהן, יחל מנין הימים לביצוע התשלום מהיום בו תוקנו ההערות ו/או בוצעו ההשלמות הנ"ל.
4.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכתנאי נוסף לביצוע התשלומים תהיה הרשות רשאית לדרוש מנותן השירות קבלות ו/או מסמכים ו/או מידע בקשר לפרויקט הכל לפי שיקול דעתה, ונותן השירות מתחייב למתנם לאחר דרישתה הראשונה של הרשות. הוצגה דרישה כנ"ל, יחל מנין הימים מיום קיומה על ידי נותן השירות".

12.	ביום 19.11.08, בתום ביצוע השלב הראשון, הגישה החברה חשבון וביום 15.1.09 שולם לה הסכום שאושר על ידי הרשות.

13. 	ביום 31.12.08 הגישה חברת סטאר מדיה חשבון ביניים נוסף, לאחר שלטענתה השלימה את השלב השני עם הפקת כל חומר הפרסום והפצתו. הדרישה נדחתה על ידי הרשות, שדרשה מהחברה להכין חומר גרפי חסר, שהחברה אכן השלימה. ואולם גם לאחר הכנת החומר הגרפי האמור טענה הרשות כי השלב השני טרם הושלם. לדבריה,  רק עם פתיחת הכנס וחלוקת דברי פרסום שונים למשתתפים, כגון תיקיות ותגים וכן הצבת שלטים יסתיים השלב השני (ראה נספח 7 לתצהיר, נ/1). 

14.  	במועד בו הוגש החשבון ביצעה החברה עבודה לקידום הקפת הכנס: נשלחו שתי הודעות לקהל היעד; אתר אינטרנט וכן אתר ההרשמה לכנס עלו לאוויר ופעלו בשפות שונות. כמו-כן חומר פרסומי לכנס הוכן והופץ בתערוכות בחו"ל. כאמור, לפי דרישת הרשות החברה גם השלימה חומר גרפי שנועד להדפסה ואשר עתיד היה להיות מחולק בין באי הכנס.

15.	עקב אי-תשלום החשבון השני נקלעה החברה למצוקה כלכלית. מטעם זה הביעה הרשות נכונות לשלם לחברה מפרעה בשיעור 10% מסכום החשבון, או לחלופין לשלם לה את מלוא דרישתה אך זאת בתנאי שתמציא ערבות בנקאית בגובה זהה (ראה סעיף 28 לתצהיר נ/1). החברה דחתה שתי הצעות אלו ועמדה על דעתה כי השלב השני הושלם ולכן על הרשות לשלם לה את החשבון בעבורו, ללא כל תנאי.

16.	משלא הגיעו הצדדים לעמק השווה הפסיקה החברה את עבודתה, וכדי להימנע מפגיעה בהפקת הכנס התחייב מנהלה להעביר למפיק שיבוא במקומה את מה שבוצע עד לאותו שלב.  בפועל התקשרה הרשות לפיתוח הגליל עם חברת אורטרא אשר הפיקה את הכנס בלא שבִקשה שיתוף פעולה מצד חברת סטאר מדיה.

מועדי הגשת החשבון והתשלום
17.  	מסעיף 4.2 לחוזה עולה כי בתום כל שלב קמה לחברה הזכות להגיש חשבון (בצירוף אסמכתאות להוכחת ביצועו) ועם אישורו על הרשות לשלם את הסכום המאושר על בסיס שוטף + 120. 

במאמר מוסגר יצוין, כי חברת סטאר מדיה העלתה טענה לפיה מועד התשלום המוסכם היווה תניה מקפחת שנכפתה עליה על ידי הרשות. אף כי סוגיה זו אינה רלוונטית להכרעה ייאמר, כי דין הטענה להידחות. לא זו בלבד שהמדובר בטענה בעלמא, אלא שגם אם החוזה נכרת עקב פגם בכריתתו (מסוג כפיה או לחץ) הרי שבהעדר הודעת ביטול החוזה תוך הזמן סביר לאחר שפסקה הכפיה או הלחץ, אין החברה רשאית להסתמך על הפגם. מעבר לכך, ההסבר שניתן על ידי הרשות (ראה סעיף 13 לתצהיר נ/1) מניח את הדעת ואף מתיישב עם העובדה שהאחרונהו שילמה את התמורה בגין השלב הראשון הרבה לפני תום המועד החוזי.

 18.	שלבי הביצוע מצוינים בסעיף 4 לחוזה. סעיף 4.1.1 מתייחס לשלב הראשון ("הגשת תכנית מאושרת"); סעיף 4.1.2 מתייחס לשלב השני ("השלמת ההפקה של כל חומר הפרסום והפצתו") וסעיף 4.1.3 מתייחס לשלב השלישי ("ישיבת סיכום לאחר סיום הכנס"). חרף חשיבותה של תניה הקובעת את השלבים השונים המזכים את המפיק בתשלום, ניסוחה עמום. אין בה הגדרת "חומר פרסום" – האם הכוונה לחומר כתוב על אודות הכנס שנועד להפצה בקרב קהל היעד ובנציגויות ישראל בחו"ל כטענת החברה, או שמא כולל גם דברי דפוס או אחר (כגון תיקיות ותגים) שנועדו לחלוקה בין באי הכנס, כטענת הרשות לפיתוח הגליל. 

19.	מעיון במסמכי המכרז (המכרז מצוי בשלב הטרום-חוזי, וניתן להיעזר בו לצורך פרשנות החוזה) עולה כי אין התאמה בין תנאיו לבין שלבי הביצוע שנקבעו בסעיף 4 לחוזה. בעוד המכרז מציין מהי עבודתו הכוללת של המפיק, אשר חולקה לנושאים לצרכי תמחור בלבד ללא קשר לשלב בו תבוצע, מציין החוזה שלבי ביצוע של העבודה בפועל. 

כך, בתנאי המכרז מפורטת כלל העבודה הנדרשת מהמפיק ("עבודת חברת ההפקה הכוללת:" ובהמשך רשימת מטלות בהן נדרש המפיק לעמוד); עבודת המפיק בתחום  העיצוב הגרפי, הדפסת חומרים והפצתם דרך האינטרנט ("עיצוב גרפי והפקת (ביצוע) חומרי דפוס, אינטרנט"); יחסי ציבור ("יח"צ, דוברות, שיווק ופרסום") וענייני תחבורה והדרכה ("תחבורה והדרכה"). החוזה לעומת זאת מציין שלבים לפי קצב התקדמות העבודה – השלב הראשון (בגינו סוכם תשלום בשיעור 15% מהתמורה הכוללת) מתייחס לעבודות ההכנה (תכנון); השלב השני (בגינו סוכם תשלום בשיעור 35% מהתמורה הכוללת) מתייחס להפצת חומר פרסומי; השלב השלישי (בגינו סוכם תשלום יתרת התמורה) מתייחס לשלב הסיכום בתום הכנס.

20.	במחלוקת בין הרשות לבין החברה עדיפה עליי גרסתה של האחרונה. 
	
ראשית, החוזה נוקט בלשון עמומה המותירה מקום ליותר מפרשנות אחת. עמימות זו פועלת לרעת המנסח, קרי, הרשות. מסקנה זו מקבלת משנה תוקף שעה שהמדובר בחוזה- רשות. ככל רשות ציבורית מוטלת על הרשות לפיתוח הגליל החובה לנהוג בתום-לב ובהגינות כלפי האזרח. אם כטענתה כיום היה מועד התשלום השני סמוך ביותר למועד התשלום השלישי היה מחובתה לציין זאת במפורש ולהבהיר – כפי שטוענת  כיום – כי הסכמתה לשלם במהלך הביצוע היה בגדר חריג.

למותר לציין כי התביעה להשבה שהגישה הרשות אך מדגישה את חוסר הבהירות בחוזה. כזכור, הרשות שילמה לחברה בעבור השלב הראשון ברם לטענתה כיום, התברר לה בדיעבד כי האחרונה לא השלימה שלב זה. יוצא אפוא כי במהלך קיום החוזה נתנה הרשות פירוש לחוזה  השונה מזה שהיא נותנת לו כיום.

בסוגיית פרשנות חוזה לרעת המנסח ראה בין היתר HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=6701&Tik_Ref=00&Tik_Type=6&zad=קאלש מרדכי&T=8&FromWord=1" \t "Psak_15250" ע"א 6701/00 קאלש מרדכי חברה לבנין בע"מ נ' מרים אבנר, פ"ד נו(5) [2002], 799.

לעניין חובותיה של הרשות לפיתוח הגליל כרשות ציבורית ראה בין היתר  HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=135&Tik_Ref=75&Tik_Type=5&zad=סאי טקס&T=8&FromWord=1" \t "Psak_197305" בג"ץ 135/75 סאי טקס קורפורשיין בע"מ נ' שר המסחר והתעשיה, פ"ד ל  (1) 673 [1975]; HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=144&Tik_Ref=77&Tik_Type=6&zad=מדינת ישראל&T=8&FromWord=1" \t "Psak_569874" ע"א 144/77 מדינת ישראל נ' פבר, פ"ד מד (3) 769 [1990]; HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=376&Tik_Ref=81&Tik_Type=5&zad=לוגסי נ$$$&T=8&FromWord=1" \t "Psak_497521" בג"ץ 376/81 לוגסי נ' שר התקשורת, פ"ד לו (2) 449, 455 - 457 [1981]; HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=4422&Tik_Ref=92&Tik_Type=5&zad=עפרן נ$$$&T=8&FromWord=1" \t "Psak_431780" בגץ 4422/92 עפרן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד מז (3) 853,860  [1993]. כן ראה  י' זמיר, "הסמכות המינהלית" כרך ב',  673 (1996); ג' שלו "חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית" דין הוצאה לאור בע"מ, 1999, 17 - 18).
 
 	שנית, גרסת מנהלת פרויקטים ברשות, אשר העידה על ההסכמות שהושגו בין הרשות לבין מנהל החברה, השתנתה במהלך עדותה. תחילה העידה כי השלב השני כלל "פרסום ושיווק" (ראה עמ' 16 ש' 22 – 24); בהמשך ציינה בלי לפרט כי השלב השני כלל הרבה יותר מחלוקת חומרים לבאי הכנס (עמ' 16 ש' 25 – 27); בהמשך ציינה כי היה על הרשות לשלם בעבור שלב זה כשבוע לפני תחילת הכנס, דהיינו לפני חלוקת תיקים ותגים לבאי הכנס (עמ' 17 ש' 1 – 2) ולבסוף ציינה כי היה נהיר לה ולמנהל החברה כי השלב השני התייחס לאנשים שיגיעו לכנס (עמ' 17 ש' 11 – 16). חוסר עקביות זו פועלת לרעת הרשות. לעומת זאת מנהל החברה הציג גרסה עקבית מתחילת הפרשה.

	שלישית, אף כי לטענת מנהלת פרויקטים מטעם הרשות סוכמו תנאי התשלום בפגישה מיום 31.8.08 (שקדמה לחתימת החוזה) הרי שבפרוטוקול שנרשם אותו יום אין זכר לסיכום זה.  חשוב מכך, החוזה שנחתם מאוחר יותר נוקט כאמור בלשון עמומה.  

רביעית, בתצהירה ציינה הנ"ל כי שיווק הכנס נעשה הן על ידי הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לסוכני נסיעות בעולם והן על ידי חלוקת חומרי דפוס ביריד תיירות שנערך בחו"ל ולשכות משרד התיירות (סעיף 22 לתצהירה, נ/1). בעדותה הוסיפה כי תחילה נעשתה ההפצה באמצעות דואר אלקטרוני כאשר שלב הדפסת החומר עתיד היה להגיע רק לאחר קבלת נתונים ברורים ביחס למספר באי הכנס (עמ' 17 ש' 9 – 16). עדות זו מתיישבת עם גרסת מנהל החברה לפיה הדפסת עלוני מידע וחומר אחר שאמור היה להיות מחולק בין באי הכנס היווה חלק מהשלב השלישי. 

	חמישית, פער הזמנים בין השלבים השני והשלישי כפי שהעיד מנהל החברה מתיישב עם מבחן ההיגיון, שהרי אין זה סביר כי צדדים לחוזה יציינו שלושה שלבים בעוד הלכה למעשה סוכם על שני שלבים בלבד. 

מעבר לכך, מגרסת מנהל החברה עולה כי השלב השני כלל כמחצית מעבודת ההפקה ולכן  תשלום מחצית מהתמורה בתום שלב זה הנה בעלת היגיון כלכלי. ראוי לזכור כי הצעת חברת סטאר מדיה כללה לא רק את הרווח הצפוי לה, אלא גם את העלויות הכרוכות בהפקה (כגון שכר עובדיה, עלות הקמת אתרי אינטרנט, שכר היועץ השיווקי) אשר מומנו על ידה. אין תמה אפוא שכאשר דרשה החברה את התשלום בעבור השלב השני ציינה כי מחמת אי-תשלום התמורה המוסכמת תקלע לקשיים כלכליים.  

21.	אני קובעת אפוא כי השלב השני הושלם עם הפצת חומר פרסום באמצעות דואר אלקטרוני, הקמת אתרי אינטרנט (למסירת מידע ולרישום) שפעלו במספר שפות, המצאת חומרי דפוס על אודות הכנס באמצעות נציגויות ישראל בחו"ל וביריד בחו"ל וכן הכנת חומר גרפיקה לדברי דפוס שעתידים היו להימסר לבאי הכנס. 

מי המפר
22. 	עיקר המחלוקת נעוצה בשאלה האם השלימה החברה את שני שלבי הביצוע בגינם הגישה חשבון. משנקבע לעיל, כי החברה השלימה את השלב השני אין מנוס מהקביעה כי גם השלימה את השלב הראשון (של התכנון) וכי הרשות היא זו אשר הפרה את החוזה שעה שלא שילמה את התמורה המוסכמת בגין השלב השני. הפסקת העבודה על ידי החברה הנה פועל יוצא של הפרה זו. 
 
התמורה  לה זכאית חברת סטאר מדיה 
23. 	משנקבע כי הרשות היא זו שהפרה את החוזה וכי החברה השלימה את השלב השני יש לקבוע כי זכאית האחרונה לתמורה בעבורו בסך 117,182 ₪ (קרן). סכום זה מהווה כאמור 35% מהתמורה החוזית. 
  
24. 	שונה המצב בנוגע לתביעת החברה לפיצוי בגין אבדן רווח, אשר הוערך על ידה ב-30% ממחצית התמורה החוזית בעבור השלב השלישי ולהשבת עלויות תרגום. התביעה בגין אבדן רווח נועדה להעמיד את החברה - הצד הנפגע - במצב בו היתה נתונה לוּ קוים החוזה (פיצויי קיום). 

גם אם עקרונית זכאי הצד הנפגע לפיצויי קיום הרי שבמקרה דנן לא הוכח הנזק הנתבע. אין די בהערכה הסתמית מצד מנהל החברה, אשר לא זו בלבד שלא הציג את הנתונים ששימשו אותו לצורך עריכת החישוב, אלא שחישובו מהווה הערכה בעלמא שכן אין חולק כי מנהל החברה אינו איש כספים. 

ההוצאות הנתבעות בגין תרגום מסמכים לא הוכחו כדבעי, ואין לדעת האם נכללו במסגרת החשבונות שהגישה החברה  בגין השלבים ראשון ושני.
 
25.	חברת סטאר מדיה זכאית אפוא לתשלום סך של 117,182 ₪, נכון למועד הגשת התובענה. 
 
התביעה שכנגד
26. 	הרשות הגישה תביעה שכנגד בגין הנזקים שנגרמו לה לטענתה בעטיה של הפרת החוזה על ידי החברה. במסגרת זו העלתה טענות מטענות שונות, ובין היתר בנוגע לאיכות עבודת חברת סטאר מדיה וחוסר מקצועיות מצדה. כן טענה כאמור, כי החברה לא השלימה את השלב הראשון ולכן עליה להשיב לה את מה ששולם להבגינו. עוד נטען כי על החברה לשלם לה את ההפרש בין מה התמורה שסוכמה עמה לבין מה ששולם לחברת אורטרא.

27.	טענת הרשות לפיה על החברה להשיב לה את מה ששילמה לה בעבור השלב הראשון אינה יכולה להתקבל. משנקבע כי החברה השלימה את השלב השני ממילא יש לקבוע כאמור כי השלב הראשון הושלם, כך שאין הרשות זכאית להשבה. 

28.	טענת הרשות בדבר חוסר מקצועיות החברה לא הוכחה. אף כי החברה שלחה לרשות שתי דרישות לתשלום - בעבור השלבים הראשון והשני - לא נטען על ידה אז כי עבודת החברה בלתי מקצועית. לא זו אף זו, כשנתגלעו חילוקי דעות בינה לבין החברה הציעה הרשות שתי חלופות לתשלום ובשום שלב לא דרשה הפסקת החוזה מחמת חוסר מקצועיות מצד החברה. 

29.	למעשה לראשונה נשמעו השגות ביחס לאיכות עבודת החברה או מקצועיותה בחילופי דואר אלקטרוני בין מר דובב לבין מר אליעזר הוד ממשרד התיירות (להלן: מר הוד) ובעיקר בהודעת דואר מיום 4.3.09 שנשלחה על ידו. 

הודעות דואר אלקטרוני אלה מהוות עדות מפי השמועה, לה התנגדה החברה כך שערכה הראייתי שואף לאפס. למותר לציין כי לאור תוכן ההודעה מאותו יום - "אני, לאחר חמש דקות שיחה עם STARMEDIA, הגעתי לכלל מסקנה שהם לא מקצועיים. הודעתי לכם על כך בכתב ובעל פה" – ניתן היה לצפות לראיות נוספות לאישוש אמירה זו, וכאלה לא הוגשו. 
 
30.	יתרה מכך, הרשות לפיתוח הגליל בחרה, מטעמיה היא, שלא לזמן את מר הוד למתן עדות. הרשות טענה אמנם כי הלה ממלא תפקיד בחו"ל ולכן נבצר ממנה לזמנו, ואולם הסברה לאו הסבר הוא. שהות מחוץ לגבולות המדינה אינו מונע מתן תצהיר וחקירה עליו. אין טענה וממילא אין ראיה לפיה לא ניתן היה לזמן את מר הוד למתן עדות באחד מביקורי מולדת ולא נתבקשה גביית עדותו בחו"ל או באמצעות כינוס וידאו.
 
לעניין הכללים החלים לגביית עדותו של עד השוהה בחו"ל באמצעות כינוס וידאו ראה HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=3810&Tik_Ref=06&Tik_Type=12&zad=י דורי&T=8&FromWord=1" \t "Psak_213216" רע"א 3810/06 י. דורי את צ'יקובסקי בניה והשקעות בע"מ ואח' נ' גולדשטיין ואח', פורסם בנבו [2011].

31.	על כך ניתן להוסיף, שמנהל החברה לא נשאל לפשר אמירת מר הוד. גם מטעם זה אין לתת לה משקל.
 
32.	הרשות גם מסתמכת על דברי מר דובב לפיהם לא היה שבע רצון מעבודת החברה. דברים שנאמרו על ידו אינם יכולים לסייע לרשות הן משום שהמדובר בעדות מפי השמועה והן משום שלא היתה מניעה לזמן את מר דובב למתן עדות (מכל מקום לא נטען אחרת).

הימנעות מהבאת ראיה חיונית שהיתה הישג יד של בעל הדין פועלת לרעתו, ואין אלא להסיק כי לוּ הובאה היה בה כדי לתמוך דווקא בגרסת היריב, ובמקרה דנן - החברה.

ראה בסוגיה בין היתר ע"א 29/91 קבלו נ' שמעון עבודות מתכת בע"מ, פ"ד מט(1), 450 [1995].

33.	הרשות גם הוסיפה, כי החברה הכינה אמנם תכנית להפקת הכנס ברם לא פעלה לקבלת אישורי הגורמים בשטח, וכתוצאה מכך היה צורך לדחות את מועד הכנס. עוד טענה כי חברת אורטרא, לה שִלמה הרשות סכומים גבוהים יותר, נאלצה להתחיל את העבודה מראשיתה, וכל עבודת החברה והכספים שהושקעו בתקופת עבודתה ירדו לטמיון.

34. 	טענת הרשות לפיה החברה לא קבלה אישור הגורמים המוסמכים בשטח לא הוכחה ואף אינה נהירה. לטענתה היה על החברה לחתום על חוזים עם בתי מלון ועם חברות הסעה, ומכיוון שלא עשתה כן לא ביצעה את מלאכתה כבדעי. אין לקבל טענה זו. פעולות אלו חורגות מהפקת חומר פרסומי וניתן היה לבצען רק לאחר קבלת נתונים ברורים ביחס למספר המשתתפים. שעה שאין מספרם ידוע (והרשות עצמה שינתה את הערכותיה - תחילה תכננה כנס בהשתתפות כ-250 סוכני נסיעות ועיתונאים, אם כי העריכה שישתתפו 180 בלבד ובשלב מאוחר יותר סברה כי 150 משתתפים יהיו הישג נאה). ברי אפוא כי זולת סיכום עקרוני עם נותני שירותים למיניהם לא ניתן היה להתקשר עמם בחוזה.
 
35. 	גם ההחלטה לדחות את מועד הכנס אינה יכולה להיזקף לחובת החברה. מלכתחילה היה מועד הכנס משוער בלבד. סיכום הפגישה מיום 24.7.08 מאשש את הטענה לפיה מלכתחילה נקבע הכנס לסוף שנת 2008 או תחילת 2009 כטענת מנהל החברה (ראה נספח ב' לתצהיר ת/1; כן ראה עדות מנהלת פרויקטים של הרשות בעמ' 19 ש' 1 - 5).

הרשות לא הוכיחה מספר נרשמים לכנס למועד המקורי המתוכנן, ולא מן הנמנע שמיעוט הנרשמים גרם לשינוי המועד. 
 
36. 	גם טענתה של הרשות לפיה לאחר הפסקת העבודה של חברת סטאר מדיה נאלצה לקחת על עצמה עבודות נוספות הקשורות בהפקת הכנס וכי כל עבודת חברת סטאר מדיה ירדה לטמיון לא הוכחו. מה גם שלדברי הרשות שילמה לחברת אורטרא סכום גבוה יותר בין היתר משום שנאלצה זו לבצע מחדש את כל מה שחברת סטאר מדיה עשתה קודם לכן, והיא – חברת אורטרא – הפיקה את הכנס מתחילתו. 
 
 	הרשות בחרה שלא לזמן איש מטעם חברת אורטרא ממנו ניתן היה ללמוד ממקור ראשון על מהות העבודה שבוצעה על ידה ובאיזה חלק מעבודת חברת סטאר מדיה ניתן היה להשתמש. הימנעות זו פועלת אף היא לרעת הרשות. 

מעבר לכך, אין להניח כי חברת אורטרא הפיקה חומר גרפי או חומר מודפס שכבר הופקו על ידי חברת סטאר מדיה ואושרו על ידי הרשות. מכל מקום, גם אם בחרה חברת אורטרא, משיקוליה היא, שלא להשתמש בעבודת חברת סטאר מדיה אין לזקוף זאת לרעת האחרונה. לא מן הנמנע ששינוי מועד הכנס חייב ביצוע חלק מהעבודות מחדש, ברם גם במקרה זה אין לזקוף זאת לחובת החברה. 

37. 	גם טענותיה של הרשות בדבר קשיים כלכליים של החברה שנתגלו לטענתה כבר בתחילת הדרך לא הוכחו כדבעי. אמנם נכון, הוטל עיקול על כספים שהגיעו או יגיעו לחברה מאת הרשות ברם אין לכך נפקות להליך דנן, שכן העיקולים (בסכומים בלתי משמעותיים) הוטלו בשנת 2010 ולא קודם לכן. יתר טענותיה של הרשות בעניין זה אינן אלא טענות בעלמא ללא תימוכין בראיות. 

למעשה טענה זו יכולה ללמד על שתי אפשרויות: האחת, כי אין ממש בטענות אלה; השניה, כי הרשות התרשלה התרשלות רבתית שעה שהתקשרה בחוזה עם חברת סטאר מדיה בלא שבדקה כדבעי את כישוריה ואת חוסנה הכלכלי. אין יסוד להניח כי החלופה השניה הנה הנכונה.

38.	לסיכום, משנקבע לעיל שהרשות הפרה את החוזה וכי זו ממילא לא הוכיחה את טענותיה במסגרת התביעה שכנגד, דין התובענה שהוגשה על ידה להדחות 

סוף דבר
39.	אשר על כן, אני מחייבת את הרשות לפיתוח הגליל לשלם לתובעת – חברת סטאר מדיה בע"מ – סך של 117,182 ₪, כשסכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ|א-1961&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_31655" חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן: החוק) החל מיום הגשת התובענה (ה- 2.6.09) ועד היום.

	כן תשלם הרשות הוצאות משפט, כולל שכר טרחת עורך דין, בסך 30,000 ₪. 

	הסכומים הללו ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום שאיחרו בתשלומו ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

40.	התביעה שכנגד נדחית. 

ניתן היום, ח' טבת תשע"ב, 3 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.
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