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כתב תביעה
התובעת ,אשר תהיה מיוצגת על ידי ב"כ עוה"ד כמפורט לעיל ,מתכבדת להגיש לבית המשפט הנכבד את
כתב התביעה כדלקמן :

הצדדים לתביעה
 .1התובעת הינה חברה זרה שהתאגדה בבריטניה ,אשר מספקת שירותי ייעוץ בינ"ל בתחום האבטחה
וכן שירותים הקשורים לאבטחה ,למגוון רחב של לקוחות.
 .2הנתבעת הינה חברה ישראלית המספקת שירותי ייעוץ בתחום האבטחה וכן שירותי אבטחה.
מייסד הנתבעת ונשיאה הינו מר עוזי מור.

העובדות הצריכות לתביעה זו
 .3בין הצדדים נחתם הסכם ייעוץ ביום ) 27.12.13להלן " :ההסכם"(.
 .4ההסכם נכרת לצורך מתו שירותי אבטחה לשדה התעופה הבינלאומי בסוצ'י  -רוסיה )להלן :
"שדה התעופה"(  ,וזאת לאחר שהתובעת כרתה הסכם למתו שירותי אבטחה ,ישירות עם שדה
התעופה ,לצורך ייעוץ ומתן שירותי אבטחה בקשר עם משחקי החורף האולימפיים בסוצ'י.
הנתבעת ואנשיה היו אמורים לספק את השירותים לשדה התעופה  ,מטעם התובעת.

2

 .5ההסכם נועד לחול בין יום  23.12.13לבין יום  , 27.2.14כאשר משחקי החורף האולימפיים
בסוצ'י נערכו בין הימים .7-23.2.14
ההסכם בין התובעת לבין הנתבעת ,מצ"ב כנספח 1לתביעה זו.
 .6ביצוע ההסכם הותנה בכך ששדה התעופה יספק היתרי עבודה מתאימים ,על מנת לאפשר
לצוותים מטעם התובעת )ובכלל זה ,אנשי הנתבעת( תנאי עבודה בטוחים וחוקיים.
לצורך כך ,נקבע בסעיף  3.8להסכם  ,כי התובעת תבקש משדה התעופה להשיג לעובדי הנתבעת
ולנציגיה את כל האישורים הרלוונטיים )ובכלל זה  :ויזות והיתרי עבודה(.
הנוסח מהותי ולכן נציינו 01110... " :ק."1150 811311 88^ 800111 511
 .7התובעת קיימה את החיוב שהוטל עליה ,אך ברור שמדובר בהסכם על תנאי ,במובן זה שדובר
בהסכם שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק ,ועל כן  -חזקה שקבלת
ההסכמה או הרשיון היא תנאי מתלה.
 .8בנספח  3להסכם  ,ישנה רשימה של  12דרישות מנהליות מצד הנתבעת לשם הגשמת תכלית
ההסכם .דרישה מס'  12מציינת )תורגם ע"י הח"מ( :
"תנאי עבודה חוקיים  -שדה התעופה יספק אישורי עבודה ו/או אישורים מתאימים על מנת
לאפשר לצוות מטעם התובעת תנאי עבודה בטוחים וחוקיים" .
 .9הנה כי כן ,לנתבעת היה ידוע היטב ,ומראש  ,כי מדובר בהסכם שטעון מתן היתרים מתאימים
מצד שדה התעופה  ,ומצדו בלבד ,וכי התובעת אמורה )וכך עשתה( לבקש משדה התעופה את
הנפקת ההיתרים הללו .לנתבעת גם היה ברור כי שדה התעופה היה אמור להסדיר את עניין
אישורי העבודה ברוסיה )כך עולה ,למשל  ,ממייל ששלח מר מור לאנשי התובעת ,ביום .(6,1,14
 .10הן לנתבעת והן לתובעת היה ידוע היטב ,כי על מנת להסתובב בכל שטחו של שדה התעופה,
ובמיוחד במקומות ממודריס  ,נדרש אישור מטעם רשויות שדה התעופה .אישורים אלה
)דהיינו  ,תג מזהה בשמם ובמספר הדרכון של כלל עובדי הנתבעת(  ,אכן סופקו לעובדי הנתבעת,
כבר עם קבלת פניהם בשדה התעופה ,באופן אישי ,מידיהם האמונות של מנהלי שדה התעופה
ורשות התעופה הרוסית .לא פחות ולא יותר.(0
 .11היטב היה ידוע לנתבעת ,כי מבלי לענוד תג מורשה ,עובדיה לא יכלו כלל להסתובב בשדה
התעופה ,אפילו לא שעה אחת .(0נוסיף ונציין כי עניין זה נודע לאנשי הנתבעת בין הימים
 , 12-15.12.13שעה שצוות של  4מאנשי הנתבעת ביקר בסוצ'י כדי לבדוק את כל אותן הבדיקות
הנחוצות לנתבעת טרם חתימה על הסכם מול התובעת .הלכה למעשה ,אנשי הנתבעת הסתובבו
באופן חופשי בשדה התעופה ,למשך כשבוע ימים.
 .12אשר על כן ,ההבנה הפשוטה והמשותפת באותה עת הייתה ,שהאישורים וההיתרים
הרלוונטיים שאמורים היו להיות מסופקים ע"י שדה התעופה ,אכן סופקו הלכה למעשה.
 .13גדולה מזו ,גם אנשי שדה התעופה היו סמוכים ובטוחים בכך .שכן אלה האחרונים נדהמו לא
פחות מהתובעת ומהנתבעת ,מן הטענה שהועלתה ע"י רשות ההגירה הרוסית בעניין עובדי

3

הנתבעת .היטב ידוע לנתבעת ,כי רק בדיעבד הובהר כי לא הייתה כל בעיה בעניין "אישורי
העבודה" ,אלא דובר בהחלטה של גורמי הביטחון המסכל של רוסיה לשבש את עבודת
הנתבעת ,רק משום שהם סברו כי לא נוחה להם הסיטואציה שיועצים ישראלים )ובמיוחד מר
עוזי מור( עם עבר בטחוני בגופי מודיעין ישראלים ,יעבדו בשדה התעופה באותה עת .מדובר
היה בקרבות אגו ,ובכך בלבד.
 .14בהשלמה ייטען ,כי בסעיף ) 3השני( להסכם  ,בסעיף קטן  ,6נקבע כי הנתבעת תעדכן את
התובעת באופן מלא ומיידי ,בנוגע לכל עניין המשליך על מתן השירותים ,ותספק לתובעת
דוחות בעניינים אלה.
 .15בנסיבות העניין ,עדכנה הנתבעת את התובעת באירועים שהתרחשו כשבועיים ימים לאחר
תחילת ביצוע מתן השירותים בסוצ'י .אנשי הנתבעת שהו בשטח כשבוע ימים  ,ולאחר מכן ,בשל
נסיבות שהוסברו לעיל ,סולקו מאדמת רוסיה  ,כך שסך כל השהייה שם הייתה כשבוע ימים.
מר עוזי מור אמנם המשיך לתת שירותים מצומצמים במשך שבוע נוסף ,באמצעות הוועדות
חזותית )וידאו קונפרנס(  ,אך היה ברור לכולם  ,כולל לראשי הנתבעת ,כי ההסכם סוכל
לחלוטין וכמעט כל מה שתוכנן  -ירד לטימיון .להלן אף נמחיש זאת באמצעות דוא"ל שהוחלף
בין הצדדים בזמן אמת.
 .16במהלך חודש ינואר  2014שילמה התובעת לנתבעת  ,סך כולל של  $350 , 000ארה"ב ,מתוך סכום
התמורה הכולל שנקוב בהסכם ) $500 , 000ארה"ב( ,דהיינו  70 0/0מסך כל התמורה.
 2קבלות שהנפיקה הנתבעת ,מצ"ב כנספח  2-3לתביעה זו.
 .17על רקע האמור ,ראוי לציין כי פנייתו הראשונה של נשיא ומייסד הנתבעת )מר עוזי מור( אל
מנכ"ל התובעת )מר וולטר סוריאנו(  ,שבה עלתה דרישה כספית כלשהי ,נערכה ביום , 19.7.14
כאשר מר מור הבהיר בפתח מכתבו )בדוא"ל( כי "עבת כשבעה חודשים מאז הופסק הפרויקט
שלנו בסוצ'י ונגזר דינם של העובדים לגירוש מרוסיה ואיסור כניסה או מעבר דרכה"  .מר מור
ציין כי הוא ממשיך ,על דעת עצמו ,לשלם לעובדיו שכר "למרות שאינני מעסיק אותם או מנצל
את כישוריהם. "...
מר מור ציין כי הוא ממתין שהערעור המשפטי שהוגש לערכאות ברוסיה יתקבל ,כך שעובדיו
יקבלו אישורי עבודה ואו אז "נוזמן להשלים את הפרויקט"  .כך או אחרת ,הנתבעת ידעה
היטב ,כבר בחודש יולי  , 2014כי כבר החל מסוף חודש דצמבר " , 2013הופסק הפרויקט" .
 .18תשומת הלב ,כי במייל מיום  , 19.7.14הוטרד מר מור מכך שחמשת האנשים המועסקים על ידו,
לא יכלו להיכנס אותה עת לרוסיה לצרכי עבודה .מר מור לא עתר לאכיפת ההסכם ולא דרש
את "התשלום האחרון" בסך  $150.000ארה"ב .מר מור ניסה "לרתום" את התובעת לנשיאה
בעלויות בלתי ברורות שהוא החליט להעמיס על עצמו ,כביכול בשל כך שרוסיה סילקה את
עובדיו מאדמתה "במשמרת שלו" .מר מור הבהיר כי הוא ממתין שהערעור שהוגש יתקבל ,על
מנת שחמישה אלה יוכלו לשוב )כך תואר( לשגרת עבודתם  ,שכללה כפי הנראה גיחות לרוסיה
בלבד .מדובר  ,אפוא  ,בדרישה שהועלתה ע"י מר מור למעין "פיצוי" על אובדן הזדמנויות
עסקיות לעובדיו ,כמובן מבלי להוכיח דבר וחצי דבר בעניין זה .מר מור החליט )ועניין זה
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מעולם לא הוכח לתובעת( לשלם לחמשת העובדים משכורת קבועה בכל התקופה שבה הם היו
מנועי כניסה לרוסיה ,אד זאת הוא עשה על דעתו בלבד ,ללא התייעצות עם התובעת ,ללא
קבלת הסכמתה של התובעת ,וללא שמוטלת על התובעת איזושהי חובה להשתתף במימון זה
אפילו היו הדברים מובאים לפתחה ולאישורה.
 .19ברקע הדברים תדגיש התובעת ,כי לפי מיטב ידיעתה ,ההתקשרות של הנתבעת עם עובדיה
אלה  ,נעשתה לפרק זמן,קצוב ,גב אל גב עם תקופת מחוייבותה בהסכם מול התובעת )כ65-
ימים( ,ולא יותר מכך.
 .20התובעת ראתה ועדיין רואה משנה חומרה בכך שהנתבעת בראשות מר מור ,לא אמרו לה
מראש  ,לא מילה ולא חצי מילה אודות הסיכון שנוטלים עובדי הנתבעת בכך שהסתבכות כזו או
אחרת עלולה לגרום להם הפסד של משרות ברוסיה או הפסד של הזדמנויות עסקיות שם.
 .21אכן ,לא הובהר בפני התובעת  ,גם לא ברמז  ,כי בכוונת הנתבעת להעסיק אנשים אשר כבר
עובדים על אדמת רוסיה אצל מעסיק אחר )כדוגמת "אל-על"( .במסמך רשמי של הנתבעת,
מיום  , 10.12.13נכתב אך ורק לגבי עובדת אחת )סבטלנה ויצמן( כי יש לה "ניסיון רב" בעמדות
האבטחה של חברת "אל-על" ,אך לא נכתב כי היא עובדת אותה עת ב"אל-על" .חד משמעית
ייאמר ,כי החלטת הנתבעת לגבי שכירת עובדים ,הייתה והינה באחריותה המלאה.
 .22מכל מקום  ,למר מור היה ידוע כי הסתרה של פרטים אלה )או למצער אי גילויים המלא( ,
עלולה לגרום לשורה של בעיות משפטיות ,עסקיות וביטחוניות .לתובעת לא ברור ,אז כהיום ,
האם מר מור שאל את עובדיו אם הם דיווחו למעסיק שלהם ,מבעוד מועד וכמתחייב ,שהם
עומדים להיות מועסקים בפרוייקט אחר על אדמת רוסיה ,חרף העובדה שהיתר העבודה שניתן
להם הינו מצומצם למעסיק אחר.
התובעת חוששת  ,כי מר מור החליט )כמובן ,בשם הנתבעת(  ,על דעת עצמו בלבד ,לשלם לעובדיו
משכורת מלאה בגין פרוייקט שנגדע בתחילתו ,רק כדי לקנות שקט תעשייתי ,שלנתבעת היה בו
אינטרס נוכח התנהלותה עד לגירוש העובדים .לתובעת תחושה קשה ,כי הנתבעת ומר מור
רואים בה מעין "כיס עמוק" שניתן באמצעותו לטשטש את עקבות ההתנהלות הבעייתית
המתוארת .הנתבעת ומר מור טועים טעות מרה אם אלו הם פני הדברים.
 .23לעניין אחרון זה נפנה לסעיף  8.3להסכם  ,אשר פוטר את התובעת מכל אחריות חוזית ,נזיקית
או אחרת ,לכל הפסד או נזק או הוצאות מכל סוג ומין שייגרמו או יוסבו לנתבעת.
 .24ביום  24.7.14כתב מנכ"ל התובעת מייל תשובה ארוך ומפורט למר מור ,וציין כי לנתבעת שולם
סכום עתק של  $350 , 000ארה"ב עבור שבוע עבודה בשטח ועוד שבוע של עבודה באמצעות
הוועדות חזותית .נבהיר ,כי התשלום השני והאחרון היה אמור להשתלם עד ליום , 31.1.14
בעבור עבודה של חודש ינואר  , 2014בזמן שהחל מיום  8.1.14-אנשי הנתבעת לא שהו ברוסיה
)כאשר כבר ביום  6.1.14עוכבו כמה מהם(  ,והשירותים הנוספים שנתנה הנתבעת לאחר הגירוש
 הסתכמו בשבוע ימים של הוועדות חזותית.מייל מנכ"ל התובעת מיום  , 24.7.14במצורף למייל מר מור מיום  , 19.7.14מצ"ב כנספח  4לתביעה
זו.
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 .25לא זו אף זו ,סעיף  3.4להסכם קבע כי שירותי הנתבעת יינתנו בשני שלבים  ,כאשר השלב
הראשון היה אמור להתבצע בין הימים  .23.12.13-2.2.14הנה כי כן ,שירותי הנתבעת ניתנו רק
למשך שבועיים ימים )ואף זאת ,באופן חלקי ביותר( מתוך תקופה כוללת של  65ימים
) , (23.12.13-27.2.14ואולם הנתבעת קיבלה מהתובעת ,הרבה לפנים משורת הדין ,סך כספי
המהווה ם [!!!]70 0/מסכום התמורה הכוללת.
 .26ואכן ,נכון לחודש יולי  2014היה ברור למר מור ,היטב ,כי ההסכם סוכל ו/או בא אל קיצו  ,שלא
באשמת התובעת  ,וכי השירותים נפסקו בשל ההחלטה של השלטונות ברוסיה לגרש את עובדי
הנתבעת .נגדיל ונאמר ,כי עם קרות האירועים בראשית חודש ינואר  , 2014שוחח מר מור גם
עם אנשי התובעת  -אבי ליבנה והיועץ המשפטי עו"ד שלמה רכטשאפן ,וקיבל מהם עדכונים
שוטפים על האירועים ,כאשר לכל הצדדים היה ברור כי כבר לא ניתן לממש את ההסכם וכי
הוא איבד את ערכו המעשי )ולמעשה  -הסתיים( עם קרות אירוע הגירוש ,ודאי נוכח לוח
הזמנים הקשיח שנדרש בעניין קיום משחקי החורף והצורד המכריע להימצא פיזית בשדה
התעופה.
 .27התובעת תדגיש ,כי לאחר שמר מור קיבל את המייל ממנכ"ל התובעת ,לא נוצר עוד קשר
בעניין זה למשן תקופה ארוכה  ,עד אשר החליט מר מור לכתוב מייל ליועץ המשפטי של
התובעת ,עו"ד שלמה רכטשאפן ,ביום .20.4.15
 .28יצוין ,כי במהלך שנת  2014נפגש מר מור עם עו"ד רכטשאפן ,בבית קפה בתל-אביב ,וציין בפניו
כי לצורך מתן השירותים ע"י הנתבעת בסוצ'י ,נדרש אישור מוקדם של משרד הביטחון/אפ"י,
אישור שמעולם לא ניתן לנתבעת  -מראש או בדיעבד .עניין זה אף עלה בדוא"ל ששלח מר מור
לאנשי התובעת ,בימים  9.4.14ו .18.4.14-אנשי התובעת נדהמו לגלות  ,בדיעבד ,כי הנתבעת כלל
לא הגישה בקשה ופשוט יצאה לרוסיה ללא אישור אפ"י ,מה שהיה באחריותה הבלעדית של
הנתבעת ומתחייב על פי החוק הישראלי .ביום  18.4.14מר מור אפילו הציע לתובעת,
להפתעתה ,דרכים שונות ומשונות על מנת לעקוף את חובת האישור המוקדם של אפ"י.
 .29מכל מקום  ,מר מור שלח את המייל ביום  ,20.4.15לאחר שהתבשר מפי עו"ד רכטשאפן ,כי
הערעור המשפטי ברוסיה הסתיים בהצלחה מרשימה ,וכי חמשת עובדי הנתבעת יכולים לשוב
ולבקר ברוסיה .כעת החליט מר מור לטעון ,לראשונה" ,מה קורה עם שארית הכסף שחייבים
לנו ל" .לפי גרסתו זו  -גרסה מפתיעה ביותר שהועלתה לראשונה כשנה וחודשיים לאחר תום
משחקי החורף ,וכתשעה חודשים תמימים לאחר תשובתו החד משמעית של מנכ"ל התובעת
מיום  - 24.7.14הנתבעת סיימה את התחייבויותיה בפרויקט "באמצעות העברת הקורסים
הנותרים דרך האינטרנט ,והעברת המפרטים להם הם נזקקו כדי לסיים הפרויקט".
 .30גם אם נקבל את דברי הנתבעת ככזה ראה וקדש  ,הרי שסעיף  3.4להסכם קבע לוחות זמנים
למתן השירותים ואפיין אותם בהתאם .אין כל התאמה בין האמור בסעיף  3.4להסכם לבין מה
שהנתבעת כתבה כי נעשה .אין חולק כי אפילו השלב הראשון לא בוצע במלואו ,בשל נסיבות
שפורטו לעיל.
בה בשעה ,מר מור הודה )וכי יכול היה לנהוג אחרת?( כי לא בוצעו "סיור פיקוח וליווי שהיינו
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אמורים לבצע"  .שוב ,עניינים מהותיים לא בוצעו כלל ,נוכח הגירוש שביצעו השלטונות
ברוסיה.
 .31מר מור המשיך וטען ,כי "נכון להיום קיבלנו רק את התשלום הראשון שהיה על סן 60 0/0
מהתשלום הכולל עבור העבודה"  .שתי טעויות קשות במשפט קצר אחד  :הנתבעת קיבלה שני
תשלומים )ולא אחד(  ,שהיו על סך ) 70 0/0ולא  (60 0/0מהתמורה הכוללת.
 .32ולבסוף טען מר מור ,את שטען במייל שלו מיום  , 19.7.14כי הנתבעת המשיכה "לתחזק את
העובדים שנשפטו שם" .את שאמרה לעיל בעניין זה ,שבה התובעת ומדגישה גם כאן .מדובר
בהחלטה בלעדית של הנתבעת ,ללא שיתופה של התובעת וללא קבלת אישורה או הסכמתה.
 .33אין זה מפתיע אפוא  ,כי עו"ד רכטשאפן כתב למר מור  ,ביום  , 22.4.15כי הוא קיבל בתדהמה
את המייל מיום  .20.4.15עו"ד רכטשאפן הבהיר שוב ,כי ההסכם בוטל מחמת כוח עליון על כל
המשמעויות המשפטיות הכרוכות בכך ,וכי למרות זאת ועל אף שבפועל ביצעה הנתבעת  -בסופו
של דבר  -עבודה יחסית מינימלית במשך שבוע בשטח ,ועוד מספר שיחות ועידה באינטרנט
במשך שבוע נוסף ,שילמה לה התובעת סכום עתק של  , $350 ,000וזאת  -לפנים לשורת הדין.
כן הוא הבהיר ,כי " היות שלפחות כרגע ,לא נתבקשתם להחזיר חלק מהסכום הנ" ל ,אינני
מבין לחלוטין את פשר המייל מטה ועוד פחות את הבקשה המופרכת לתשלום נוסף!
התובעת נהגה עמן מעל ומעבר להתחייבויותיה המשפטיות והמסחריות מחד ,ומאידך
חברתן קיבלה תמורה כספית לא פרופורציונלית לשירותים שנתנה בפועל למרשתי .אשר על
כן ,אני מציע שתחשוב היטב על הנושא ותגיע למסקנה הנכונה שאין בבקשה כל הגיון או
צדק" .התובעת עומדת כמובן מאחורי דברים נכוחים אלה.
מייל מר מור מיום  , 20.4.15למייל עו"ד רכטשאפן מיום  , 22.4.15מצ"ב כנספח  5לתביעה זו.
 .34כחודש ימים לאחר מכן ,ביום  , 18.5.15הומצא לתובעת מכתב מאת ב"כ הנתבעת ,ובו אמירה
נוקבת כי פני הנתבעת לדרך המשפט ,אם לא תקבל לידיה סך של  $150 , 000ארה"ב .בהינתן
זאת ,השיבה התובעת לטענות העולות במכתב זה )במסגרת מכתב תשובה מיום : (31.5.15
 .34.1בכל הנוגעלטענתהנתבעת כי " ההסכם שריר וסיי ם ומעולם לא בוטל מחמת כוחעליון " .
קשה להלום טענה זו ,היוצאת מפיה של מי שסיפקה שירותים חלקיים בלבד בעבור
התובעת וידעה כי היא עושה כן בשל נסיבות חריגות ובלתי צפויות )עניין גירוש עובדי
הנתבעת מרוסיה( .אם ההסכם לא בוטל ,מדוע הנתבעת לא קיימה את חלקה המלא בוי??
האם התובעת מנעה מהנתבעת לקיים את חלקה הכולל בהסכם???
מייד נדגים עד כמה טענת הנתבעת כעת סותרת חזיתית את הבנתה הפשוטה וידיעתה
הברורה בזמן אמת.
.34.2מ >:הנוגעלטענת הנתבעת כי התובעת נמנעה לפרט פרט ממשי כלשהו בנוגע לאותו
ביטול .שוב ,טענה בלתי ראויה .וכי הנתבעת ונשיאה אינם יודעים ,באמת ובתמים ,במה
הדברים אמורים? מייד נדגים עד כמה טענת הנתבעת כעת סותרת חזיתית את הבנתה
הפשוטה וידיעתה הברורה בזמן אמת.
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.34.3בב >.הנוגע לטענת הנתבעת כי מחדלי התובעת בהסדרת אישורי העבודה ו הכניסה
ברוסי ה  ,גרמולעי רובם של עובדי הנתבעתבפרשיי ת הגירוש .
סעיף  3.8להסכם ,קבע כי התובעת תבקש משדה התעופה להשיג לעובדי הנתבעת ולנציגיה
את כל האישורים הרלוונטיים )ובכלל זה :ויזות והיתרי עבודה( .כך עשתה התובעת .אך
כפי שהמחשנו לעיל ,הענייו כולו היה בסמכותו הבלעדית של צד שלישי )שדה התעופה(
והנתבעת ידעה זאת כל העת ,תוך לקיחת הסיכונים הנובעים מכך .אגב כך נציין ,כי דווקא
"הזיקה" המיוחדת של הנתבעת ושל  5עובדיה למדינת רוסיה )"זיקה" שנטענה ע"י מר
מור ,מכוח קובלנתו על כך שחמשת העובדים הפכו למנועי כניסה לרוסיה(  ,הייתה אמורה
לסייע לנתבעת לנתח את הסיכונים הנובעים מכך שצד שלישי-רוסי אמון בלעדית על מתן
ההיתרים המתאימים.
לא זו אף זו ,מעיון בחילופי המיילים בין אנשי התובעת לבין מר מור ,מזמן אמת ,עולה
בבירור כי :
 .34.3.1ביום  13.12.13ביקש אבי ליבנה ממר מור )כשבועיים לפני חתימת ההסכם( כי מר
מור ואנשיו ,ידאגו "כבר בפגישה הראשונה )עם אנשיו של בעלי שדה התעופה  -א.ב,
י .ר( כי כל האישורים ישנם והכל מתואם ומפגישים אתכם עם כל הגורמים
הרלוונטיים בשדה כן שהכל יתחיל חלק ,ללא עיכובים!" .
 .34.3.2ביום  18.12.13פנה מר מור לאבי ליבנה ולוולטר סוריאנו מהתובעת ,במייל הבא :
" אבי ,וולטר
אני מניח שזה נושא משפטי אן תוך כדי עבודה עלה נושא 'אישורי עבודה ברוסיה'.
ברור לי שלא צריך ולא נקבל אישורי עבודה אך יש להוסיף לדעתי סעיף נוסף
לתנאים האדמיניסטרטיביים )לניסוח ע"י העו"ד( שיגיד שעל הלקוח לאפשר לנו
תנאי עבודה משפטיים ולכסות את הפו החוקי של העבודה  -אולי להעניק לנו
תעודות יועצים מיוחדים לאולימפיאדה(."...
 .34.3.3הנה כי כן ,אמנם מר מור היה מצוי בדעה ברורה כי "לא צריך ולא נקבל אישורי
עבודה"  ,אך בכל זאת נטרדה מכך מנוחתו והוא הציע להוסיף סעיף שיגיד שעל
"הלקוח" )דהיינו  ,שדה התעופה בסוצ'י!!!( "לאפשר לנו תנאי עבודה משפטיים
ולכסות את הפן החוקי של העבודה" .
 .34.3.4ביום  16.1.14כתב מר מור לאנשי התובעת ,את סיכום שיחת הטלפון שלו עם
ויקטור ויקטורוביץ .עלה כי ההדרכות לא יתבצעו אלא רק ביום  .20.1.14כן הובהר
כי נושא הטיפול בהמלצות המיגון "לא יוכל להתבצע בשלב זה ...יתכן ויעסקו בכך
אחרי האולימפיאדה ) במידה ואכן יהיה המשד לחוזה זה(" .כלומר  ,מר מור הבין,
כשבוע לאחר ביצוע הגירוש בפועל )העבודה הוקפאה עוד קודם לכן(  ,כי לא בטוח כלל
שיהיה המשך לעבודה ברוסיה )וכך אכן קרה(.
 .34.3.5ביום  1.2.14כתב מר מור לאנשי התובעת ,כי הוא קיבל מייל מויקטור )נציג
הלקוח( אשר בין היתר ביקש לקבל ממר מור את חבילת התרגילים שהובטחה ללקוח
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ברוסיה .מר מור הבהיר בקשר לכך  " -.לא ממש ברור לנו מה הוא רוצה ,ודי גרור
שאיו אפשר לעשות את זה בשלט רחוק ובטח לא גרמת הניהול שאנחנו חווים
געגודה מולם בשלוש השבועות האחרונים".
 .34.3.6ביום  9.2.14כתב מר מור דו"ח לתובעת ,בהתאם להסכם .מר מור הבהיר כי
)תרגום חופשי( " עבדנו באתר מיום  29.12.13עד ליום  ,7.1.14כאשר עבודתנו נעצרה
ע"י הרשויות המקומיות ...החל מיום  ,12.1.14חידשנו את העבודה באמצעות
הוועדות חזותית ,וזאת ביצענו עד ליום  ,2.2.14או אז הלקוח ביקש מאיתנו לסכם
את התוכנית" )התובעת חולקת על נכונות הדברים  ,כאמור להלן(.
מר מור המשיך ופירט את הנושאים המקצועיים שטופלו במלואם ,לצד נושאים
"שנותר להשלימם" .מבין  5נושאים ,שניים טופלו בשלמות ,מלבד החלק של " 0111116
§מ1מ ; "3015 1131אחד טופל במלואו ,אך הדוח שהועבר לרוסים טרם אושר והוטמע ;
ואילו שניים נותר להשלים .נושא נוסף )שישי(  ,בשם תוכנית מודעות  ,הועבר
באמצעות הוועדות חזותית.
 .34.3.7ביום  19.2.14התקיימה חלופת מיילים ערה בין הצדדים ,שהחלה בכך שגב'
ביאטריס מהנתבעת ,שלחה לתובעת "חשבונית עסקה אחרוף' ובה דרישה לשלם
 $150 , 000כהשלמה אחרונה לסך של  .$500 , 000חשבונית עסקה זו הובילה למשלוח
מייל זועם מטעמו של עו"ד רכטשאפך ,בזו הלשון :
"עוזי שלום,
אני נורא מתפלא על מייל זה ,הרי אתה יודע בדיוק את המצב כפי שוולטר ואבי
עדכנו אותן מספר רב של פעמים .אינני מבין את כוונת כל המיילים האחרונים
והחשבונית המפתיעה שצורפה לה כאילו לא היה כל סיכום ביניכם .אני חייב לומר
כי אני קצת מודאג שאולי יש כאן אג'נדה נסתרת אותה איננו מבינים .וולטר עושה
הכל כדי לעזור לכם כפי שהוא ואבי מעדכנים כל העת.
וולטר הסביר לן בדיוק היכן הדברים עומדים ,כמו כן ,אתה הרי יודע ,כפי שאף
דובר בשיחת הועידה  -בה גם אני ואבי היינו שותפים  -שעל פי הוראות ההסכם
עימד  -הוא הסתיים!! )ראה גם כדוגמא סעיפים  2.2ו  7.1להסכם ביננו( .אתה הרי
הסכמת במפורש לכד באותה שיחה שזו הדרך הנכונה כרגע עד לאחר שהנושאים
האחרים יתבהרו .עוזי ,האם אתה חושב ברצינות שעל שבוע פלוס עבודה ראוי
לדרוש  $500,000י!
אם עזרתו של הלקוח שלי מתפרשת לא נכון ,חובתי המקצועית לייעץ לו להפסיק
בשיתוף הפעולה והעזרה".
מר מור השיב בו ביום לאנשי התובעת ,באלו המילים :

"וולטר שלום,
בהמשך לשיחתי עם אבי מלפני כשעה וחצי וכפי שהסברתי גם לו ,המייל והחשבון
נשלחו 'אוטומטית' ע"י ביאטריס  -שאחראית על נושאי המנהלה והנהלת
החשבונות ובהתאם לחוזה .מאחר שאני לא הייתי במשרד עד הרגע ,גם לא עברתי
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על המיילים ולכו לא שמתי לב ליתקלה /היה בטוח שאיו לי שום כתנות נסתרות או
אגעדה לא כשרה  -אתה מכיר אותי כבר מספיק זמן לדעתי כדי שתדע זאת..,
בשלב זה אני תומן בן ובנסיעה הקרובה לסוצי  -אני בטוח שמעבר לכיף )אני ממש
מקנא בן( שיש בזה גם הזדמנויות עסקיות ויותר חשוב לנו כרגע ,הזדמנות לנקות
את ה"תסבוכת" המשפטית שכנסנו אליה מבלי שנעשו שום שגיאות מצידנו  -אלא
מצד הלקוח בלבד.
בקיצור אני נותן לך "רוח גבית" ותמיכה  -גם אם מרחוק ,וממתין עם החשבונות
ו/או הדיבור על ההסדרים האחרים וההמשכים העתידיים עד לחזרתן בשלום" .
 .34.3.8הנה כי כן ,ביום  19.2.14הודה מר מור כי משלוח חשבון העסקה האחרון הינו פרי
תקלה ,וכי הוא לא שם לב לכך .כן הודה מר מור )בניגוד משווע לעולה ממכתבכם
שבנדון(  ,כי התסבוכת המשפטית נוצרה בשל שגיאות של "הלקוח בלבד" .מהותי גם
לציין ,כי מר מור לא כתב מילה או אפילו חצי מילה בקשר למילים הברורות של עו"ד
רכטשאפן ,לפיהן " )ש(על פי הוראות ההסכם עימד  -הוא הסתיים!!" .
 .34.3.9ביום  25.3.14כתב מר מור לעו"ד רכטשאפן ,לגבי העבודה שהספיקה להיות
מבוצעת בפועל ,כי "בשורה התחתונה נשאר לנו 'חוב 1של שלושה שבועות עבודה של
 3-4מומחים ,במסגרת כ"א וזמן זה ניתן לעשות מה שהם רוצים ,בתנאי שהנושא
המשפטי יגמר לטובתנו. "...
דהיינו ,גם לפי גרסת הנתבעת ,בזמן אמת  ,נותר "חוב" של  3שבועות עבודה .אף
שהתובעת סבורה כי מדובר בתפיסה 'אופטימית מאוד' של ביצוע מחוייבות הנתבעת,
אין ספק כי היצמדות לגרסת מר מור מיום  , 25.3.14איננה מתיישבת עם מכתב ב"כ
הנתבעת מיום  , 18.5.15ועם דרישתה החד משמעית של הנתבעת לתשלום  100 0/0מן
התמורה.
 .34.3.10ביום  5.6.14כתב מר מור לעו"ד רכטשאפן ,כי שמע מאבי ליבנה ש"הלקוח" רמז
לו כי בכוונתו לסיים את תהליך הנפקת היתרי העבודה ,לכל הקבוצה שעבדה
בפרויקט בפעם האחרונה .מר מור הביע שביעות רצון מכך.
.3.34.4כ >.המגעלטענת הנתבעת כי אי ק בל ת היתרי העבודה והשהיי ה אי נה י כולה להי חשב
בשום מקרה כאי רוע של כוח עליון  .התובעת תמהה ביותר .שהרי  ,כפי שנקבע לא פעם,
"טענת הסיכול ,נדגיש ,נוגעת לנסיבה אשר בעקבותיה קיומו של החוזה הוא בלתי
אפשרי או שונה באופן יסודי מן המוסכם .בנדון דידן ,הנסיבה המסכלת היא ההחלטה
להקפיא את התכנית ולא לאפשר לעת הזו לממשה .שלושה תנאים נדרשים להכרה
בטענת סיכול לפי הוראות הסעיף :האחד  -כי בזמן המיועד לביצוע החוזה אפשרות
הביצוע שובשה באופן יסודי ואינה אפשרית; השני  -מבחן הצפיות ,לפיו בעת כריתת
החוזה הצד הטוען לסיכול לא ידע ולא היה עליו לדעת )או לראות מראש( על הנסיבות
שגרמו לסיכול; והשלישי  -אי יכולתו של המפר למנוע את הנסיבות המסכלות"
]ע"א  5054/11ספיר וברקת נדל"ן נ' יעקב אמסטר ).[(2013
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 .34.4.1נבהיר היטב ,כי התובעת לא רק שלא הייתה יכולה לצפות את התקלה שהתרחשה,
אלא שבהתאם למידע שהיה בידיה ,ניתן היה לצפות כי הכל יתבצע למישרין .שכן,
הבעלים של שדה התעופה בסוצ'י ,נמנה על הרשימה המיוחסת של האוליגרכים
ברוסיה ,ובבעלותו בין היתר חברת ההשקעות הענקית "בייסיק אלמנט" שבה הוא
מכהן כמנכ"ל בפועל .חברת ענק זו הינה ,בין היתר ,הבעלים של חברת , 83561/\610
אשר מנהלת את שדה התעופה בסוצ'י ,כמו גם  3שדות תעופה נוספים ברוסיה לבדה.
בעת כריתת ההסכם ,נמנה הבעלים על מקורביו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין,
ונחשב לאחד מעשירי רוסיה ,כאשר הונו הוערך )נכון לינואר  , 2013על פי
מגזין פורבס(  ,בכ 8.8-מיליארד דולר.
 .34.4.2על רקע ההלכה הפסוקה נפנה גם לסעיפים )27ב( ו 29-לחוק החוזים )חלק כללי( :
חתה על תנאי
) .27א( חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי )להלן  -תנאי מתלה( או שיחדל
בהתקיים תנאי )להלן  -תנאי מפסיק(.
)ב( חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק ,חזקה
שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא תנאי מתלה...
בטלות החוזה או ההתנאה
 .29היה חוזה מותנה והתנאי לא נתקיים תוך התקופה שנקבעה לכך ,ובאין
תקופה כזאת  -תוך זמן סביר מכריתת החוזה ,הרי אם היה זה תנאי מתלה -
מתבטל החוזה ,ואם תנאי מפסיק  -מתבטלת ההתנאה.
 אין ספק כי ההסכם דנן היה טעון הסכמה של אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק ,ולכו חזקה כיאלה האחרונים מהווים תנאי מתלה .ומכיוון שהתנאי המתלה לא התקיים ,הרי שההסכם
התבטל מאליו.
 .34.5בכל הנוגעלטענתהנתבעת כי היא מילאה את התחייבויותיה כלפי התובעת .נכון ,אך זאת
באופן חלקי בלבד ,שרחוק מלמלא את מלוא התחייבויותיה החוזיות .הכל כמתואר לעיל
ולהלן.
.34.6ב!ב >.הנוגעלטענת הנתבעת כי היא חוייבה בהש קעת משאבי ם ונשאהבעלויות נוספות על
מ נ תלפצותאתעובדי ה .מעבר לעובדה החותכת כי טענות אלה מעולם לא הוכחו לתובעת,
הרי שהדבר נעשה שלא בידיעת התובעת וללא קבלת הסכמתה או אישורה המוקדם.
ואחרי כל זאת  ,סעיף  8.3להסכם פוטר את התובעת מנשיאה באחריות כלשהי כלפי
הנתבעת בגין "הפסדים" נטענים אלה.
 .34.7בכל הנוגעלטענת הנתבעת כי סוגיי ת המידתי ות שהעלתה התובעת הי נה חסרת בסיס
כלשהו  .שכן ההסכם הבטי חל נ ת ב ע ת תמורה מוסכמת כנגד בי צוע השי רותי ם .
קשה להלום כי הנתבעת איננה מבינה את הסתירה הפנימית שבדברים אלה .והרי הנתבעת
מעולם לא נתנה את מלוא השירותים שהיא התחייבה לתת ,אלא רק את חלקם המסוים.
ואף זאת נעשה בפרק זמו של שבועיים ימים ,אשר רחוק מלשקף את מחוייבות הנתבעת
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למתן מלוא השירותים שאמורים היו להיפרס )לא רק טכנית( על פני  65ימים ,ולהינתן על
אדמת רוסיה.
אין לקבל את הטיעון כי במצב הדברים שנוצר ,זכאית הנתבעת ,בכל מקרה ואופן ,למלוא
התמורה המוסכמת .ובאותה נשימה יובהר ,ברלוונטיות לכתב תביעה זה  ,כי תשלום
)לפנים משורת הדין( של  70 0/0מן התמורה המוסכמת ,הינו הרבה מעל ומעבר לכל מה
שהנתבעת עשתה בעבור התובעת בנסיבות שנוצרו .תביעה זו מוגשת על מנת למצות את
הדין עם הנתבעת ,בדרך של אכיפה נכונה וצודקת של ההסכם ביניהן ,אשר משמעותה
היא  :השבת חלק מן הכספים ששולמו לנתבעת ע"י התובעת.
 .34.8בכל הנוגעלטענתהנתבעת כי הי א קי בלה אד ורק מקדמה " על החשבון" .
בניגוד לטענה זו  ,סעיף  4.2להסכם איננו קובע כלל "מקדמה" ,אלא רק  3תשלומים
בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בו .כאמור לעיל ,התשלום השני בוצע אף שהנתבעת ועובדיה
כלל לא שהו על אדמת רוסיה החל מיום  .8.1.14התשלום השלישי היה אמור להיות
משולם בסיומם של משחקי החורף ,ולא בכדי .הלכה למעשה  ,הנתבעת הפסיקה )בשל
האירוע המסכל( לתת שירותים לתובעת ו/או בשם התובעת  ,ועל כן אין היא זכאית לקבל
תמורה נוספת על מה שכבר קיבלה.
 .35ייאמר ,כי גם הוראות סעיפים  2.2ו 7.1-להסכם  ,מורות באצבע נחושה על סיומו של ההסכם
עם קרות האירוע המסכל של גירוש עובדי הנתבעת מחוץ לרוסיה  ,ודאי נוכח לוח הזמנים
הקשיח שנדרש בעניין קיום משחקי החורף והצורך המכריע להימצא פיזית בשדה התעופה.
 .36מכתב ב''כ הנתבעת מיום  ,18.5.15היווה שימוש שלא בתום לב בזכות שלכאורה נובעת מן
ההסכם .הנתבעת דורשת לקבל את מלוא התמורה שסוכמה ,אף שהיא סיפקה רק מקצת מן
השירותים שהיא התחייבה לספק )טכנית ומהותית(  ,והכל על רקע האירוע המסכל שפורטו
לעיל.
מכתב ב"כ הנתבעת מיום  , 18.5.15מצ"ב כנספח  6לתביעה זו.
מכתב ב"כ התובעת מיום  ,31.5.15מצ"ב כנספח  7לתביעה זו.
 .37בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם  ,התובעת ומנהליה אינם יכולים שלא להביע אכזבה
רבתי מהתנהלותו של מר מור .החל מן הרגע שעובדי הנתבעת עוכבו ברוסיה ,התובעת השקיעה
מאמצים ניכרים  ,שעלויות נכבדות בצידם )ללא השתתפות או מעורבות של הנתבעת(  ,על מנת
לפתור את הבעיה המשפטית של אנשי הנתבעת .התובעת ראתה בכך מחוייבות אתית/מוסרית
)ולא משפטית( ופעלה ללא לאות כדי לפתור הבעיה .לאחר הצלחת המשימה ,ציפו אנשי
התובעת לקבל מכתב ברכה או תודה ,לפחות על המאמצים אם לא על ההצלחה ,זאת במיוחד
משום העובדה שהתובעת הצליחה לפתור לנתבעת ולמר מור בעיה שנוצרה מול אותם העובדים
)מבלי להיכנס כעת לשאלת האשמה או האחריות לכך( .ואולם  ,חרף מאמצים כבירים של
התובעת וחרף מעשיה ,שנבעו מרצונה לסייע לנתבעת ומר מור )גם עקב היכרות רבת שנים
ביניהם(  ,ללא שקיימת מחוייבות חוזית-משפטית לעשות כן" ,זכתה" התובעת ,בסופו של יום ,
לקבל את מכתב הסחיטה מיום  .18.5.15התובעת מצרה על כך.
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התובעת לא חשבה שיהיה זה נכון לבקש מהנתבעת להשיב את הכספים ששולמו ביתר ,כל עוד
לא ברור מה עלה בגורל ההליכים המשפטיים ברוסיה ,ונוכח קשר הידידות בין המעורבים.
לתובעת היה ברור כי מר מור ינהג בתום לב ובהגינות ,וכשתגיע העת הוא ישיב את מה
שבבירור שולם לנתבעת ביתר" ,על החשבון" .אך כאמור ,לתדהמתה של התובעת ,מר מור לא
רק שנמנע מלהשיב את הכספים ,אלא אף דרש "להשלים" את יתרת הסכום שלא שולמה לו.
 .38התובעת תבהיר גם זאת  :בעקבות האירועים המתוארים לעיל ולהלן ,היא נאלצה להשיב
לבעלים של שדה התעופה ,לאחר דין ודברים עמו ,סך של  $600 , 000מתוך הכספים שקיבלה
התובעת בעבור פרוייקט אולימפיאדת החורף בסוצ'י.

פירוט העבודה שנעשתה בפועל ע"י הנתבעת
 .39בהתאם למסמכים ודוא"ל שמצוי אצל התובעת  ,הרי שהנתבעת נתנה שירותים בימים הבאים :
.39.1

 30/12/13עד  6] 4/1/14ימים[  ,ועוד שעות אחדות ביום  5/1/14בבוקר.

.39.2

 3] 22/1/14-24/1/14ימים[  ,וכן  3ימי "הערכות והמתנה" .19/1/14-21/1/14

 .40כל זאת .בהתאם לפירוט הבא =
 : 30/12/13.40.1יום דיונים מלא עם כלל צוות הביטחון של שדה התעופה .לו"ז ודרישות.
תכניות מקוריות שונו לבקשת המקומיים.
 : 31/12/13-1/1/14.40.2עבודה במלון ובשדה .הכנת דוח דחוף לגבי דרכי הגישה לשדה ,בשני ימים
לחוצים מאוד.
 : 2/1/14.40.3התחילו קורסי האבטחה ,סקרינינג ] 38משתתפים[  ,פרופיילינג ] 30משתתפים[.
 : 3/1/14.40.4המשך הקורסים ,בשני קורסים נפרדים כמו .2/1
 : 4/1/14.40.5ישיבה ארוכה ולימוד האתר עם מחלקת האבטחה בשדה )וכן ויקטור( ומשטרת
השדה ,לגבי דוח דרכי הגישה והמלצות נוספות.
.40.6הנתבעת דיווחה  ,כי תכניות האימון נכתבו בלו"ז צפוף ) 3ימים במקום  10שתוכננו( .בקורס
פרופיילינג נטלו חלק  19משתתפים מעבר למתוכנן" .שבועיים עבודה נדחסו לשבוע ,נוכח
דרישות הלקוח" .כן דווח ,כי אנשי הנתבעת 7 ,יועצים בכירים ,זכו לקבלת פנים חמה ונהדרת
וליחס ? ,\^ .1.כולל תשומת לב מלאה .עניינים מנהלתיים וכן המלון היו טובים.
 : 5/1/14.40.7פגישה של  4יועצי הנתבעת עם אנשי באזל אלמנט .עוזי מור הציג בקצרה את
הנושאים שטופלו עד עתה .החל מהצהריים  -יום חופשי וסיור בסוצ'י.
 : 6/1/14.40.8החל מ  10: 00לערך ,מעצר בתחנת המשטרה בשדה התעופה.
 : 7/1/14משפט ברוסיה .יוני ויקיר מהנתבעת אמורים להיות מגורשים למחרת ,ועד אז
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ממתינים במלון.
 : 8/1/14הצוות כולו הגיע לישראל בשלום ] 6יועצים[.
 ' 19/1/14-21/1/14.40.9הערכות והמתנה למוכנות אנשי שדה התעופה לקבלת ייעוץ.
 :22/1/14 .40.10עוזי מור מודיע כי "היום התחלנו בהדרכות דרך האינטרנט  -קבוצה ראשונה
בנושא " '8£(:11£11¥ ^\¥^11£1\£88י וקבוצה ראשונה בנושא " - "?1*0^10^0מחר
תקבלו דוח מסודר של מספר שעות ואנשים ...מתכנן כרגע את כל שבוע הבא להדרכות דרך
האינטרנט"  .הנתבעת דיווחה על מתן ייעוץ לעובדי הביטחון באזור האווירי  10 -משתתפים +
ייעוץ לסורקים חיצוניים  11-משתתפים.
 :23/1/14 .40.11הנתבעת דיווחה על מתן ייעוץ לעובדי הביטחון באזור האווירי  7 -משתתפים +
ייעוץ לסורקים חיצוניים  11-משתתפים.
 : 24/1/14 .40.12הנתבעת דיווחה על מתן ייעוץ לעובדי הביטחון באזור האווירי  7 -משתתפים +
ייעוץ לסורקים חיצוניים  -אמור להתחיל "היום ב . "11:00
]התובעת תדגיש ,כי ביצוע ההדרכות דרך האינטרנט  ,נעשה רק ע"י עובדי הנתבעת שהינם
דוברי רוסית[
 .40.13ביום שבת , 1/2/14 ,שלח עוזי מור דוא"ל לפיו לאנשי שדה התעופה "אין זמן או אנשים
לעסוק בהדרכות השבוע .לא מתכוננות השבוע הדרכות כלל" .
 .41אשר על כן ,גם אם נחשיב את ימי "ההיערכות וההמתנה" כימי עבודה לכל דבר ועניין ,מדובר בסך
הכל ב 12-ימי עבודה בפועל  ,ועוד שעות אחדות בבוקר של יום ) 5/1/14התובעת מוכנה להחשיב
שעות אחדות אלה כחצי יום עבודה(.

הסעד הנתבע
 .42עד ליום הגשת התביעה דנן ,שילמה התובעת לנתבעת ,סך של  $350,000ארה"ב ,בשני תשלומים.
 .43ואולם ,בסופו של דבר  ,הנתבעת עבדה  12.5ימים מתוך  65ימי העבודה שתוכננו ,ועל כן היא זכאית
ל 19 0/0-מסכום התמורה המלא ) $500 , 000ארה"ב(  ,היינו .$95 , 000 -
 .44אשר על כן ,מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעת להשיב לתובעת ,סן של ¤ 1/ 007 / 505
)שהינו הערך השקלי לסך של  $255 , 000ארה"ב ביום הגשת התביעה דנן(  ,בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית כדין ,מיום התשלום השני ) , (31.1.14ועד לתשלום המלא בפועל.

/,חכ _^-

 .45כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט ,לרבות שכ"ט
עו"ד בצירוף ריבית ובתוספת מע"מ כדין.
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עתי שלום,
נתחיל בכך שהופתעתי מהמייל שלך .לא רק מהתוכן אשר הינו תמוה מתחילתו ועד סופו אלא שמודה ,גם ובמיוחד מהטון .אך
מפני שאני מכיר אותך אני יודע שאין בו כוונה רעה ולכן בחרתי לענות )למרות שבזמן שחיילינו הכל כך צעירים נופלים אין כל
חשק לכך !!!(
להלן אענה לך על המייל ,אך ראשית ברצוני להזכיר לך עובדה פשוטה :כל הפעולות שננקטו מול הלקוח בין לגבי התנאים,
התנהלות משפטית ,בין המשכת החוזה ,חידוש ,הוספה ,בדיקות משפטיות וכדומה ,הכל כולל הכל נעשה בהתייעצות ,ותיאום
עימך .הכל על דעתך ובהסכמתך.
לכן אני מעלה תמיהה על הדברים הבאים:
על מה ולמה לקחת על עצמך לשלם לאותם אנשים "משכורת מלאה" כאשר הם אינם עושים כל עבודה לך או
.1
לנו? ) האם עקב התקלה נמנה מהם לעבוד כלל ??(
להזכירך ,אנשים אלו עבדו בסך הכל שבוע בשטח ,ואולי עוד שבוע באמצעות וידאו קונפרס .האם בכך הם קנו
.2
לעצמם פנסיה שנתית?!
.3

האם אנשים אלו אינם מודעים לכך שלא רק שאנו מסייעים להם בענייין המשפטי אלא שהם גם הוכנסו לרשימת

25/0 5/2015
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העובדים המועדפים להמשך ההסכם?
ועכשיו לעיקר:
החברה שלך קיבלה מהחברה שלנו עד כה  350,000$כאשר למעשה נתנה בתמורה מעט מאוד עבודה) .שבוע  +שבוע וידיאו קונפרס(.
.1
ודוק ,על אף שהתקלה לא באשמתה עדין הסכום הנומינלי גבוה ביותר לאור התמורה הנמוכה .זאת עובדה.
.2

למותר לציין שהאמור בנקודה  1לעיל משליך על התמורה המאוד מכובדת שאנשים אלה קיבלו ביחס לעבודה שנתנו דה פאקטו.

גם אם אתה רוצה לפצותם על נזקם :האם הם הראו לך בצורה ברורה ממוסמכת את עומדת הנזקים לרבות ,הוכחות חד משמעיות לאן
.3
הוזמנו ובאיזה תאריכים והאם סורבו? האם הציגו דו"ח רואה חשבון או דוח דומה על הנזקים והסכומים "היחסיים" אותם טוענים אלו שהפסידו
לכאורה?! אז אולי הייתי יכול להבין קצת פשר מעשך !
מכאן ולאור האמור לעיל ,איני מבין כלל ועיקר על מה ולמה לקחת על עצמך להמשיך לשלם את שכרם לאחר חודשים רבים לאחר סיום
.4
ההתקשרות וללא קבלת כל תמורה .אינך מבין שבקשתם לכסף לא רק שאיננו הגון אלא הוא אף דומה ל" מין סחיטה"?!
על כן אני מבקש להבהיר:

י

(

.1

אין אנו נרשה שאף גוף או אדם פרטי ינסה לסחוט מאיתנו כספים בפרט כשאינני בטוח כלל שכדין.

.2
אאסס.

אינני מחרחר מלחמות אך מטבע הדברים אינני חושש להתמודד עם כל תביעה משפטית צודקת ולא צודקת ואענה בדרך המקובלת ולא

אינני מבין מה תעשה אם עוד חודש או חודשיים נקבל אישורי עבודה לכל העובדים האלו שכמובן ישמחו לקפוץ על העגלה .האם הם
.3
יחזירו לך את הכספים שקיבלו לרבות אותם "דמי שתיקה "??
עוזי היקר ,זה איננו פילנטרופיה כלל ועיקר .זה כניעה לדרישה מופרכת לא הגונה שהרי אם תסתכל על זה הם אינם מבקשים תשלום עבור אותם יעדים
ברוסיה שלא יכלו להתייצב )כל שאר העולם פתוח בפניהם ! ( אלא הינם דורשים ,כדברך ,שכר מלא על אפס עבודה.
אינני מבקש שתסכים עימי ,אך אני מבקש שתתעשת ותשים הדברים בפרופורציה במציאות עיסקית משפטית.
אין כאן שחור/לבן ,צודקים/לא צודקים .יש כאן מציאות שנוצרה ויש לשפוט אותה בעדשה אובייקטיבית ,מחושבת .אף אחד מהצדדים המעורבים בפרשה
לא עשו כלום למען המולדת ,האנושות והאידיאליים .כל הצדדים פעלו מאינטרסיים עניינים ,עיסקיים גריידא .ובהתאם ,הכל צריך להמדד תחת אותו
פרמטר ולפתור הדברים בצורה שהינה הוגנת כלפי כל הצדדים ולא רק כלפי צד אחד.
מבקש להדגיש כידיד שלנו שרצוי שתפסיק לעשות מהלכים חד צדדיים ,כגון תשלום על דעת עצמך בצורה בלתי מבוקרת ,אשר כידוע ,וכפי שאתה רואה,
לא פותרים את האיום הפוטנצייאלי של תביעות וכדומה .נהפוכו! גם כאשר שילמת מעבר לחובתך עדיין מרחם איום של תביעות וסעדים !
אם רצונם של אנשים אלו או אחרים לתבוע אותך או אתנו ,זו זכותם המלאה ואנו נתגונן ונציג את עמדתנו ,אך כמובן אם בידי היה הדבר הייתי מציע להם
שימתינו בסבלנות ,הפתרון יכול לבוא בכל רגע .אבל אם הם עומדים על דעתם ,אזי הצטרכו להתמודד עם התוצאות על כל המשמעויות  .משפט ארוך ,לא
כי"ץבודאי לא המשך עבודה עמינו.
אני מבקש להדגיש ,למרות שהינך יודע זאת ,כי הלקוח מוכיח שוב ושוב שהינו אחראי על התקלה והוא בוטח שתבוא על פתרונה בקרוב .אלא לא רק
מילים ,הלקוח שם הבטחותיו בכתב וחתם עליהם!
למותר לציין ,כי אשמח לשוחח עמך אם תחפוץ .אני מציע לעשות זאת אחרי שהסערה שפוקדת את כולנו תחלוף והשלום ישוב לארצינו.
בברכה

^/31*61
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וולטר בוקר טוב ושבת שלום
עברו כשבע חודשים מאז הופ0ק הפרויקט שלנו ב0וצ י י ונגזר דינם של העובדים לגרוש מרוסיה ואיסור כני0ה או מעבר
דרכה.
כפי שהבאתי לידיעתך מ0פר פעמים  ,חלק מהעובדים שלי בפרויקט נהג להגיע לרוסיה מדי חודש לצורכי עבודה )בעיקר
באל על אך גם עם לקוחות פרט"ם( .בכדי להרגיע את הרוחות ומתוך אמונה שהנושא יוסדר במהירות כפי שהבטחתם ,
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אני ממשיך לשלם להם שכר למרות שאינני מע0יק אותם או מ נצל את כישוריהם שמותאמים במיוחד לפרויקט שביצענו
שם.
עברה כבר חצי שנה שבה אני משלם משכורות לחינם  ,תוך קבלת הבטחות חוזרות ונשנות כי " ממש מחר" יתקבל
הערעור )שאין לי מושג איכן עומד הטיפול בו( והעובדים יקבלו אישורי עבודה )כפי שהיו אמורים לקבל בפעם הראשונה(
וכי נחמן להשלים את הפרויקט.
המצב הנ" ל איננו מקובל עלי כלל ועיקר
הסי טואציה בה אני נמצא נגרמה שלא באשמתי ובוודאי שאינני צריך לשאת בהוצאות לבדי .
אני מניח שברור לך שטיפול בחמישה עובדים  -שע1מד נגדם תיק פלילי עם לא אוול בכפם ונשללה מהם הזכות לבקר
את קרובי משפחתם או ל עבוד בעבודתם  ,אינם דבר קל לטיפול והם צורכים משאבים וכספים לא מעטים
בקיצור
אני ספגתי מספיק
אני מבקש ממך  -כלקוח אתו אני חתום על החוזה  ,למצוא לנושא פתרון מידי
ובמידה ולא  ,יהיה לנו עניין עם חמש תביעות משפטיות צודקות של העובדים ופי צו יים רבים לשלם...
כל הכתוב הינו ברוח טובה 1חברית
\ אך נמאס לי להיות הפילנתרופ של הפרויקט
בברכה
עוזי
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מבלי לפגוע בזכויות
עוזי שלום,
קיבלתי בתדהמה את המייל שלך מטה.
מרשתי חתמה עימך על הסכם בדצמבר  .2013כפי שאתה יודע היטב ,חוזה זה בוטל מחמת כוח
להזכירך,
עיי יון על כל המשמעויות המשפטיות הכרוכות בכך.
ועל אף שבפועל ביצעתם בסופר של דבר עבודה יחסית מינמלית במשך שבוע בשטח ,ועוד
;"ררת הנ"ל
ועידה באינטרנט במשך שבוע נוסף ,קיבלתם סכום עתק של  350 ,000$וזאת לפנים לשורת
מספר שיחות
הדין.
כרגע ,לא נתבקשתם להחזיר חלק מהסכום הנ"ל ,אינני מבין לחלוטין את פשר המייל מטה
היות שלפחות
ועוד פחות את הבקשה המופרכת לתשלום נוסף!
עמך מעל ומעבר להתחייבויותיה המשפטיות והמסחריות מחד ,ומאידך חברתך קיבלה תמורה
מרשתי נהגה
כספית לא פרופורציונלית לשירותים שנתנה בפועל למרשתי.
אני מציע שתחשוב היטב על הנושא ותגיע למסקנה הנכונה שאין בבקשה כל הגיון או צדק.
אשר על כן,
בברכה,
רכטשאפן ,עו''ד ?
שלמה
ןח/ .001י<ח86€11ק1ות@21ט1^0:יו3וח�| �6ז 1)211^10גוחגדו?
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י ביקר טוב שלומה
הבנת 1מהמסמכים שצורפו כי הנושא המשפטי ה0ת"ם )להוציא אולי תשלום הק 03של  2000רובל לאדם ? {
מה קורה עגשי! עם שארית הג0ף שה"בים לנו ?
אנו )$ק!!"0 (!\/מט למעשה <?ת התחייבויותינו בפרויקט  -באמצעות העברת הקורסים הנותרים דרך האינטרנט  ,והעברת המפר !0ם
להם ה 0נזקקו כדי ל"0ם הפתיקמ
0יור פיקוח !ל !!י שה" !3אמורים לבצע במהלך המשחק  0נדח 1על 'דם  -אנ! ה"ט מוכנים מ0פר פעמים לצאת כזכור לגם.
!

!

נכ!ן להי!ם קיבלנו רק את ה תשלום הראשון שהיה על 0ך  60 0/0נזהתשלום הכולל עבור העבודה
שהיו ל !3הוצאות גבהות בהרבה מהעלויות הצפויות  -שהוצאו במלואן  0ה עבודה בוצעה .בע1ד שאנו המשכנ! לבד לתחזק את
בעוד
העובדים שנשפטו שם,
אודה להת"חסותכם המה! רה
עוז

8
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הנדון  :יתרת חוב בגין פרויקט יעוץ גסוציי
]סימוכין  :פניית מרשתנו מיום  ; 20.4.15תשובתך מיום [22.4.15

^\? ^^\

ארז אביב

בשם מרשתנו ,חברת  1,1x1.ץ1�11גו , ]\/[.1.? 860הרינו מאשרים קבלתך תשובתך שבסמך
ומתכבדים להשיבך כדלקמן :
.1

אול י ,נ.

ת3ח1<81

^

א1רי בר-קמה

3וח1111831-1<3

בפתח דברינו נבקש להתייחס לאמור בפתח תשובתך ,מה אתה מציין כי "קיבלת
בתדהמה" את פניית מרשתנו .דווקא מרשתנו היא זו שנדהמה מתשובתך ,הן מתוכנה
והן מניסוחה.

גל  ,ת מנ ן בלא .לנדמן

ח3וח)0ח13-13נ01ח63111 ^13

מרשתנו פנתה אליכם בצורה עניינית ועסקית ,על מנת לסיים בדרכי נועם את
ההתחשבנות בכל הנוגע לפרויקט היעוץ.
מרשתנו מצרה על כי מרשתך בחרה ,תחת לכבד את התחייבויותיה כלפי מרשתנו,
לבחור בדרך של העלאת טענות משוללות כל בסיס והטחת האשמות ,תוך התכחשות
מוחלטת לעובדות בפועל
.2

בניגוד לנטען במכתבך ,ההסכם בין מרשתך לבין מרשתנו הינו שריר וקיים ומעולם
לא בוטל "מחמת כוח עליון'' כנטען על ידך .דומה כי לא לחינם נמנעת מלציין
במכתבך פרט ממשי כלשהו בנוגע לאותו "ביטול" שלא היה.

.3

לא כוח עליון ולא צילו של כוח עליון .כל שהיה הוא שעקב מחדלי מרשתך בהסדרת
אישורי העבודה והכניסה ברוסיה לעובדי מרשתנו ,גרמה מרשתך לעירובם של עובדי
מרשתנו בפרשיה למול רשויות החוק ברוסיה .למותר לציין כי אי קבלת אישורי
העבודה מהרשויות אינה יכולה להחשב בשום מקרה כארוע של כוח עליון ,קל וחומר
כאשר הדבר נגרם עקב מחדלי מרשתך.

.4

עובדה זו לא מנעה ממרשתנו מלמלא את התחייבויותיה כלפי מרשתך בהתאם
להסכם ואף חייבה את מרשתנו בהשקעת משאבים ונשיאה בעלויות נוספות על מנת
לפצות את העובדים שנפגעו ממחדליכם )הכל בידיעתכם המוקדמת(.
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.5

גם שאלת הפרופורציונאליות העולה לפתע ממכתבך אין לה בסיס ,לא בהסכם שנערך בין הצדדים ולא במציאות
בפועל .ההסכם שנחתם בין מרשתנו לבין מרשתך היה לביצוע שירותים כנגד תמורה מוסכמת .הטענה )חסרת
הבסיס( בדבר פרק הזמן שלקח למרשתנו לבצע את התחייבויותיה ,אינה מעלה ואינה מורידה מחובתה של
מרשתך לשלם את התמורה החוזית המוסכמת.

.6

מרשתנו לא קיבלה ממרשתך דבר ''לפנים משורת הדין" ,כנטען על ידך )שוב  ,כטענה בעלמא ,ללא כל פירוט(.
מרשתנו קיבלה ממרשתך מקדמה על חשבון יתרת התמורה המגיעה לה ומרשתך פשוט מנסח לחמוק בטענות
שווא מתשלום יתרת התמורה  -הא ותו לאו.

.7

לאור האמור ,ומבלי לגרוע מהמפורט לעיל ,טענות מרשתך נדחות בזה מכל וכל .לצורכי פשרה בלבד ,תהיה
נכונה מרשתנו להסתפק וקבלת יתרת התמורה החוזית המגיעה לה ,בסך של  ,$150,000ללא הפרשי הצמדה
וריבית ותוך שהיא סופגת בעצמה את מלוא עלויותיה בגין מחדלי מרשתך.

.8

ככל ותמנעו מלשלם את יתרת התמורה החוזית כאמור לעיל ,תפעל מרשתנו למימוש מלוא זכויותיה ולתביעת
מלוא הכספים המגיעים לה ,לרבות הוצאותיה ונזקיה.

.9

אין באמור וכשאינו אמור במכתבנו זה כדי לגרוע מכן זכות ו/או טענה ו/או תביעה העומדת למרשתנו.

בברכה,
י^גיא אונגי'/עו"ד ^
העתק  1.1x1. :ץ1\4.1.? 86011111
מר עוזי מור
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אילן בומבך ,עורך-דין
יריב רונן; עורך-דין
מירי בומבך ,עורכת-דין
שמוליק ספיר ,עורך-דין
מרינה בראל ,עורכת-דין
אלירם אלגרבלי ,עורך-דין
שגיא רם  ,עורך-דין
ירום שגן ,עורך-דין
שלמה שובי ,עורך-דין
מגדל אמות השקעות; קומה 14
רחוב ויצמן  ,2תל-אביב 64239

ת'1

טלי161: 03-6932090 :
פקס^3x1 03-6932091 :
1ו13\^.00.ר13301וח0נ@1ח13ו

 ^.י"15 10\"61, 14ח6וח\/651ח01 1וזו^/
8\-£<\/\\/ 64239ד  51.חח3וח2 \/^6!2

י"ג בסיון ,תשע"ה
 31במאי2015 ,
לגבוד
עו"ך שגיא אתגר
לאמעי; סידר; רהט ,צידון ,פינק ,עורכי דין ונוטריונים
דרך השלום ) 53מגדל הורד(
גבעתיים

.

ח''נ שלום רב ,

מ.ל.ב
בפקס; 03-5734000

ובמייל 1 :ו@30113\".00.ו53811
סה"כ  10עמי כולל עמי זה

הנדון  :יתרת חוב בגיו פרויקט ייעוץ ^סוצ^
 .1הנני מתכבד להשיב על מכתבך מיום  , 18.5.15אשר נשלח למרשתי 1¥ 110.וקע.052 5£0
 .1נראה בעליל ,כי מרשתך מנסה להוציא מכיסה של מרשתי ,לא פחות ולא יותר מ $150,000-ארה"ב ,בתואנה
כי מדובר ב"יתרת'' התמורה החוזית שסוכמה לכאורה בין הצדדים ,ולא שולמה כביכול.
 .3מרשתי דוחה את הילוד מרשתד מראשיתו ועד סופו.
לא רק זאת ,מרשתי החליטה למצות את מלוא זכויותיה וטענותיה כנגד מרשתד ,ולדרוש ממנה החזר כספי
בסד .$200,000

 .4בין מרשתי לבין מרשתך נחתם הסכם ייעוץ ביום ) 27.12.13להלן" :ההסכם"(.
 .5ההסכם נכרת לטובת מתן שירותי אבטחה לשדה התעופה הבינלאומי בסוצ'י  -רוסיה )להלן " :שדה
התעופה"(  ,וזאת בשמה של מרשתי ,אשר כרתה הסכם למתן שירותי אבטחה ,ישירות עם שדה התעופה.
 .6ההסכם נועד לחול בין יום  23.12.13לבין יום  ,27.2.14כאשר משחקי החורף בסוצ'י נערכו בין הימים
.7-23.2.14
 .7כפי שידוע היטב למרשתך ,ביצוע ההסכם הותנה בכך ששדה התעופה יספק היתרי עבודה מתאימים ,על מנת
לאפשר לצוותים מטעם מרשתי )ובכלל זה ,אנשי מרשתך( תנאי עבודה בטוחים וחוקיים .לצורך כך ,נקבע
בסעיף  3.8להסכם ,כי מרשתי תבקש משדה התעופה להשיג לעובדי מרשתך ולנציגיה את כל האישורים
הרלוונטיים )ובכלל זה :ויזות והיתרי עבודה(.
•29884
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הנוסח מהותי ולכן נציינו 301* 10..." :ךו 31ור.''1)56 511311 851< 5001
מרשתי קיימה את החיוב שהוטל עליה ,אך ברור הוא שמדובר בהסכם על תנאי ,במובן זה שדובר בהסכם
שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק ,ועל כן  -חזקה שקבלת ההסכמה או הרשיון הוא
תנאי מתלה )ראה ,סעיף )27ב( לחוק החוזים )חלק כללי(( .הינך מופנה לנספח  3להסכם ,שבו רשימה של 12
דרישות מנהליות מצד מרשתך לשם הגשמת תכלית ההסכם .דרישה מס'  12מציינת:
"תנאי עבודה חוקיים  -שדה התעופה יספק אישורי עבודה ו/או אישורים מתאימים על מנת לאפשר לצוות
מטעם מרשתי תנאי עבודה בטוחים וחוקיים" .
 .8הנה כי כן ,למרשתך היה ידוע היטב ,ומראש ,כי מדובר בהסכם שטעון מתן היתרים מתאימים מצד שדה
התעופה ,ומצדו בלבד ,וכי מרשתי אמורה )וכך עשתה( לבקש משדה התעופה את הנפקת ההיתרים הללו.
הן למרשתך והן למרשתי היה ידוע היטב ,כי על מנת להסתובב בכל שטחו של שדה התעופה ,ובמיוחד
במקומות ממודרים ,נדרש אישור מטעם רשויות שדה התעופה .אישורים אלה )דהיינו ,תג מזהה בשמם
ובמספר הדרכון של כלל עובדי מרשתך( ,אכן סופקו לעובדי מרשתך ,כבר עם קבלת פניהם בשדה התעופה,
באופן אישי ,מידיהם האמונות של מנהלי שדה התעופה ורשות התעופה הרוסית .לא פחות ולא יותר)!(.
היטב ידוע למרשתך ,כי מבלי לענוד תג מורשה ,עובדיה לא יכלו כלל להסתובב בשדה התעופה ,אפילו לא
שעה אחת) .0הלכה למעשה ,אנשי מרשתך הסתובבו באופן חופשי בשדה התעופה ,למשך כשבוע ימים.
אשר על כן ,ההבנה הפשוטה והמשותפת באותה עת הייתה ,שהאישורים וההיתרים הרלוונטיים שאמורים
היו להיות מסופקים ע''י שדה התעופה ,אכן סופקו הלכה למעשה .גדולה מזו ,גם אנשי שדה התעופה היו
סמוכים ובטוחים בכך .שכן אלה האחרונים נדהמו לא פחות ממרשתי וממרשתך ,מן הטענה שהועלתה ע"י
רשות ההגירה הרוסית בעניין עובדי מרשתך .היטב ידוע למרשתך ,כי רק בדיעבד הובהר כי לא הייתה כל
בעיה בעניין "אישורי העבודה" ,אלא דובר בהחלטה של גורמי הביטחון המסכל של רוסיה לשבש את עבודת
מרשתך ,רק משום שהם סברו כי לא נוחה להם הסיטואציה שיועצים ישראלים )ובמיוחד מר עוזי מור( עם
עבר בטחוני בגופי מודיעין ישראלים ,יעבדו בשדה התעופה באותה עת .מדובר היה בקרבות אגו ,ובכך בלבד.
 .9נשלים ונטען ,כי בסעיף ) 3השני( בס"ק  ,6נקבע כי מרשתך תעדכן את מרשתי באופן מלא ומיידי ,בנוגע לכל ,
עניין המשליך על מתן השירותים ,ותספק למרשתי דוחות בעניינים אלה.
 .10בנסיבות העניין ,עדכנה מרשתך את מרשתי באירועים שהתרחשו כשבועיים ימים לאחר תחילת ביצוע מתן
השירותים בסוצ'י .אנשי מרשתך שהו בשטח כשבוע ימים ,ולאחר מכן ,בשל נסיבות המוכרות היטב
למרשתך ,סולקו מאדמת רוסיה ,כך שסך כל השהייה שם הייתה כשבוע ימים .מר עוזי מור אמנם המשיך
לתת שירותים מצומצמים במשך שבוע נוסף ,באמצעות הוועדות חזותית )וידאו קונפרנס(  ,אך היה ברור
לכולם ,כולל לראשי מרשתך ,כי ההסכם סוכל לחלוטין וכמעט כל מה שתוכנן  -ירד לטימיון.
להלן אף נמחיש זאת באמצעות דוא"ל שהוחלף בין הצדדים בזמן אמת.
 .11על רקע האמור ,יותר מראוי לציין כי פנייתו הראשונה של נשיא ומייסד מרשתך )מר עוזי מור( אל מנכ''ל
מרשתי )מר וולטר סוריאנו( ,שבה עלתה דרישה כספית כלשהי ,נערכה ביום  , 19.7.14כאשר מר מור הבהיר
בפתח מכתבו )בדוא"ל( כי " עברו כשבעה חודשים מאז הופסק הפרויקט שלנו בסוציי ונגזר דינם של
העובדים לגירוש מרוסיה ואיסור כניסה או מעבר דרכה"  .מר מור ציין כי הוא ממשיך ,על דעת עצמו ,לשלם
לעובדיו שכר "למרות שאינני מעסיק אותם או מנצל את כישוריהם. "...
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מר מור ציין כי הוא ממתין שהערעור שהוגש יתקבל ,כך שעובדיו יקבלו אישורי עבודה ואו אז "נוזמן
להשלים את הפרויקט''  .כך או אחרת  ,מרשתך ידעה היטב ,כבר בחודש יולי  ,2014כי כבר החל מסוף חודש
דצמבר " ,2013הופסק הפרויקט" .
 .12תשומת הלב ,כי במייל מיום  ,19.7.14הוטרד מר מור מכך שחמשת האנשים המועסקים על ידו ,לא יכלו
להיכנס אותה עת לרוסיה לצרכי עבודה .מר מור לא עתר לאכיפת ההסכם ולא דרש את "התשלום האחרון"
בסך  $150,000ארה"ב .מר מור ניסה "לרתום" את מרשתי לנשיאה בעלויות בלתי ברורות שהוא החליט
להעמיס על עצמו ,כביכול בשל כך שרוסיה סילקה את עובדיו מאדמתה "במשמרת שלו" .מר מור הבהיר כי
הוא ממתין שהערעור שהוגש יתקבל ,על מנת שחמישה אלה יוכלו לשוב )כך תואר( לשגרת עבודתם ,שכללה
כפי הנראה גיחות לרוסיה בלבד .מדובר ,אפוא ,בדרישה שהועלתה ע"י מר מור למעין "פיצוי" על אובדן
הזדמנויות עסקיות לעובדיו ,כמובן מבלי להוכיח דבר וחצי דבר בעניין זה .מר מור החליט לשלם לחמשת
העובדים משכורת קבועה בכל התקופה שבה הס היו מנועי כניסה לרוסיה ,אך זאת הוא עשה על דעתו בלבד,
ללא התייעצות עם מרשתי  ,ללא קבלת הסכמתה של מרשתי  ,וללא שמוטלת על מרשתי איזושהי חובה
להשתתף במימון זה אפילו היו הדברים מובאים לפתחה ולאישורה.
ברקע הדברים תדגיש מרשתי ,כי לפי מיטב ידיעתה ,ההתקשרות של מרשתך עם עובדיה אלה ,נעשתה לפרק
זמן קצוב ,גב אל גב עם תקופת מחוייבותה בהסכם מול מרשתי )כ 65-ימים(  ,ולא יותר מכך.
 .13מרשתי ראתה ועדיין רואה משנה חומרה בכך שמרשתך בראשות מר מור ,לא אמרו למרשתי מראש ,לא
מילה ולא חצי מילה אודות הסיכון שנוטלים עובדי מרשתך בכך שהסתבכות כזו או אחרת עלולה לגרום
להם הפסד של משרות ברוסיה או הפסד של הזדמנויות עסקיות שם .לא הובהר בפני מרשתי ,גם לא ברמז,
כי בכוונת מרשתך להעסיק אנשים אשר כבר עובדים על אדמת רוסיה אצל מעסיק אחר )כדוגמת "אל-על"(.
במסמך רשמי של מרשתך ,מיום  ,10.12.13נכתב אך ורק לגבי עובדת אחת )סבטלנה ויצמן( כי יש לה "ניסיון
רב" בעמדות האבטחה של חברת "אל-על" ,אך לא נכתב כי היא עובדת אותה עת ב"אל-על".
מכל מקום ,למר מור היה ידוע כי הסתרה של פרטים אלה )או למצער אי גילויים המלא( ,עלולה לגרום
לשורה של בעיות משפטיות ,עסקיות וביטחוניות .למרשתי לא ברור ,אז כהיום ,האם מר מור שאל את
עובדיו אס הם דיווחו למעסיק שלהם ,מבעוד מועד וכמתחייב ,שהם עומדים להיות מועסקים בפרוייקט
אחר על אדמת רוסיה ,חרף העובדה שהיתר העבודה שניתן להם הינו מצומצם למעסיק אחר.
מרשתי חוששת ,כי מר מור החליט ,על דעת עצמו בלבד ,לשלם לעובדיו משכורת מלאה בגין פרוייקט שנגדע
בתחילתו ,רק כדי לקנות שקט תעשייתי ,שלמרשתך היה בו אינטרס נוכח התנהלותה עד לגירוש העובדים.
למרשתי תחושה קשה ,כי מרשתך ומר מור רואים בה מעין "כיס עמוק" שניתן באמצעותו לטשטש את
עקבות ההתנהלות הבעייתית המתוארת .מרשתך ומר מור טועים טעות מרה אם אלו הם פני הדברים.
 .14לעניין אחרון זה הנכם מופנים לסעיף  8.3להסכם ,אשר פוטר את מרשתי מכל אחריות חוזית ,נזיקית או
אחרת ,לכל הפסד או נזק או הוצאות מכל סוג ומין שייגרמו או יוסבו למרשתך.
 .15לא למותר לציין ,כי ביום  24.7.14כתב מנכ"ל מרשתי מייל תשובה ארוך ומפורט למר מור ,וציין כי למרשתך
שולם סכום עתק של  $350 ,000ארה"ב עבור שבוע עבודה בשטח ועוד שבוע של עבודה באמצעות הוועדות
חזותית .נבהיר ,כי התשלום השני והאחרון היה אמור להשתלם עד ליום  ,31.1.14בעבור עבודה של חודש
ינואר  ,2014בזמן שהחל מיום  8.1.14אנשי מרשתך לא שהו ברוסיה )כאשר כבר ביום  6.1.14עוכבו כמה
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מהם(  ,והשירותים הנוספים שנתנה מרשתך לאחר הגירוש  -הסתכמו בשבוע ימים של הוועדות חזותית.
לא זו אף זו ,סעיף  3.4להסכם קבע כי שירותי מרשתך יינתנו בשני שלבים ,כאשר השלב הראשון היה אמור
להתבצע בין הימים  .23.12.13-2.2.14הנה כי כן ,שירותי מרשתך ניתנו רק למשך שבועיים ימים )ואף זאת,
באופן חלקי ביותר( מתוך תקופה כוללת של  65ימים ) , (23.12.13-27.2.14ואולם מרשתך קיבלה ממרשתי,
הרבה לפנים משורת הדין ,סך כספי המהווה ס [!!!]70 0/מסכום התמורה הכוללת. .
 .16ואכן ,נכון לחודש יולי  2014היה ברור למר מור ,היטב ,כי ההסכם סוכל שלא באשמת מרשתי ,וכי
השירותים נפסקו בשל ההחלטה של השלטונות ברוסיה לגרש את עובדי מרשתך .נגדיל ונאמר ,כי עם קרות
האירועים בראשית חודש ינואר  ,2014שוחח מר מור גם עם אנשי מרשתי  -אבי ליבנה והיועץ המשפטי עו"ד
שלמה רכטשאפן ,וקיבל מהם עדכונים שוטפים על האירועים ,כאשר לכל הצדדים היה ברור כי כבר לא ניתן
לממש את ההסכם וכי הוא איבד את ערכו המעשי )ולמעשה  -הסתיים( עם קרות אירוע הגירוש ,ודאי נוכח
לוח הזמנים הקשיח שנדרש בעניין קיום משחקי החורף והצורך המכריע להימצא פיזית בשדה התעופה.
 .17נדגיש היטב ,כי לאחר שמר מור קיבל את המייל ממנכ''ל מרשתי ,לא נוצר עוד קשר בעניין זה למשך תקופה
ארוכה  ,עד אשר החליט מר מור לכתוב מייל ליועץ המשפטי של מרשתי ,עו"ד שלמה רכטשאפן ,ביום
 .20.4.15יצוין ,כי במהלך שנת  2014נפגש מר מור עם עו"ד רכטשאפן ,בבית קפה בתל-אביב ,וציין בפניו כי
לצורך מתן השירותים ע"י מרשתך בסוצ'י ,נדרש אישור מוקדם של משרד הביטחון/אפ"י ,אישור שמעולם
לא ניתן למרשתך  -מראש או בדיעבד .לא למותר לציין כי אנשי מרשתי נדהמו לגלות ,כאמור באקראי  ,כי
מרשתך כלל לא הגישה בקשה ופשוט יצאה לרוסיה ללא אישור אפ"י ,מה שהיה באחריותה הבלעדית של
מרשתך ומתחייב על פי החוק הישראלי.
 .18מכל מקום ,מר מור שלח את המייל ביום  ,20.4.15לאחר שהתבשר מפי עו"ד רכטשאפן ,כי הערעור המשפטי
הסתיים בהצלחה מרשימה ,וכי חמשת עובדי מרשתך יכולים לשוב ולבקר ברוסיה .כעת החליט מר מור
לטעון לראשונה "מה קורה עם שארית הכסף שחייבים לנוי"  .לפי גרסתו זו ,גרסה מפתיעה ביותר
שהועלתה לראשונה כשנה וחודשיים לאחר תום משחקי החורף ,וכתשעה חודשים תמימים לאחר תשובתו
החד משמעית של מנכ"ל מרשתי מיום  ,24.7.14מרשתך סיימה את התחייבויותיה בפרויקט "באמצעות
העברת הקורסים הנותרים דרך האינטרנט ,והעברת המפרטים להם הם נזקקו כדי לסיים הפרויקט" .
גם אם נקבל את דברי מרשתך ככזה ראה וקדש ,הרי שסעיף  3.4להסכם קבע לוחות זמנים למתן השירותים
ואפיין אותם בהתאם .אין כל התאמה בין האמור בסעיף  3.4להסכם לבין מה שמרשתך כתבה כי נעשה .אין
חולק כי אפילו השלב הראשון לא בוצע במלואו ,בשל נסיבות המוכרות לכלל הצדדים.
בה בשעה ,מר מור הודה )וכי יכול היה לנהוג אחרתל( כי לא בוצעו "סיור פיקוח וליווי שהיינו אמורים
לבצע"  .שוב ,עניינים מהותיים לא בוצעו כלל ,נוכח הגירוש שביצעו השלטונות ברוסיה.
 .19מר מור המשיך וטען כי "נכון להיום קיבלנו רק את התשלום הראשון שהיה על סך  60 0/0מהתשלום הכולל
עבור העבודה"  .שתי טעויות קשות במשפט קצר אחד :מרשתך קיבלה שני תשלומים )ולא אחד(  ,שהיו על סך
) 70 0/0ולא  (60 0/0מהתמורה הכוללת.
 .20ולבסוף טען מר מור ,את שטען במייל שלו מיום  ,19.7.14כי מרשתך המשיכה "לתחזק את העובדים
שנשפטו שם" .את שאמרנו לעיל בעניין זה אנו שביס ומדגישים גם כאן .מדובר בהחלטה בלעדית של
מרשתך ,ללא שיתופה של מרשתי וללא קבלת אישורה או הסכמתה.
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 .21 ,אין זה מפתיע אפוא ,כי עו"ד רכטשאפן כתב למר מור ,ביום  ,22.4.15כי הוא קיבל בתדהמה את המייל מיום
 .20.4.15עו"ד רכטשאפן הבהיר שוב ,כי ההסכם בוטל מחמת כוח עליון על כל המשמעויות המשפטיות
הכרוכות בכך ,וכי למרות זאת ועל אף שבפועל ביצעה מרשתך  -בסופו של דבר  -עבודה יחסית מינימלית
במשך שבוע בשטח ,ועוד מספר שיחות ועידה באינטרנט במשך שבוע נוסף ,שילמה לה מרשתי סכום עתק של
 ,$350,000וזאת  -לפנים לשורת הדין.
כן הוא הבהיר ,כי "היות שלפחות כרגע ,לא נתבקשתם להחזיר חלק מהסכום הנ" ל ,איגני מבין לחלוטין
את פשר המייל מטה ועוד פחות את הבקשה המופרכת לתשלום נוסף! מרשתי נהגה עמך מעל ומעבר
להתחייבויותיה המשפטיות והמסחריות מחד ,ומאידך חברתך קיבלה תמורה כספית לא פרופורציונלית
לשירותים שנתנה בפועל למרשתי .אשר על כן ,אני מציע שתחשוב היטב על הנושא ותגיע למסקנה הנכונה
שאין בבקשה כל הגיון או צדק"  .מרשתי עומדת כמובן מאחורי דברים נכוחים אלה.
 .22כחודש ימים לאחר מכן ,הומצא למרשתי מכתבך שבנדון ,ובו אמירה נוקבת כי פני מרשתך לדרך המשפט,
אם לא תקבל לידיה סך של  $150,000ארה"ב .בהינתן זאת ,ראינו לנכון להשיב לטענות העולות במכתבך :
 .22.1ההסכם שריר וקיים ומעולם לא בוטל מחמת כוח עליו!  .קשה להלום טענה זו ,היוצאת מפיה של מי
שסיפקה שירותים חלקיים בלבד בעבור מרשתי וידעה כי היא עושה כן בשל נסיבות חריגות ובלתי
צפויות )עניין גירוש עובדי מרשתך מרוסיה( .אם ההסכם לא בוטל ,מדוע מרשתך לא קיימה את חלקה
המלא בוי ל? האם מרשתי מנעה ממרשתך לקיים את חלקה הכולל בהסכם??? מייד נדגים עד כמה
טענת מרשתך כעת סותרת חזיתית את הבנתה הפשוטה וידיעתה הברורה בזמן אמת.
 .22.2מרשתי נמנעה לפרט פרט ממשי כלשהו בנוגע לאותו ביטול .שוב ,טענה בלתי ראויה .וכי מר מור איננו
יודע ,באמת ובתמים ,במה הדברים אמורים? מייד נדגים עד כמה טענת מרשתך כעת סותרת חזיתית
את הבנתה הפשוטה וידיעתה הברורה בזמן אמת.
 .22-3מחדלי מרשתי בהסדרת אישורי העבודה ו הכני סה ברוסי ה ,גרמו לעי רובם שלעובדי מרשתך בפרשיית
הגירוש  .שוב ,אינך דק פורתא .סעיף  3.8להסכם ,קבע כי מרשתי תבקש משדה התעופה להשיג לעובדי
מרשתך ולנציגיה את כל האישורים הרלוונטיים )ובכלל זה :ויזות והיתרי עבודה( .כך עשתה מרשתי.
אך כפי שהמחשנו לעיל ,העניין כולו היה בסמכותו הבלעדית של צד שלישי )שדה התעופה( ומרשתך
ידעה זאת כל העת ,תוך לקיחת הסיכונים הנובעים מכך .אגב כך נציין ,כי דווקא "הזיקה" המיוחדת
של מרשתך ושל  5עובדיה למדינת רוסיה )"זיקה" שנטענה ע"י מר מור ,מכוח קובלנתו על כך שחמשת
העובדים מנועי כניסה לרוסיה( ,הייתה אמורה לסייע למרשתך לנתח את הסיכונים הנובעים מכך שצד
שלישי-רוסי אמון בלעדית על מתן ההיתרים המתאימים.
לא זו אף זו ,מעיון בחילופי המיילים בין אנשי מרשתי לבין מר מור ,מזמן אמת ,עולה בבירור כי ;

 .22.3.1ביום  13.12.13ביקש אבי ליבנה ממר מור )כשבועיים לפני חתימת ההסכם( כי מר מור ואנשיו,
ידאגו "כבר בפגישה הראשונה )עם אנשיו של בעלי שדה התעופה  -א.ב( כי כל האישורים ישנם
והכל מתואם ומפגישים אתכם עם כל הגורמים הרלוונטיים בשדה כך שהכל יתחיל חלק ,ללא
עיכובים!" .
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 .22.3.2ביום  18,12.13פנה מר מור לאבי ליבנה ולוולטר סוריאנו ממרשתי ,במייל הבא:
"אבי ,וולטר
אני מניח שזה נושא משפטי אך תוך גדי עבודה עלה נושא 'אישורי עבודה ברוסיה'.
ברור לי שלא צייד ולא נקבל אישורי עבודה אן יש להוסיף לדעתי סעיף נוסף לתנאים
האדמיניסטרטיביים )לניסוח ע''י העו"ד( שיגיד שעל הלקוח לאפשר לנו תנאי עבודה משפטיים
ולכסות את הפן החוקי של העבודה  -אולי להעניק לנו תעודות יועצים מיוחדים
לאולימפיאד ה(. "...
 .22.3.3הנה כי כן ,אמנם מר מור היה מצוי בדעה ברורה כי "לא צריך ולא נקבל אישורי עבודה" ,אך
בכל זאת נטרדה מכך מנוחתו והוא הציע להוסיף סעיף שיגיד שעל "הלקוח" )דהיינו ,שדה
התעופה בסוצ'י!!!( "לאפשר לנו תנאי עבודה משפטיים ולכסות את הפן החוקי של העבודה" .
 .22.3.4ביום  16.1.14כתב מר מור לאנשי מרשתי ,את סיכום שיחת הטלפון שלו עם ויקטור
ויקטורוביץ .עלה כי ההדרכות לא יתבצעו אלא רק ביום  .20.1.14כן הובהר כי נושא הטיפול
בהמלצות המיגון "לא יוכל להתבצע בשלב זה ...יתכן ויעסקו בכך אחרי האוליפיאדה ) במידה
ואכן יהיה המשך לחוזה זה(" .כלומר ,מר מור הבין ,כשבוע לאחר ביצוע הגירוש בפועל )העבודה
הוקפאה עוד קודם לכן(  ,כי לא בטוח כלל שיהיה המשן לעבודה ברוסיה )וכך אכן קרה(.
 .22.3.5ביום  1.2.14כתב מר מור לאנשי מרשתי ,כי הוא קיבל מייל מויקטור )נציג הלקוח( אשר בין
היתר ביקש לקבל ממר מור את חבילת התרגילים שהובטחה ללקוח ברוסיה .מר מור הבהיר
בקשר לכך " :לא ממש ברור לנו מה הוא רוצה ,ודי ברור שאין אפשר לעשות את זה בשלט רחוק
ובטח לא ברמת הניהול שאנחנו חווים בעבודה מולם בשלוש השבועות האחרונים" .
 .22.3.6ביום  9.2.14כתב מר מור דו"ח למרשתי ,בהתאם להסכם .מר מור הבהיר כי )תרגום חופשי(
" עבדנו באתר מיום  29.12.13עד ליום  ,7.1.14כאשר עבודתנו נעצרה ע"י הרשויות המקומיות...
החל מיום  ,12.1.14חידשנו את העבודה באמצעות הוועדות חזותית ,וזאת ביצענו עד ליום ,2.2.14
או אז הלקוח ביקש מאיתנו לסכם את התוכנית" .
מר מור המשיך ופירט את הנושאים המקצועיים שטופלו במלואם ,לצד נושאים "שנותר
להשלימם" .מבין  5נושאים  ,שניים טופלו בשלמות ,מלבד החלק של "§ח1ח *131נ6 ]01יו* ח ; ''0אחד
טופל במלואו ,אך הדוח שהועבר לרוסים טרם אושר והוטמע ; ואילו שניים נותר להשלים .נושא
נוסף )שישי(  ,בשם תוכנית מודעות ,הועבר באמצעות הוועדות חזותית.
 .22.3.7ביום  19.2.14התקיימה חלופת מיילים ערה בין הצדדים ,שהחלה בכך שגב' ביאטריס
ממרשתך ,שלחה למרשתי "חשבונית עסקה אחרון'' ובה דרישה לשלם  $150,000כהשלמה לסך
של  .$500 ,000חשבונית עסקה זו הובילה למשלוח מייל זועם מטעמו של עו"ד רכטשאפן ,בזו
הלשון:
" עוזי שלום,
אני נורא מתפלא על מייל זה ,הרי אתה יודע בדיוק את המצב כפי שוולטר ואבי עדכנו אותן
מספר רב של פעמים .אינני מבין את כוונת כל המיילים האחרונים והחשבונית המפתיעה
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שצורפה לה כאילו לא היה כל סיכום ביניכם .אני חייב לומר כי אני קצת מודאג שאולי יש כאן
אג'נדה נסתרת אותה איננו מבינים .וולטר עושה הכל כדי לעזור לכם כפי שהוא ואבי מעדכנים
כל העת.
וולטר הסביר לך בדיוק היכן הדברים עומדים ,כמו כן ,אתה הרי יודע ,כפי שאף דובר בשיחת
הועידה  -בה גם אני ואבי היינו שותפים  -שעל פי הוראות ההסכם עימך  -הוא הסתיים!! )ראה
גם כדוגמא סעיפים  2.2ו  7.1להסכם ביננו( .אתה הרי הסכמת במפורש לכך באותה שיחה שזו
הדרך הנכונה כרגע עד לאחר שהנושאים האחרים יתבהרו .עוזי ,האם אתה חושב ברצינות שעל
שבוע פלוס עבודה ראוי לדרוש !?$500,000
אם עזרתו של הלקוח שלי מתפרשת לא נכון ,חובתי המקצועית לייעץ לו להפסיק בשיתוף
הפעולה והעזרה" .
מר מור השיב בו ביום לאנשי מרשתי ,באלו המילים :
"וולטר שלום,
בהמשך לשיחתי עם אבי מלפני כשעה וחצי וכפי שהסברתי גם לו ,המייל והחשבון נשלחו
'אוטומטית' ע"י ביאטריס  -שאחראית על נושאי המנהלה והנהלת החשבונות ובהתאם לחוזה.
מאחר שאני לא הייתי במשרד עד הרגע ,גם לא עברתי על המיילים ולכן לא שמתי לב ל'תקלה'.
היה בטוח שאיו לי שום כוונות נסתרות או אג'נדה לא כשרה  -אתה מכיר אותי כבר מספיק זמן
לדעתי כדי שתדע זאת...
בשלב זה אני תומך בך ובנסיעה הקרובה לסוצי  -אני בטוח שמעבר לכיף )אני ממש מקנא בך(
שיש בזה גם הזדמנויות עסקיות ויותר חשוב לנו כרגע ,הזדמנות לנקות את ה"תסבוכת"
המשפטית שכנסנו אליה מבלי שנעשו שום שגיאות מצידנו  -אלא מצד הלקוח בלבד.
בקיצור אני נותן לך "רוח גבית" ותמיכה  -גם אם מרחוק ,וממתין עם החשבונות ו/או הדיבור על
ההסדרים האחרים וההמשכימ העתידיים עד לחזרתך בשלום" .
 .22.3.8הנה כי כן ,ביום  19.2.14הודה מר מור כי משלוח חשבון העסקה האחרון הינו פרי תקלה ,וכי
הוא לא שם לב לכך .כן הודה מר מור )בניגוד משווע לעולה ממכתבכם שבנדון(  ,כי התסבוכת
המשפטית נוצרה בשל שגיאות של "הלקוח בלבד'' .מהותי גם לציין ,כי מר מור לא כתב מילה או
אפילו חצי מילה בקשר למילים הברורות של עו"ד רכטשאפן ,לפיהן ")ש(על פי הוראות ההסכם
עימך  -הוא הסתיים!!" .
 .22.3.9ביום  25.3.14כתב מר מור לעו"ד רכטשאפן ,לגבי העבודה שהספיקה להיות מבוצעת בפועל ,כי
"בשורה התחתונה נשאר לנו 'חוב' של שלושה שבועות עבודה של  3-4מומחים ,במסגרת כ"א
וזמן זה ניתן לעשות מה שהם רוצים ,בתנאי שהנושא המשפטי יגמר לטובתנו. "...
דהיינו ,גם לפי גרסת מרשתך ,בזמן אמת ,נותר "חוב" של  3שבועות עבודה .אף שמרשתי סבורה
כי מדובר בתפיסה 'אופטימית מאוד' של ביצוע מחוייבות מרשתך ,אין ספק כי היצמדות לגרסת
מר מור מיום ,25.3.14 .איננה מתיישבת עם מכתבכם שבנדון ועם דרישתכם החד משמעית
לתשלום  100 0/0מן התמורה.
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 .22.3.10ביום  5.6.14כתב מר מור לעו"ד רכטשאפן ,כי שמע מאבי ליבנה ש"הלקוח" רמז לו כי
בכוונתו לסיים את תהליך הנפקת היתרי העבודה ,לכל הקבוצה שעבדה בפרויקט בפעם האחרונה.
מר מור הביע שביעות רצון מכך.
 .22.4אי ק ב ל ת היתרי העבודה והשהיי ה אי נה י כולה להי חשב בשום מקרה כאי רוע של כוח עליון .
האמנם? כפי שנקבע לא פעם" ,טענת הסיכול ,נדגיש ,נוגעת לנסיכה אשר בעקבותיה קיומו של החוזה

הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי מן המוסכם .בנדון דידן ,הנסיבה המסכלת היא ההחלטה
להקפיא את התכנית ולא לאפשר לעת הזו לממשה .שלושה תנאים נדרשים להכרה בטענת סיכול לפי
הוראות הסעיף :האחד  -כי בזמן המיועד לביצוע החוזה אפשרות הביצוע שובשה באופן יסודי
ואינה אפשרית; השני  -מבחן הצפיות  ,לפיו בעת כריתת החוזה הצד הטוען לסיכול לא ידע ולא היה
עליו לדעת )או לראות מראש( על הנסיבות שגרמו לסיכול; והשלישי  -אי יכולתו של המפר למנוע
את הנסיבות המסכלות" ]ע"א  5054/11ספיר וברקתנז�ל"ן נ' יעקב אמסטר ).[(2013
 .22.4.1נבהיר היטב ,כי מרשתי לא רק שלא הייתה יכולה לצפות את התקלה שהתרחשה ,אלא
שבהתאם למידע שהיה בידיה ,ניתן היה לצפות כי הכל יתבצע למישרין .שכן ,הבעלים של שדה
התעופה בסוצ'י ,נמנה על הרשימה המיוחסת של האוליגרכים ברוסיה ,ובבעלותו בין היתר חברת
ההשקעות הענקית בייסיק אלמנט ) 1ח6ודו (83310 ¤6שבה הוא מכהן כמנכ''ל בפועל .חברת ענק
זו הינה ,בין היתר ,הבעלים של חברת�0ו ,83561 /\6אשר מנהלת את שדה התעופה בסוצ'י ,כמו
גס  3שדות תעופה נוספים ברוסיה לבדה .בעת כריתת ההסכם ,נמנה הבעלים על מקורביו של
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ,ונחשב לאחד מעשירי רוסיה ,כאשר הונו הוערך )נכון לינואר  ,2013על
• .

פי מגזיו פורבס(  ,בכ 8.8-מיליארד דולר.

.22.4.2

על רקע ההלכה הפסוקה נפנה גם לסעיפים )27ב( ו 29-לחוק החוזים )חלק כללי( :

חוזה על תנאי
) ,27א( חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי )להלן  -תנאי מתלה( או שיחדל בהתקיים תנאי
)להלן -תנאי מפסיק(.
)ב( חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק ,חזקה שקבלת ההסכמה
או הרשיון הוא תנאי מתלה...
בטלות החוזה או ההתבאה
 .29היה חוזה מותנה והתנאי לא נתקיים תוך התקופה שנקבעה לכך ,ובאין תקופה כזאת  -תוך
זמן סביר מכריתת החוזה ,הרי אם היה זה תנאי מתלה  -מתבטל החוזה ,ואם תנאי מפסיק  -מתבטלת
ההתנאה.
 אין ספק כי ההסכם דנן היה טעון הסכמה של אדם שלישי או רשיון על פי חיקוק ,ולכן חזקה כי אלההאחרונים מהווים תנאי מתלה .ומכיוון שהתנאי המתלה לא התקיים ,הרי שההסכם התבטל מאליו.
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 .22.5מרשתך מי לאה את התחיי בויותי ה כלפי מרשתי  .נכון ,אך זאת באופן חלקי בלבד ,שרחוק מלמלא את
מלוא התחייבויותיה החוזיות .הכל כמתואר לעיל.
 .22.6מרשתך חוייבה בהשקעת משאבי ם ונשאהבעלוי ות נוספות על מנתלפצות את עובדי ה .מעבר לעובדה
החותכת כי טענות אלה מעולם לא הוכחו למרשתי  ,הרי שהדבר נעשה שלא בידיעת מרשתי וללא קבלת
הסכמתה או אישורה המוקדם .ואחרי כל זאת ,סעיף  8.3להסכם פוטר את מרשתי מנשיאה באחריות
כלשהי כלפי מרשתך בגין "הפסדים" נטענים אלה.
 .22-7סוגיי תתמידתיותשהעלתה מרשתי תי נה חסרת בסיס כלשהו  ,שכן ההסכם תבטי ח למרשתך תמורה
מוסכמת כנגד בי צוע השירותי ם  .קשה להלום כי אינך מבין את הסתירה הפנימית שבדבריך .והרי
מרשתך מעולם לא נתנה את מלוא השירותים שהיא התחייבה לתת ,אלא רק את חלקם המסוים .ואף
זאת נעשה בפרק זמן של שבועיים ימים ,אשר רחוק מלשקף את מחוייבות מרשתך למתן מלוא
השירותים שאמורים היו להיפרס )לא רק טכנית( על פני  65ימים ,ולהינתן על אדמת רוסיה.
האם אתה מעלה בדעתך כי במצב הדברים שנוצר זכאית מרשתך ,בכל מקרה ואופן ,למלוא התמורה
המוסכמת??? ובאותה נשימה נציין ,כי תשלום )לפנים משורת הדין( של /0ם  70מן התמורה המוסכמת,
הינו הרבה מעל ומעבר לכל מה שמרשתך עשתה בעבור מרשתי בנסיבות שנוצרו.
 .22.8מרשתך קיבלה אד ור ק מקדמה "על החשבוו" .צר לנו ,אך סעיף  4.2להסכם איננו קובע כלל
"מקדמה'' ,אלא רק  3תשלומים בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בו .כאמור לעיל ,התשלום השני בוצע אף
שמרשתך ועובדיה כלל לא שהו על אדמת רוסיה החל מיום  .8.1.14התשלום השלישי היה אמור להיות
משולם בסיומם של משחקי החורף ,ולא בכדי .הלכה למעשה ,מרשתך הפסיקה )בשל האירוע המסכל(
לתת שירותים למרשתי ו/או בשם מרשתי ,ועל כן אין היא זכאית לקבל תמורה נוספת על מה שכבר
ק יבלה.
 .23מכתבך מיום  18.5.15מתעלם בעליל מהוראות סעיפים  2.2ו 7.1-להסכם ,אשר אף הן מורות באצבע נחושה
על סיומו של ההסכם עם קרות האירוע המסכל של גירוש עובדי מרשתך מחוץ לרוסיה ,ודאי נוכח לוח
הזמנים הקשיח שנדרש בעניין קיום משחקי החורף והצורך המכריע להימצא פיזית בשדה התעופה.
 .24מכתבך מיום  18.5.15מהווה שימוש שלא בתום לב בזכות שלכאורה נובעת מן ההסכם .מרשתך דורשת
לקבל את מלוא התמורה שסוכמה ,אף שהיא סיפקה רק מקצת מן השירותים שהיא התחייבה לספק )טכנית
ומהותית( ,והכל על רקע האירוע המסכל שפורטו לעיל.
 .25בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם ,מביעים אנשי מרשתי אכזבה רבתי מהתגהלותו של מר מור .החל מן
הרגע שעובדי מרשתך עוכבו ברוסיה ,מרשתי השקיעה מאמצים ניכרים ,שעלויות נכבדות בצידס )ללא
השתתפות או מעורבות של מרשתך( ,על מנת לפתור את הבעיה המשפטית של אנשי מרשתך .מרשתי ראתה
בכך מחוייבות אתית/מוסרית )ולא משפטית( ופעלה ללא לאות כדי לפתור הבעיה .לאחר הצלחת המשימה,
ציפו אנשי מרשתי לקבל מכתב ברכה או תודה ,לפחות על המאמצים אם לא על ההצלחה ,זאת במיוחד
משום העובדה שמרשתי הצליחה לפתור למרשתך ולמר מור בעיה שנוצרה מול אותם העובדים )לא ניכנס
כעת לשאלת האשמה או האחריות לכך( .ואולם ,חרף מאמצים כבירים של מרשתי וחרף מעשיה ,שנבעו
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מרצונה לסייע למרשתך ומר מור )גם עקב היכרות רבת שנים ביניהם( ,ללא שקיימת מחוייבות חוזית-
משפטית לעשות כן" ,זכתה" מרשתי ,בסופו של יום ,לקבל את מכתב הסחיטה שבנדון .מרשתי מצרה על כך.
 .26כפי שהבהרנו לעיל ,מרשתנו דורשת  -לצרכי פשרה בלבד  -כי מרשתך תשיב לה סד של  $200,000ארה"ב,
ובכך ניתן יהיה לסיים את הפרשייה הנוכחית בדרך מכובדת .הצעתה של מרשתי מתבלת ל�  14-ימים.
עם זאת נבהיר ,כי היה ומרשתך תסרב לדרישתה המופחתת של מרשתי  ,תיאלץ מרשתי למצות את
זכויותיה וטענותיה כנגד מרשתך ,ולתבוע ממנה החזר של  $235,000ארה''ב ,לנוכח העובדה כי מרשתך
עבדה  15ימים מתוך  65ימי העבודה שתוכננו ,ועל כן היא זכאית ל 23 0/0-מסכום התמורה המלא ,היינו -
.$115,000
 27מובהר ,כי אין באמור או במושמט ממכתבנו זה ,כדי לפגוע או למעט או לגרוע מכל זכות או טענה העומדות
למרשתי כנגד מרשתך.

בכבו/רב וםמן/ח^,
אילן בומבך ,עו'^ד
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