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 תמר אברהמי  שופטתה כבוד פני ל

 

 תובעת

 

 מזמור הפקות בע"מ
 טל עפרוני עו"דוארז טיקולסקר  ע"י ב"כ עו"ד

 [ , עורכי דין]ארז טיקולסקר ושות'
 

 נגד

 

 נתבעת

 

 ערוץ הספורט בע"מ
 שלו יריתמ עו"דיצחק ו ודד עו"דע"י ב"כ 

 [, עורכי דין]קסוטו ושות'
 

 

 פסק דין

 1 

 2 לפני מחלוקת כספית בין גוף המספק ניידות שידור ובין ערוץ הספורט, בעניין הסכם שהיה .1

 3 בעבר.  הצדדיםבין 

 4 

 5 כללי

 6"( היא חברה העוסקת בהקמת והפעלת ניידות שידור ואולפני מזמורהתובעת )להלן גם: " .2

 7(. מזמור היא בשליטתו ובניהולו של High Definition" )HDטלוויזיה, לרבות ב"פורמט 

 8 "(.לנקרימר דניאל לנקרי )"

 9 

 10"( הוא חברה המפיקה ערוצי ספורט הערוץ" או "ערוץ הספורטהגוף הנתבע )להלן גם: " .3

 11 "(.RGE)" אר.ג'י.אי גרופ בע"מהשליטה בערוץ הספורט היא  בכבלים ובלוויין. בעלת

 12 

 13 בין הצדדים היו התקשרויות שונות לאורך השנים.  .4

 14 

 15, לגבי אספקת 1.7.2012המחלוקת מושא הליך זה מתייחסת להסכם הנושא תאריך 

 16"(. 2012הסכם " או: "ההסכם; להלן: "46ניידות שידור ממזמור לערוץ הספורט )א/

 17ולא קודמיו הוא הרלוונטי  2012שנים. אין חולק כי הסכם  3לתקופה של ההסכם היה 

 18עבר כחלק מהנסיבות אשר יכולות ללמד -לענייננו. הצדדים התייחסו להתרחשויות והסכמי

 19 .2012על אומד דעתם בהסכם 
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 1 

 2ידי -הערה: הסימון: "א/__" משמעו הפנייה לתיק המוצגים הכרונולוגי המאוחד שהוגש על

 3 .גשת הסיכומיםעם ההצדדים 

 4 

 5קבע, כטענת מזמור,  2012המחלוקת הבסיסית בין הצדדים נוגעת לשאלה, האם הסכם  .5

 6לשנה(,  HDשידורי  300מכסת מינימום של שידורים אשר על ערוץ הספורט להזמין ממנה )

 7שידורים ויותר  300או שמא, כטענת ערוץ הספורט, נקבעה רק "הנחת כמות" להזמנה של 

 8 לשנה. 

 9 

 10שידורים לשנה בתקופת  300מה העובדתית, אין חולק כי ערוץ הספורט לא הזמין בר .6

 11 ההסכם. 

 12 

 13לשיטת מזמור, על הערוץ לשלם עבור שידורים שלא הוזמנו עד להשלמת מכסת המינימום.  .7

 14לטענת הערוץ, לכל היותר עליו לשלם את ההפרש, ככל שיש כזה, בין המחירים שצוינו 

 15 ובין מחירים "רגילים", לגבי שידורים שהוזמנו וסופקו בפועל.  2012בהסכם 

 16 

 17על עילות חוזיות. הסעד הנתבע מתייחס רים בעיקרם של דבאת התובענה מבססת מזמור 

 18לסכום ההכנסות שאמור היה להתקבל, בניכוי הוצאות שנחסכו בשל אי ביצוע שידורים 

 19בפועל, אך תוך כלילת הוצאות קבועות שבהן נשאה כדי לעמוד בהתחייבויותיה לפי 

 20 ההסכם )לרבות, לשיטתה, התחייבות בעניין זמינּות(. 

 21 

 22טוענת מזמור, כי גם אם תתקבל עמדת ערוץ הספורט אשר לפיה באופן חלופי בלבד 

 23ההסכם עוסק רק בהנחת כמות, כי אז היא זכאית להפרש שבין המחירים שצוינו בהסכם 

 24ושולמו ובין מחירי שוק של שידורים במאפיינים דומים. ההפרש בין אלה מגיע, לשיטת 

 25להשאיר את סכום לנכון  מצאההיא מזמור, לסכום העולה על סכום הנזק שצוין לעיל ו

 26 התביעה בהתאם להיקף הסעד הראשוני. 

 27 

 28עמדתו של ערוץ הספורט שונה. מבחינת פרשנות ההסכם גורס הערוץ, כפי שצוין, כי  .8

 29מדובר בהנחת כמות ולא במכסת מינימום. נוסף על כך טוען הערוץ, כי בכל מקרה מחירי 

 30וגיות אחרות, לרבות מדיני ההסכם אינם מגלמים הנחה. הערוץ מעלה טענות גם בס

 31 התחרות, בהינתן עמדתו כי מזמור הייתה מונופול בתחום ניידות השידור בישראל. 
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 1 

 2 הערות דיוניות

 3 בשלב ההוכחות, נשמעו עדים כדלקמן: .9

 4לנקרי; מר יששכר )שכי( פרנץ; רו"ח יונה ויזנטל; רו"ח ירון מצליח; גב'  –מטעם מזמור 

 5 . ליאת ספיר; גב' אילנית יצחקי

 6מר ירון שגב; מר תומר תורג'מן; מר יואב פרץ; ד"ר שלומי פריזט;  –מטעם ערוץ הספורט 

 7 מר זיו בצלאל.

 8 

 9חלק מהעדים זומנו בצו בית משפט לבקשת הצדדים )מבלי שהונח בתיק תצהיר  .10

 10בחתימתם(. כך היה לגבי גב' ספיר וגב' יצחקי )לבקשת מזמור( ולגבי מר בצלאל )לבקשת 

 11 (. עדים אלה נחקרו בדיון גם בחקירה ראשית.ערוץ הספורט

 12 

 13 הדיונים הוקלטו. הצדדים סיכמו את טיעוניהם בכתב.  .11

 14 

 15הפניות לעמודים ושורות בפסק דין זה הן הפניות לפרוטוקולים של ישיבות ההוכחות, אלא  .12

 16 אם מצוין או משתמע אחרת. 

 17 

 18 עדים יכונו ככלל לפי שם משפחתם.

 19 

 20 מידרג ההכרעה –סוגיות במחלוקת 

 21 ההכרעה במחלוקות בהליך זה היא בעלת מידרג.  .13

 22 

 23אם ההסכם  –; קרי 2012הסוגיה הראשונית אליה יש להידרש, היא בחינתו של הסכם 

 24 חייב הזמנת כמות מינימום או קבע הנחת כמות.  

 25 

 26יש לעשות  –ככל שייקבע כי ההסכם חייב הזמנת כמות מינימום, ולפי שזו לא הוזמנה  .14

 27 תחשיב בהתאם. 

 28 

 29ככל שיקבע כי ההסכם קבע הנחת כמות )להבדיל מכמות מינימום(, יש לבחון מהו הסכום  .15

 30שאותו על ערוץ הספורט להשלים ולשלם למזמור עבור ההזמנות שנעשו בפועל, בשים לב 

 31מנה הכמות המינימלית אשר זיכתה בהנחה. לשם כך יש לקבוע מהו המחיר לכך שלא הוז

 32 ההולם ללא הנחת הכמות.

 33 
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 1 משנה.-מיותר לציין כי כל אחת מהסוגיות לעיל כוללת ומגלמת מחלוקות בסוגיות .16

 2 

 3קודם שנפנה למחלוקות לגופן, יובא רקע עובדתי העולה מהחומר שהובא בהליך. חלק  .17

 4 שנוי במחלוקת. כן יובא רקע כללי בעניין פרשנות הסכם.ניכר הימנו אינו 

 5 

 6 רקע עובדתי

 HD 7ערוץ הספורט ושידורי 

 8, רצה ערוץ הספורט לעבור לשדר אירועי ספורט באיכות תצוגה 2007בסביבות שנת  .18

 9, נהגו שידורים במתכונת שכונתה HD. קודם לשידורי HD, High Definitionהמכונה 

"SD :בדיון צוין כי הכוונה היא למלים( "Serial Digital 'איכות 14-8ש'  62, עמ .)HD ,10 

 11 כמשתמע משמה, היא גבוהה יותר והשידור הוא דיגיטלי, להבדיל משידור אנלוגי.

 12 

 13ניידת והצריך בעת הרלוונטית שימוש ב HDמחייב צילום של האירוע במצלמות  HDשידור 

 14אירוע שצולם מלכתחילה  HDלא ניתן לשדר באיכות (. HDשידור המתאימה לכך )ניידת 

 SD. 15באמצעות ניידת שידור 

 16 

 17ידי ערוץ הספורט החלו בשלהי העשור הראשון של המאה הנוכחית. -על HDשידורי  .19

 18שידורים פרט לכמו כן, היו מיעוט.  HD; שידורי SDבמתכונת נותרו רוב השידורים תחילה, 

 19לערך  2010-2009עד לשנים  HD-הישראלי שידורים בלא בוצעו בשוק  ,ערוץ הספורטב

 20 (.10-3ש'  374)עמ' 

 21 

 22ידי ערוץ הספורט בשל רצונו לשפר את איכות השידורים -עלבוצעו בתחילה  HDשידורי  .20

 HD 23(. עם הזמן, הפכו שידורי 22-19ש'  431ומבלי שהייתה עליו חובה לעשות כן )עמ' 

 24החלו לנהוג גם בגופי שידור אחרים כמו רשות השידור וצ'רלטון. כמו כן, ו למקובלים יותר

 25 2010הפך לחובה בהסכמים למתן זכויות לשידורים. כך למשל בהסכם משנת  HDשידור 

 UEFA ,26(, בהתחייבויות לצורך שידורים של 14עם מינהלת ליגת העל לכדורסל גברים )א/

 27 ועוד.

 28 

 29היו מזמור ואולפני  HDיכולת לספק ניידות שידור  הייתהלהן החברות הראשונות בארץ  .21

 30"(. מזמור תחילה והרצליה לאחריה. הרצליה" או "אולפני הרצליההרצליה בע"מ )להלן: "

 31 עם ערוץ הספורט. בעקבות התקשרות HDמזמור השקיעה ראשונה בניידת 
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 1 

 2בין הגופים )הנוספים( אשר החזיקו בתקופה הרלוונטית ניידות שידור, הגם שתחילה 

 3בלבד, ניתן לציין את אולפני מימד ואת אולפני יגור. עוד גורם בשוק ניידות  SDניידות 

 JCS "4השידור אשר נזכר בטיעונים הוא חברת אולפני הבירה ירושלים בע"מ, המכונה "

(Jerusalem Capital Studios.) 5 

 6 

 7וכו', יכולים גופים הזקוקים  ידור של גופים כמו מזמור, הרצליהפרט לשימוש בניידות ש .22

 8( או להזמין ניידת מחו"ל; כל SDלרכוש לעצמם ניידת )או לשדרג ניידת  HDלניידת 

 9 אפשרות והשלכותיה השונות מבחינת משאבים, לוחות זמנים וכדומה.

 10 

 11הנעשים  HDש רמות שונות של דרישות. יש שידורי י HDכמו בנושאים רבים, גם בשידורי  .23

 12 6מצלמות,  5מצלמות בעוד ניידות אחרות מפעילות  4באמצעות ניידת שידור המפעילה 

 Super 13"מצלמות ויותר. כן יכולות להיות דרישות לגבי סוגי וגדלי עדשות )כמו עדשות 

Slow" '14 (.22-9ש'  41( ולגבי נושאים נוספים )למשל: ספיר, עמ 

 15 

 16ההבדל בין הדרישות של רמת השידורים משפיע על המחיר, וכך גם נתונים נוספים כמו 

 17 (.16-8ש'  32מועד שידור )ימי חול או שבתות וחגים( ועוד )למשל: פרנץ, עמ' 

 18 

 19לצורך הסוגיה שעמדה על הפרק בתיק זה, לא היה חולק כי הדרישות המחמירות והיקרות  .24

 20היו )ואולי הינן( דרישות טורניר הכדורגל האירופי השנתי ביותר לגבי רמת ואיכות שידור, 

 21. 1הטורניר הקבוצתי שנחשב היוקרתי ביותר, שהוא UEFAהמכונה "ליגת האלופות" של 

 22ש'  382; פרץ עמ' 13-1ש'  110; יצחקי עמ' 6ש'  43עמ'  – 4ש'  42ר' למשל: ספיר, עמ' 

 23 .15-9ש'  529; תורג'מן עמ' 29-26ש'  383, עמ' 27-20

 24 

 25 כללי –מזמור וערוץ הספורט 

 26מדובר בין מזמור לערוץ הספורט היה קשר עסקי ארוך שנים. לפי תצהירים מטעם הערוץ,  .25

 27 התקיים כעשרים שנה.שקשר ב

 28 

 29ההתקשרות  כהגדרתו לעיל. 2012ההסכם שבבסיס ההתדיינות הנוכחית הוא הסכם  .26

 30הסכם ; להלן: "2)א/ 30.6.2009החוזית הקודמת בין הצדדים הייתה בהסכם מיום 

 31 שנים. 3הייתה אף היא לתקופה של  2009"(. ההתקשרות בהסכם 2009

 32 

                                                 
 .UEFAשני אחריו, כנראה, טורניר "הליגה האירופית" של  1
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 1שנים רבות "הכל הוסכם  לאורךהיה ההסכם ה'מסודר' הראשון בין הצדדים.  2009הסכם  .27

 2נערך ונחתם בשל ההשקעה  2009(. הסכם 10ש'  276או בשיחה" )עמ'  או בלחיצת יד

 3)לנקרי העיד  HDהגבוהה שנדרשה ממזמור לצורך עמידה בהתחייבות לגבי שידורי 

 4 (.   16-13ששיעבד את ביתו, שם, ש' 

 5 

 6הוסכם כי  2010נחתמו מספר תוספות. בתוספת שנחתמה בחודש יולי  2009להסכם  .28

 7השידורים" לשנה הקבועה בהסכם,  100ה חייב לעמוד ב"מכסת ערוץ הספורט לא יהי

 8שידורים ובמהלך כל ההתקשרות סך כולל של  174ובלבד שישלים עד תום השנה השנייה 

 9(. תוספת שנייה נחתמה בהמשך אותו חודש ובה נקבע כי ערוץ 11שידורים )א/ 300

 10שידורי  75ה של " אלא במכסHD-שידורי ה 100הספורט לא יהיה חייב לעמוד ב"מכסת 

HD  לכל אחת משנות ההסכם, והתובעת תוכל לספק שידוריHD  11לכל ערוצי הברודקאסט 

 HD 12ומתייחסת לגבי שידורי  2011(. תוספת שלישית נחתמה בחודש מרץ 12בישראל )א/

 13 (. 16למכסה דומה )א/

 14 

 15 .30.6.2012הסתיים ביום  2009הסכם  .29

 16 

 17 1.7.2012אך הוא נושא תאריך  2012נחתם למעשה בחודש אוגוסט  2012הסכם 

 18 ותקופת תחולתו החל מהמועד האמור, שהוגדר כמועד תחילת אספקת השידורים.

 19 

 20מצוינים. שרתה ביניהם  –היחסים בין הצדדים לאורך השנים היו טובים מאד, שלא לומר  .30

 21(. אנשי ערוץ הספורט היו מרוצים מהשירות שהתקבל 25-15ש'  461רוח טובה )עמ' 

 22לדני " .(29-27ש'  585; עמ' 2ש'  430עמ'  – 28ש'  429וממקצועיותה )עמ'  ממזמור

 23 (.20ש'  444; ר' גם עמ' 4ש'  430" )עמ' הרבה זכויות בערוץ הספורט-לנקרי יש הרבה

 24 

 25, מערכת בעלת הצדדיםבין שהעדויות שבה ועלתה מערכת היחסים המיוחדת  ךלאור 

 26 השנים. במהלךנדבכים של אמון וידידות, אשר השליכו על ההתקשרויות ועל ההתנהלות 

 27 

 28, בעלת השליטה בערוץ הספורט ומי שהיה RGEכך למשל בחקירת מר ירון שגב, מנכ"ל  .31

 29 בחלק מהתקופה הרלוונטית סמנכ"ל הכספים של הערוץ:

 30 
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 1ארוכות הטווח עם ...הרקע חוזר עוד פעם למערכות היחסים  "ת.

 2"מזמור הפקות", שבתקופות מסוימות היה לה יותר קשה 

 3ובתקופות מסוימות לערוץ הספורט היה יותר קשה בעולמות 

 4הכלכליים וכל אחד ידע כנראה בסוף לתת לתקופות שהיינו חייבים 

 5לדני מיליונים, לא היה לנו כסף לשלם והוא עדיין החזיק ניידת 

 6י לא היה כסף ויכולנו לתת, נתנו.... שנתנה לנו שידורים. וכשלדנ

 7 –זה אך ורק בגלל מערכות היחסים שיש בינינו, אך ורק. זה לא 

 8אין לנו את זה באף הסכם אחר, ויש לנו כאן אמונה אמיתית אחד 

 9 לא אני ורק אני ודני, אלא גם ברמת הארגונים..." –בשני 

 10 

 11 .15ש'  486עמ'  – 28ש'  485עמ' 

 12 

 13יודעים שהרוח בין הצדדים הייתה טובה ... אנחנו גם  ש: "

 14 כשחתמתם על ההסכם.

 15 תראה את כל ההנהונים של דני, ותבין שתמיד יש רוח טובה.  ת:

 16 ומתן?-אני מניח שהרוח הטובה הזו שרתה גם על המשא ש: 

 17 בסופו של דבר, כן. ת: 

 18 שנה? 20היכרות של   ש:

... 19 

 20 כן. ת:

 21 משני צדדים זרים?מערכת היחסים היא הרבה פחות פורמלית   ש:

 22 נכון."  ת:

 23 

 24 .24-15ש'  461עמ' 

 25 

 26 כך למשל בחקירת מנכ"ל ערוץ הספורט, מר תומר תורג'מן: .32

 27 

 28"אם יש לנו דלתא שהנחת הכמות הזאת נתנה לו, אנחנו נשלם אותה, 

 29אנחנו נסתדר, אנחנו עובדים איתו המון שנים, למה שלא  –זה בסדר 

 30 (.4-2ש'  542)עמ'  נסתדר?..."

 31 
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 1"סליחה, יש פה, זה חלק ממכלול של יחסים, יש פה יחסים ואתה 

 2 (.27-26ש'  566מתעלם מהם..." )עמ' 

 3 

 4"אני סומך על דני. דני הוא איש הגון, ואם הוא היה צריך להחזיר כסף, 

 5הוא היה מחזיר כסף. ואם היינו צריכים בהפרש הזה להתחשבן על 

 6ו הנחת יסוד, דני ז –הנחת כמות, היינו מתחשבנים על הנחת הכמות 

 7לנקרי הוא איש ערוץ הספורט הרבה שנים, הוא עבד איתנו. קיבל, 

 8 (.17-13ש'  570ביקש, קיבל, נסתדר" )עמ' 

 9 

 10 וכך מצדה של מזמור )לנקרי(: .33

 11 

 12"בתקופה הזאת עבדתי כמנהל טכני של ערוץ הספורט. התקשורת 

 13וישבתי שלי עם אנשי הנהלת הספורט, ערוץ הספורט היו יום יומי, 

 14בתוך הערוץ.... אני עבדתי בערוץ, אני ישבתי כל יום בערוץ וקיבלתי 

 15משכורת כל יום בנפרד מהערוץ. קשה להפריד את הדברים" )עמ' 

 16 (.28-18ש'  274

 17 

 18"אתה צריך להבין שכשאני עובד בערוץ, ומפיק להם כל שידור בחו"ל, 

 19ונוסע איתם, ויושב עם הבעלים לארוחות והכל יש סוג של אווירת 

 20 (. 3-1ש'  289משפחה. שנמצא את הפיתרון" )עמ' 

 21 

 22"...זה אנשים שאני פוגש על בסיס יומי, אני בא לעבודה ופוגש אותם, 

 23מנותקים שכל אחד יושב ומחליפים  ומדברים. זה לא איזה שני גופים

 24טיוטות, זה אנשים שאני פוגש כל יום כל יום, בארץ, בחו"ל, עובד 

 25 (.4-1ש'  304איתם" )עמ' 

 26 

 27לא היה הסכם. גם כשהיו סכסוכים  2009. עד 93-"אני עובד בערוץ מ

 28הם לא טענו שאין הסכם ואין מחויבות. הם באו ואמרו לנו קשה לנו. 

 29, לא, לצערי הרב בשיחת מסדרון בין חברים כל הדברים האלה נעשו

 30שיושבים ומנסים לסדר את זה שלא יהיה בעיות. ככה הסכם הזה, 

 31 (.8-5ש'  322ככה ההסכם השני" )עמ' 
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 1 

 2שידורים לשנה,  300הטעם לכך שערוץ הספורט לא הזמין ממזמור בשנים הרלוונטיות  .34

 3 ר. אינו נעוץ בטענות כלפי איכות השידורים שהעניקה מזמו

 4 

 5הירידה בהיקף השידורים המוזמנים ממזמור נבעה במידה מסוימת מהעובדה שערוץ 

 6הספורט איבד חלק מזכויות שידור אירועי כדורסל, אולם יותר מכך ובעיקר, נגרמה כתוצאה 

 7מפתרון טכנולוגי שמצא ערוץ הספורט: שימוש בסיב אופטי המייתר צורך בניידות )ספיר, 

 8 (. 21-15ש'  93' ; יצחקי עמ5-2ש'  57עמ' 

 9 

 10כל התביעה הזאת פה נמצאת בגלל שחל שינוי  "העד מר יונה ויזנטל:

 11 טכנולוגי, 

 12 הסיב האופטי.  כב' הש' אברהמי: 

 13בדיוק. שגרם להם את האופציה לצאת    ת: 

 14 מההסכם. 

 15 אוקי. בסדר.   עו"ד יצחק: 

 16זה הסיבה של כל הקטליזטור לדבר הזה, אם  ת: 

 17 לא היה סיב אופטי לא היינו פה בכלל." 

 18 

 19 .12-7ש'  192עמ' 

 20 

 21, עם "מזמור 2002יש לנו מערכת יחסים, שאני מכיר אותה משנת "

 22הפקות", עם דני לנקרי באופן אישי מערכת יחסים... מערכת יחסים כזו 

 23היחידה שאנחנו לא איתו זה לא נגמרת, לא בשנייה ולא בדקה... והסיבה 

 24הטכנולוגיה השתנתה ודברים השתנו בעולם, ולכן האירוע הזה הגיע 

 25 ."לכאן, כנראה

 26 

 27 .15-7ש'  437שגב, עמ' 

 28 

 29. 1 ...האם נכון ששני הדברים שגרמו לנפילה הזאת בצריכה היו: ש:"

 30. העובדה 2העובדה שאיבדתם חלק מזכויות שידור הכדורסל, ו
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 1שימוש בסיב אופטי שמייתרת את  שפיתחתם טכנולוגיה של

 2 הניידות. כל אחד והמשקל שלו, אבל בגדול אלה שני הדברים.

 3 חיובי." ת: 

 4 

 5 .3ש'  547עמ'  - 27ש'  546תורג'מן, עמ' 

 6 

 7משלו ומזמור הייתה מודעת לכך. בחלק  HDשקל הערוץ לרכוש ניידת  מסויםלב בש .35

 8הוכנס סעיף אשר לפיו ערוץ הספורט יעדכן את התובעת על  2012מהטיוטות להסכם 

 9(. בחלק מהטיוטות נכתב כי במצב 23חודשים מראש )א/ 12כוונתו לבנות ניידת שידור 

 10 ויבקש להפעיל אותה בעצמו בעדיפות על –שבו ערוץ הספורט יבנה ניידת שידור כאמור 

 11 75בגין כל שידור שבוצע מעל ₪  8,000תפוצה התובעת בסך של  –ניידת של התובעת 

 12 (. 32השידורים הראשונים בכל תקופת ההסכם )א/

 13 

 14לבסוף החליט הערוץ שלא לרכוש ניידת משלו. הוא פיתח טכנולוגיה של סיב אופטי חלף 

 15כך. בניגוד להידברות ולהוראה בטיוטה לגבי רכישת ניידת ע"י ערוץ הספורט, אין במסמכים 

 16הוראה למתן התראה במקרה של מעבר לטכנולוגיה שתייתר את הצורך בניידות שידור. 

 17לעבור לטכנולוגיה שתייתר את הצורך ת שבכוונתו ערוץ הספורט לא הודיע לתובע

 18 (. 24-20ש'  548בשירותיה ולשיטתו לא היה מחויב במתן הודעה כזו )תורג'מן, עמ' 

 19 

 20 כללי –פרשנות הסכם 

 21"( קובע: "חוזה חוק החוזים הכללי)" 1973-)א( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג25סעיף  .36

 22שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין,  יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי

 23ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם 

 24 ללשונו".

 25 

 26 4628/93" )ע"א אפרופיםכר פורה לדיונים בפסיקה ובספרות שימשו פסקי הדין בעניין " .37

 27(( 6.4.1995) 265( 2מט) , פ"ד( בע"מ1991מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום )

 28אגודה חקלאית שיתופית -מגדלי הירקות 2045/05" )דנ"א ארגון מגדלי הירקותובעניין "

 29 ((.11.5.2006) 1( 2, פ"ד סא)בע"מ נ' מדינת ישראל

 30 
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 1 2011לחוק החוזים הכללי בשנת  25פסקי דין אלה אף עמדו ברקע תיקון שהוכנס לסעיף 

 2"(. ר' למשל תיאור הדברים, תוך התייחסות נרחבת לתיקון הנ"ל, ברע"א 2)"תיקון מספר 

 3המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ בשם מגדל חברה  3961/10

 4 (. 26.2.2012) 563( 2פ"ד סה)לביטוח בע"מ, 

 5 

 6פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה  1536/15לפסיקה נוספת ר' למשל: ע"א 

 7(; ע"א 16.10.2017) נורדן נ' גרינברג 87/15(; ע"א פז ( )עניין8.2.2018) בע"מ

 8רשות ( )עניין 29.8.2017) רשות הפיתוח נ' לבניין מוצרי מלט בע"מ 8300/15

 9(; רוזנטל ( )עניין7.3.2017) נ' רוזנטל המוסד לביטוח לאומי 135/16(; ע"א הפיתוח

 10 6565/11(; רע"א 23.5.2016) פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני 841/15ע"א 

 EMI MUSIC PUBLISHING LTD 11החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ נ' 

 12 הפטריארכיה הלטינית בירושלים נ' פארוואג'י 2232/12(; ע"א 22.7.2014)

 13 חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' בן שלום -דלק  3894/11(; ע"א 11.5.2014)

 14(; ע"א 11.10.2010) מפעל הפיס בע"מ נ' טלמור 1452/10(; רע"א 6.6.2013)

 15 (.23.2.2010) בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן 8836/07

 16 

 17כפי שציין בית המשפט העליון: "דיו רב כבר נשפך בכתיבה המשפטית העוסקת בפרשנות  .38

 18בשאלת היחס שמתקיים בין לשון החוזה לבין תכליתו כפי שהיא משתקפת בנסיבות  חוזים,

 19החיצוניות האופפות את כריתתו. ככלל, דומה כי הפער בין הגישות השונות שהוצגו לאורך 

 20 (.46, סע' פזהשנים, אינו גדול כפי שיש מי שמבקשים להציגו" )עניין 

 21 

 22י ההבדלים בין גישות הפרשנות אינם כה גם כב' השופט דנציגר ציין: "מסכים אני... כ

 23 (.רשות הפיתוחדרמטיים" )עניין 

 24 

 25 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ 7649/18בע"א פסק הדין שניתן  .39

 26חלה על כל חוזה  אפרופים( חוזר ומאשר, כי "הלכת ביבי כבישים( )עניין 20.11.2019)

 27ביבי  8100/19לפסק דינו של כב' השופט שטיין; ור' גם דנ"א  12וחוזה" )למשל, סע' 

 28(, דנ"א ביבי כבישים( )19.4.2020( כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ

 29(, תוך שהובהר במקביל כי "לא כל החוזים נולדו שווים" )שם(. העקרונות הפרשניים 14סע' 

 30דנ"א ביבי ) יות מיושמים באופן שונה בהינתן סוג החוזה ונסיבות כריתתויכולים לה

 31 שם(.  , כבישים
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 1 

 2אליבא דכולי עלמא, לשון ההסכם מהווה נקודת מוצא לכל הליך פרשני וכאשר היא ברורה,  .40

 3חד משמעית ומצביעה באופן בהיר על אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים בעת כריתת 

 4 (. 46, סע' פזך הפרשני תינתן לה )עניין החוזה, הבכורה בהלי

 5 

 6"שמור ללשון החוזה תפקיד מרכזי וחשוב בתהליך הפרשני. אכן, הלשון תוחמת את גבולות 

 7הפרשנות של הטקסט החוזי וחזקה היא כי פרשנות החוזה תואמת את המשמעות 

 8 (.17, סע' דנ"א ביבי כבישיםהפשוטה והטבעית של הכתוב בו בראי של הקשרו הכללי" )

 9 

 10כאשר לשון ההסכם אינה ברורה די הצורך ואין בה כדי להשיב בצורה בהירה על השאלה  .41

 11רשות שבמחלוקת, יש לפנות אל הנסיבות החיצוניות להסכם )כב' השופט דנציגר, עניין 

 12משמעית, "על הפרשן להתחקות אחר -(. במצב דברים שבו לשון החוזה אינה חדהפיתוח

 13רקע כלל הוראות החוזה ובאמצעות בחינת הנסיבות  אומד דעתם של הצדדים על

 14החיצוניות לו. בתוך כך, יש ליתן את הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן 

 15שהביא לכריתת החוזה; להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה; לחוזים נוספים 

 16 ם(. , שפזהקיימים בין הצדדים; לנוהג המסחרי המקובל; וכיוצא באלה" )עניין 

 17 

 18 להסכם ופרשנותו  3; סעיף 2012הסכם 

 19עמודים )לרבות כותרות  3-סעיפים ופחות מ 8הוא קצר למדי. ההסכם כולל  2012הסכם  .42

 20ולרבות כעמוד של פירוט מחירים(. מזמור לא הייתה מיוצגת בהתקשרות. באופן כללי, אין 

 21הסופר לא מדובר בהסכם "מהוקצע" )"ההסכם הזה כתוב ברמה החברית, ברמה 

 22 (.6ש'  285משפטית", עמ' 

 23 

 24, שבין "חוזה יחס פתוח ביבי כבישיםב"ספקטרום" שאליו מתייחס כב' השופט שטיין בעניין  .43

 25לפסק  16-11אשר מנוסח בקווים כלליים בלבד" ובין "חוזה סגור עם התניה מלאה" )סע' 

 26ווים כלליים דינו( ההסכם נמצא בצדה של המטוטלת הנוטה לחוזה יחס אשר מנוסח בק

 27 (.12ומאפיין מערכות יחסים ארוכות טווח )שם, סע' 

 28 

 29 , אשר עומד במרכז המחלוקת, כולל את המשפט הבא )בלבד(:2012להסכם  3סעיף  .44

 30 

 31 300"המחירים המופיעים בהסכם זה הינם לכמות של לפחות 

 32 שידורים בשנה".
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 1 

 2מתייחס להנחת כמות ולא לכמות יש לקבוע כי ההסכם  3ערוץ הספורט טוען כי לנוכח סעיף  .45

 3מינימום. לכאורה, זוהי קריאה סבירה. ברם, מונח כמו "הנחה" אינו מופיע בסעיף וחשוב 

 4כאשר מדובר בהנחת כמות, יש לצפות כי המסמך יכלול את המחיר אשר ממנו  –מכך 

 5ניתנה ההנחה או את אחוזי ההנחה שניתנו, באופן שיאפשר לחשב את התמורה במקרה 

 6חלה הנחת הכמות. למצער יש לצפות כי ייכלל מנגנון להסדרת הדבר. אולם, אין  שבו לא

 7למצוא דבר מכך בהסכם. לפי העדויות, אין מנגנון המסדיר סוגיה זו והעניין עלום )שגב, 

 8ת: אני לא יודע להגיד  שידורים? 300-ש: כמה הסכמתם לשלם במקרה ולא תגיעו ל"

 9ש: ...ההנחה שלכם שאם שידורים,... 300-א נגיע ללך, בהסכם אין ציון לכמה נשלם אם ל

 10ת: אני  : מה המחיר האחר?ת: נכון. ש תצטרכו לשלם מחיר אחר. 300-לא תגיעו ל

 11זה לא מופיע בהסכם...",  –אומר, אני לא יודע מה המחיר האחר, אין לי שמץ של מושג 

 12 (.12-2ש'  459עמ' 

  13 

 14 ות את המילה התחייבות או ביטוי דומה. במקביל, ניתן לראות כי הסעיף אינו כולל מפורש

 15 

 16על רקע האמור ולאחר שעיינתי ושבתי ועיינתי בהסכם, באתי לכלל מסקנה כי אין מדובר  .46

 17במקרה שבו לשון החוזה ברורה, חד משמעית ומצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של 

 18קשר הצדדים בעת כריתת החוזה. אין משמעות פשוטה וטבעית של הכתוב בראי הה

 19 הכללי. משכך, יש לנסות להתחקות אחר אומד דעת הצדדים לפי מכלול נסיבות העניין.

 20 

 21כל אחד מהצדדים מביא שפע טיעונים שנועדו לבסס את עמדתו הפרשנית. ואכן, ברמה  .47

 22 העקרונית, ניתן למצוא טיעונים לכאן ולכאן, לעתים לגבי אותה סוגיה עצמה.

 23 

 24להסכם(, בשיקים חודשיים  5חשבון התמורה )סע' כך למשל, ההסכם קובע מקדמה על 

 25לשנה. אין מנגנון לביטול/השבה של המקדמה ₪ מיליון  1.8מעותדים, בהיקף כולל של 

 26במקרה שבו התמורה תהיה נמוכה מכך. עצם קיומה של מקדמה, וודאי בסכום כה 

 27לית צפויה. משמעותי וללא מנגנון החזר, יכול להוות תימוכין לכך שיש תמורה חוזית מינימ

 28מנגד, אין לשלול את האפשרות שנקבעת מקדמה "על החשבון", מתוך הערכה של היקף 

 29 צפוי של הזמנת שירותים ומבלי להתחייב להיקף קונקרטי. 

 30 
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 1ידי עורך דין של ערוץ -נוסח על 2012כך למשל, ניתן לתת את הדעת לכך שהסכם  .48

 2ידי לנקרי עצמו וללא עורך -חרון" עללהסכם שולב "ברגע הא 3הספורט. מנגד, דווקא סעיף 

 3דין. ערוץ הספורט ידע שסוגיית ההתחייבות לכמות חשובה ללנקרי, ראה את התיקון 

 4עמ'  - 8ש'  477שהוכנס ולא מצא לנכון להבהיר שאין לראות בכך התחייבות לכמות )עמ' 

 5 (.24ש'  478

 6 

 7שידורים  75להסכם, הקובע בין השאר כי "לפחות  4.1כך, שני הצדדים מפנים לסעיף  .49

 8מצלמות ומעלה", ומנסים ללמוד ממנו תימוכין לעמדתם. הצדדים מפנים  5חייבים להיות 

 9גם לסעיפי "זכות סירוב" והדדיות בהסכם וטוענים כי אלה מלמדים על רציונל של 

 10 של דבר.  התחייבות לכמות מינימלית או היפוכו

 11 

 12 360וכך, יש לפנינו צפי שהועבר מהערוץ למזמור קודם לחתימת ההסכם לגבי כמות של  .50

 13שידורים לשנה, כאשר צפי זה הועבר ע"י הערוץ מבעוד מועד שכן " בשביל זה קיבלתי את 

 14(. במקביל, ניתן 20-2ש'  94; עמ' 18ת: כן"  )א/ ש: בגלל המצג הזה.המחיר הזה" "

 15להעברת צפי מבלי שהוא יהווה מצג מחייב, מה גם שהדבר אינו מצוין לראות אפשרות 

 16 מפורשות בהסכם ומצוין כי התחייבויות בעל פה הקודמות להסכם, אינן מחייבות.

 17 

 18התובעת מפנה לעדותה של המנהלת הטכנית של ערוץ הספורט בעת הרלוונטית, גב'  .51

 19שידורים( אשר על  300)של  ספיר, והבנתה של זו כי ההסכם קבע מכסת הזמנות שנתית

 20(. המנהלת הטכנית ביצעה 17ש'  54, עמ' 22-18ש'  36, עמ' 90הערוץ לעמוד בה )א/

 11-21ש'  39רישום של שידורים על מנת לדעת "אם אנחנו ]הערוץ[ עומדים בהסכם" )עמ' 

 22 85; ר' גם עמ' 7ש'  46עמ'  – 22ש'  45( והתריעה בערוץ כי אינם עומדים בהסכם )עמ' 2

 23(. זו הייתה 9-3ש'  55(. "תדעו שכרגע אנחנו לא עומדים במכסה שלנו" )עמ' 27-23 ש'

 24(. במקביל, מדובר 22-9ש'  46ומההתנהלות השוטפת )עמ'  2012הבנתה מקריאת הסכם 

 25; עמ' 23-22ש'  40במי שלא הייתה שותפה לחוזים או מעורבת בהתקשרות בהם )עמ' 

 26בהסכם הקודם עם התובעת הייתה התחייבות  ( ומי שידעה כי3ש'  52עמ'  – 24ש'  51

 27 למינימום שידורים. 

 28 

 29הטיעונים עוד רבים, האחד יכול להטות את המחשבה לכיוון פלוני והאחר יכול להטות את  .52

 30המחשבה לכיוון אלמוני, אך אין צורך להרחיב בדבר או לנסות ו"לשקול" את הטיעונים לכל 
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 1שמיעת העדויות התחוור מזאת, משום שכיוון ולבדוק האם הכף נוטה לאחד מהם. 

 2 הצדדים לא הגיעו להסכמה לגבי סוגיה זו.ש

 3 

 4מזמור חפצה לשלב בהסכם התחייבות לכמות מינימום של שידורים לשנה )התחייבות  .53

 5שהייתה בהתקשרות קודמת בין הצדדים(, אך ערוץ הספורט התנגד לכך. מנגד, ערוץ 

 6 בכמות מינימלית, אך לנקרי לא הסכים לכך.הספורט רצה שההסכם לא יחייב אותו 

 7 

 8"מזמור ידעה היטב כי זו עמדתנו ]התנגדות להתחייבות לכמות שידורים 

 9ת.א.[. היא ניסתה פעם אחר פעם לשנות עמדה זו אך כל  –מינימלית 

 10לתצהיר  6ניסיון מצדה נדחה על ידינו בצורה ברורה ומפורשת" )סע' 

 11 שגב(.

 12 

 13שכבר בפגישות הראשונות שנערכו ...האם נכון  עו"ד יצחק: "

 14בינך לבין נציגי הספורט הובהר לך שערוץ 

 15 הספורט לא מוכן להתחייבות לכמות שידור?

 16אמת. ואמרתי להם שבתנאים האלה נעבוד יום  העד, מר לנקרי:

 17ביומו. יבקשו הצעה, תהיה ניידת, ישלמו מה 

 18 "שנבקש. לא יהיה, לא קרה כלום.

 19 

 20 .16-12ש'  286עמ' 

 21 

 22כתבנו, הודענו,   Day One-, מDay one-אנחנו מ : ר תורג'מןהעד, מ"

 23לא  –מה שנקרא  In so many words–ביקשנו 

 24 רוצים התחייבות, לא רוצים התחייבות. בפגישות.

 25 והצד השני רצה? כב' הש': 

 26 אני מניח שכן. ת: 

 27 מה זה מניח? אדוני לא היה שם? כב' הש': 

 28 כן, בוודאי".  ת:

 29 

 30 .11-5ש'  540עמ' 

 31 
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 1ערוץ הספורט ידע, שאם יתעקש להבהיר בהסכם כי אין מחויבות לכמות, ההסכם לא  .54

 2 ייחתם במחיר הרצוי. 

 3 

 4לא  2012המפיקה הראשית גב' יצחקי הדגישה מספר פעמים לאורך חקירתה כי בהסכם 

 5כתוב שיש לערוץ הספורט התחייבות לכמות מינימלית )לדוגמא בלבד: "אבל לא כתוב שיש 

 6; "גם 22ש'  80; "אבל לא כתוב גם שאני מתחייבת" עמ' 6ש'  77התחייבות בהסכם", עמ' 

 7 (. 20-19, ש' 82ן התחייבות", עמ' לא כתוב פה שיש התחייבות או אי

 8 

 9 ברם, כאשר מוקדו השאלות בסוגיות העובדתיות, כך נשמעו הדברים: 

 10 

 11...זה מייל שהוא מתחילת המשא ומתן לקראת  ש:"

 12 ההסכם החדש, נכון?

 13 כן. גב' יצחקי:

 14באחת התכתובות שם את כותבת לדני לנקרי, אני  ש:

 15אה מצטט: "ללא התחייבות של כמות שידורים". רו

 16 את זה?...

 17 נכון. ת:

... 18 

 19 זה את כותבת. ש:

 20 נכון.  ת:

... 21 

 22עכשיו המשא ומתן הוא מתחיל עם האמירה הזאת  ש:

 23שלך, הוא מתגלגל ובסוף המשפט הזה לא מופיע 

 24בהסכם. עכשיו לא רק שהוא לא מופיע בהסכם, הוא 

 25 לא מופיע גם בטיוטות. איך זה קורה?

 26יהיה ... את ... מפיקה שרוצה לתת הנחיה מה  

 27בהסכם. ואת כותבת "ללא התחייבות של כמות 

 28שידורים". ...ראית את הטיוטות, ראית את ההסכם 

 29הסופי, ראית אותו לפני שהוא נחתם. למה לא 

 30אמרת, סליחה, בוא נכתוב את מה שאני אמרתי 

 31 מלכתחילה?

 32 אבל לא כתוב שיש התחייבות בהסכם. ת:
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... 1 

 2ראית את אני שואל אותך כעובדות... עובדות. את  ש:

 3הטיוטות, את ראית את ההסכם הסופי לפני שהוא 

 4 נחתם,

 5 כן. ת:

 6למה לא אמרת לתומר, לירון, לאורי בסט, עורך דין,  ש:

 7 תכתבו את המשפט הזה? –לכל מי שהיה מעורב 

 8כי המחיר שהוא נתן של הסכום המופחת היה בזה  ת:

 9 , נקבל את ההנחה הזאת.Xשאם אנחנו נעשה כמות 

 10אני מבין, זאת הטענה שלכם אבל אני זה בסדר, זה  ש:

 11שואל לצד זה, למה לא לכתוב "אין התחייבות 

 12 לכמות"?

 13 כי אחרת לא הייתי מקבלת את המחיר. ת:

 14 אז יש התחייבות לכמות? ש:

 15 יש לכמות בשביל המחיר הזה. ת:

 16 כלומר יש התחייבות לכמות בשביל המחיר הזה. ש:

 17 כן." ת:

 18 

 19 .24ש'  77עמ'  – 12ש'  75עמ' 

 20 

 21התובעת טוענת כי יש בעדות זו כדי ללמד שבסופו של דבר הוסכם פוזיטיבית על התחייבות  .55

 22לכמות מצדו של הערוץ. לעניין זה מפנה התובעת גם לטיעוניה האחרים, לרבות הדרך בה 

 23 הבינה את ההסכם המנהלת הטכנית של הערוץ, בין היתר מתוך ההתנהלות בפועל.  

 24 

 25התובעת כפשוטה, ברי כי אין לשמוע מהערוץ שהוסכם בין גם אם אין לקבל את עמדת 

 26הצדדים על העדר התחייבות לכמות. לנקרי לא הסכים לכך, הערוץ ידע זאת וכן ידע כי אם 

 27 יעמוד על הבהרת הדבר, ההסכם במתכונתו לא היה נחתם.

 28 

 29נמנעו ממכלול העדויות והראיות עולה כי המירב שניתן לשמוע מפי הערוץ הוא כי הצדדים  .56

 30כי ממילא ייזקק הערוץ  –אין חולק  –מלהבהיר סוגיה זו בהסכם על רקע ההערכה של כולם 

 31שידורים לשנה, והקושי לא יעלה. לשון אחר, ההסכם נחתם  300לכל הפחות להזמנת 
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 1ללא הסכמה בסוגיה זו ועל יסוד הערכתם של הצדדים כי הסיטואציה לגביה הם חלוקים 

 2 אינה צפויה להתרחש.

 3 

 4עכשיו הטענה שלכם פה היא שאתם לא התחייבתם לכמות  ש:"

 5אלא שההסכם מבטא הסכמה למה שאתם קוראים הנחת 

 6כמות, זאת אומרת שאם תגיעו לכמות תקבלו מחיר נמוך 

 7יחסית. למה אין בהסכם, אני שואל אותך כמי שהייתה במשא 

 8אנחנו מקבלים  100עד  –ומתן, למה אין בהסכם מדרגות 

 9מחיר כזה,  201-300מחיר כזה, בין  101-200מחיר כזה, בין 

 10 מחיר כזה? 300-מעל ל

 11 כי האמת אני האמנתי שנגיע לסכום שידורים הזה.  ת:

 12 .300-האמנת שתגיעו ל ש:

 13 כן. ת:

 14 ולכן לא התעסקת בכלל עם האפשרויות שתגיעו לפחות? ש:

 15 כן." ת:

 16 

 17 .18-8ש'  85יצחקי, עמ' 

 18 

 19 300-האמנתי שנגיע לזה כאילו כי  300ושוב אמרתי לך,  "ת:

 20 שידורים."

 21 

 22 .15-14ש'  87יצחקי, עמ' 

 23 

 24 שידורים? 300-כמה הסכמתם לשלם במקרה ולא תגיעו ל "ש:

 25אני לא יודע להגיד לך, בהסכם אין ציון לכמה נשלם אם לא נגיע  ת:  

 26כפי שאתה רואה גם ממה  –שידורים, אבל ההנחה שלנו  300-ל

 27 בהרבה. 300-שאילנית הציגה, זה שנעבור את ה

... 28 

 29אני אומר, אני לא יודע מה המחיר האחר, אין לי שמץ של מושג...  ת: 

 30ההנחה שלנו הייתה שאנחנו עוברים את כמות השידורים הזאת 
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 1בלי שום בעיה ולכן גם החיוב הוא בהתאם, וזאת הייתה העבודה 

 2 השוטפת."

... 3 

 4הרבה -זאת אומרת, אתה אומר לי, הערכנו שנזמין הרבה ש: "

 5 .כן בכלל לא עצרנו לחשוב על זהיותר, ל

 6 נכון."  ת:

 7 

 8 .29-27ש'  460ועמ'  14-2ש'  459שגב, עמ' 

 9 

 10...חשבתם על זה, אבל אמרתם "אם זה יקרה נגיע לזה נפתור  ש.

 11למה לא הכנסתם להסכם  –את הבעיה", אם חשבתם על זה 

 12 סעיף שאומר מה קורה אם אתם לא מגיעים לכמות? ...

 13בסופו  –אתה מנהל את הסיכונים שלך  אתה מנהל משא ומתן, ת: 

 14שידורים, לא  300של דבר יודע להגיע "סביר להניח שנהיה מעל 

 15 צריך להתעסק בזה" זה הסיפור. ...

 16... אתה אומר "הרגשנו שלא תהיה לנו בעיה עם ה)לא ברור("  ש: 

 17 –אז אתה מודע לכל המינימום. זאת אומרת, לקחתם בחשבון 

 18ל קיימת, שתצטרכו להגיע אולי זה אפשרות רחוקה, אב

 19 להתחשבנות.

 20ברגע שאתה כותב דבר כזה, מן הסתם אתה מנהל דיון על הדבר  ת: 

 21אבל אם לרגע אחד הטרידה אותנו הנקודה הזאת,  –הזה 

 22התשובה היא לא. ידענו מה כמות השידורים הצפויה, ידענו שהיא 

 23בוודאי לא תרד מהכמות הזאת ולכן זה לא העסיק אותנו, זה לא 

 24 יק בשום צורך בדיון הזה"העס

 25 

 26 .25-10ש'  488שגב, עמ' 

 27 

 28צד אחד רוצה, צד אחד לא רוצה. לא  –...יש מחלוקת  כב' הש': "

 29צריך להבהיר את זה?... אז מה הצדדים אומרים בעצם? 

 30ונקווה  –נכתוב, כל אחד יחשוב שמה שהוא רוצה קיים 

 31 שלא נגיע לבלגן עם זה?...
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 1תשובה כנה לגמרי, הסעיף הזה אני כדי לענות ברצינות וב ת: 

 2מאוד ברור באותו שלב.  –מבחינתי היה מאוד ברור 

 3 וכשנגיע לגשר נחצה אותו, זה מה שזה היה.

 4 

 5 .24-16ש'  540תורג'מן, עמ' 

 6 

 7מסקנה זו מעוגנת בין השאר בדברים שהעידו עדים במפורש והיא מתיישבת עם קיום 

 8 ם" את הפרשנות לכאן ולכאן. מארג כולל של נסיבות ורכיבים בהסכם אשר "מושכי

 9 

 10אמור מעתה: ההתחקות אחר אומד הדעת הסובייקטיבי מעלה שהצדדים היו חלוקים לגבי  .57

 11 סוגיית ההתחייבות לכמות, הסכימו במשתמע שלא להסכים "וקיוו לטוב". 

 12 

 13למקרים שבהם צדדים נמנעים מלהסדיר סוגיה שכן הם סבורים שסיכוי התממשות האירוע 

 14הוא נמוך, משום שהם חוששים שהדבר עלול להכשיל את ההתקשרות וכיוצ"ב, ר' למשל 

 15 . 151-150"(, עמ' ברק( )"2001) החוזה –פרשנות במשפט אהרן ברק, 

 16 

 17תחייבות לכמות מינימלית )אין לא הייתה הסכמה לגבי העדר השוכנעתי כי בכל מקרה 

 18 מדובר ב"הסדר שלילי"(. 

 19 

 20)א( לחוק הכללי הוא אפוא כי אינם מסכימים 25"אומד דעתם של הצדדים" הנזכר בסעיף  .58

 21בסוגיה. הדבר לא גרע ממסוימות ההסכם או מגמירות דעת הצדדים להתקשר בו, ועל כל 

 22סגרת ההליך לפגמים בכריתה . איש מהצדדים גם לא טען במ2פנים לא הייתה טענה כזו

 23 מסוג "טעות" או כי הוא חפץ בביטולו של ההסכם בדיעבד.

 24 

 25לחוק החוזים הכללי: "פרטים שלא  26בנסיבות אלה, מוליך אותנו הדין אל הוראות סעיף  .59

 26לפי הנוהג  –נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה 

 27 אותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים".המקובל בחוזים מ

 28 

 29 

                                                 
פרטים מהותיים או רק פרטים טפלים  26אין צורך להידרש למחלוקת בשאלה אם ניתן להשלים מכוח סעיף  2

 ופחותים בחשיבותם.
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 1 השלמת הסכם

 2לחוק החוזים הכללי למדים כי השלמתם של פרטים שלא נקבעו בחוזה  26מלשון סעיף  .60

 3"(, חוזים-שלו( )"2005) חלק כללי –דיני חוזים היא מדורגת והיררכית )גבריאלה שלו, 

 4ראשית יש להשלים לפי הנוהג הקיים בין הצדדים )"נוהג פרטי"(, ואם אין נוהג  (:444עמ' 

 5 שכזה, ניתן להשלים את החוזה לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג )"נוהג כללי"(. 

 6 

 7על מנת לעשות שימוש בנוהג פרטי או נוהג כללי ולהשלים באמצעותם חוזה חסר, יש 

 8הפירוש הקצר לחוקים בילו וגבריאלה שלו, להוכיחם כעובדה )איל זמיר, מרדכי רא

 9ייראו  26(. הפרטים שהושלמו לפי סעיף 147-146(, עמ' 1996) במשפט הפרטי

 10 כמוסכמים, כלומר כחלק מהחוזה.

 11 

 12נוהג פרטי הוא דפוס התנהגות שנוצר בין הצדדים עובר לכריתת ההסכם החסר וניתן  .61

 13החוזיות )גבריאלה שלו ואפי צמח,  לראותו כיוצר בסיס להבנה ולהשלמה של הסכמותיהם

 14 (. 566", עמ' שלו וצמח( )"2019)מהדורה רביעית,  דיני חוזים

 15 

 16אין התעניינות ברצון הצדדים באופן  26בספרות צוין כי בתהליך ההשלמה שמעוגן בסעיף  .62

 17 –קונקרטי: ההנחה שהצדדים אשר החסירו הוראה בחוזה, התכוונו להחיל לגביה נוהג 

 18היא הנחה פיקטיבית ואין על בית המשפט לברר אם היא אכן משקפת את  –כללי פרטי או 

 19 (.558רצונם )שם, עמ' 

 20 

 21עם זאת, בבסיס המיקום ההיררכי של נוהג פרטי בתהליך ההשלמה עומדת הנחה, כי אילו 

 22ניצבה לנגד עיני הצדדים בעת גיבוש רצונותיהם בחוזה השאלה כיצד להשלים את החסר 

 23(. ההנחה 566רים בנוהג הפרטי מפאת קרבתו אליהם ולרצונם )שם, עמ' שבחוזה, היו בוח

 24היא שאם בהתקשרות מסוימת לא הסכימו הצדדים לסטות מנוהג שהתגבש ביניהם 

 25בעסקאות קודמות, משמעות הדבר שהתכוונו להשאיר על כנו את הנוהג הקיים. כלומר, 

 26חרו בו )איל זמיר, ההשלמה באמצעות הנוהג הפרטי מבוססת על ההשערה שהצדדים ב

 27 (.17-16(, עמ' 1996) פירוש והשלמה של חוזים

 28 

 29במקרה שלפנינו התקשרויות קודמות בין הצדדים כללו, לבטח משלב מסוים, התחייבות  .63

 30(. במובן זה, ניתן לכאורה לומר כי קיים ביניהם "נוהג". עם זאת, אין מדובר 11לכמות )א/

 31הצדדים בעת גיבוש החוזה. ההיפך הוא הנכון: במצב שבו פרט חסר לא ניצב לנגד עיני 
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 1הסוגיה עלתה במפורש במשא ומתן ולפי המסקנות העובדתיות דלעיל, הצדדים בחרו שלא 

 2לאמץ אך גם לא לדחות את הנוהג הקודם. בנסיבות אלה, לא מצאתי לנכון לבצע השלמה 

 3 באמצעות הנוהג הפרטי.   

 4 

 5שהוא נוהג מקובל בחוזים  ,אל הנוהג הכללי בשלב הבא בתהליך ההשלמה של חוזה פונים .64

 6מן הסוג הנדון: עניין ידוע בתחום, במקצוע או בסוג הפעילות הרלוונטית. הנוהג הכללי 

 7עשוי להשתנות בהתאם למרכיבי העסקה שעליה הוא חל ונסיבותיה, למשל מבחינת היקף 

 8הכללי שאליו יש העסקאות, הנושאים, האזורים, הצדדים, סוגי הנכסים ועוד. סוג הנוהג 

 9לפנות על מנת להשלים את החוזה החסר, תלוי בחסר הנדון. החלת הנוהג הכללי על פי 

 10מנותקת מהסכמת הצדדים ומרצונם האקטואלי. משכך ובניגוד לנוהג פרטי,  26סעיף 

 11הובעה הדעה כי ניתן להשלים חוזה חסר באמצעות נוהג כללי שלא היה קיים בעת כריתת 

 12ם, וזאת למרות שקשה לייחס לצדדים רצון משוער שנוצר לאחר החוזה שאותו משלימי

 13 (.567-566, עמ' שלו וצמחשכרתו את החוזה החסר )

 14 

 15 הראיות שהוצבו בהליך מלמדות כי התחייבות לכמות היא ידועה בתחום ומקובלת. .65

 16 

 17 ר' למשל עדותו של מנכ"ל אולפני הרצליה:

 18 

 19היא ולמיטב ידיעתך, הדרישה לכמות מינימום  ש:"

 20 דרישה מקובלת?

 21 בטח. גם לכמות וגם לתקופה".  ת:

 22 

 23 .2-1ש'  397עמ' 

 24 

 25ש'  367)עמ'  HD-אולפני הרצליה, מתחרה של התובעת בתחום ניידות השידור ובתחום ה .66

 26, בידיעה 2013, הגישה לערוץ הספורט הצעה בחודש מאי 3(27-29ש'  374, עמ' 6-8

 27(. החלק 6ש'  396עמ'  – 27ש'  395שהחוזה של התובעת עם הערוץ מסתיים )עמ' 

 28'ימי ניידת' לשנה הראשונה  –הראשון של ההצעה מתייחס לדרישת התחייבות לכמות 

 29 (. מנכ"ל הרצליה הסביר:53)א/

                                                 
מערכת היחסים בין החברות )מזמור והרצליה( אף הגיעה תדירות לערכאות, לרבות בתביעת לשון הרע. ר'  3

 .26-9ש'  371מ' ; עדות מר פרץ ע10-7ש'  212למשל עדות מר ויזנטל עמ' עמ' 
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 1 

 2אני אשאל את זה אחרת, למה  –עכשיו, אני מניח  "ש: 

 3 דרשתם כמות מינימום?

 4 ימים? 100כמות מינימום של  ת: 

 5 בשנה. ש: 

 6במינימום מחיר, גם אתה רואה שההצעה כדי לעמוד  ת: 

 7 שלנו היא הצעה מדורגת.

 8 כן, תיכף אנחנו נגיע לזה. ש: 

 9 זאת אומרת,  ת: 

 10-זאת אומרת, אם לא הייתה התחייבות מצד אחד ל ש: 

 11היחסית נמוך -ימים, לא היית נותן את המחיר 100

 12 שנתת בעמוד השני.

 13 נכון." ת: 

 14 

 15 .27-17ש'  396עמ' 

 16 

 17פורט ביקש וקיבל הצעה מיגור )במקביל לניהול משא ומתן עם כמו כן, כשערוץ הס

 18 (. 35התובעת(, אף הצעה זו הייתה מותנית בהתחייבות לכמות )א/

 19 

 20על רקע החומר שהובא בהליך אני מוצאת כי בוסס נוהג של התחייבות לכמות ולתקופה.  .67

 21מהלך של , בהסכם שבענייננו בשים לב למהותו של הרכיב אשר לגביו נקבע חוסר

 22 .4ה מוביל לשילובה של התחייבות לכמות בהסכם )הכמות שצוינה בו(ההשלמ

 23 

 24בנסיבות הכוללות, המסקנה לעיל מתיישבת גם עם שימוש בעקרונות משפט כלליים של  .68

 25ביבי תום לב, הגינות וסבירות, הנזכרים בין השאר בפסק דינו של כב' השופט שטיין בעניין 

 26 . 5לגבי חוזי יחס כבישים

                                                 
ויש צורך בהליך השלמה לגביו )הגם  חסרגם לשיטת הערוץ, שגורס כי הוסכם על הנחת כמות בלבד, ההסכם  4

 שלפי גרסת הערוץ, הרכיב המצריך השלמה הוא שונה: המחיר במקרה בו אין עמידה בכמות שצוינה(.
בוא ש. בהקשר חוזי יחס המשקפים מערכת יחסים ארוכה ואינם ממצים, ר' למשל מתוך חקירה בעניין המחיר:  5

ת. אנחנו נשב , כמה אתם משלמים? 300נניח לצורך השאלה שהטענה שלכם נכונה. אם אתם לא מזמינים 
שידורים, זה  300 ש. בסדר, אז הגעתם להסכמה שתהיה הנחת כמות, אם אתם מזמינים ...ונסתדר על זה,

ת. אם לא, אנחנו נצטרך לשבת, לדבר, ...אם יש לנו דלתא שהנחת הכמות הזאת יהיה המחיר. אז כמה אם לא? 
אנחנו נסתדר, אנחנו עובדים איתו המון שנים, למה שלא נסתדר?...  –נתנה לו, אנחנו נשלם אותה, זה בסדר 
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 1 

 2הערוץ ידע כי בכל מקרה, צפי כמות השידורים השנתית הועבר מראש למזמור שהסתמכה  .69

 3(. הערוץ עצמו סבר כי כמות השידורים תהא אף 22-18ש'  467עליו בתכנון הכלכלי )עמ' 

 4גבוהה יותר מצפי זה. הערוץ לא נתן למזמור התראה לגבי הכוונה להפסיק לעשות שימוש 

 5נולוגיה אחרת, וזאת חרף יחסי האמון והידידות ארוכי השנים בין בניידות בשל שימוש בטכ

 6הצדדים ולמרות שהיה ברור לערוץ שתהא לכך השלכה של ממש על מזמור. אפשרות 

 7ידי הצדדים. -אחרת, של רכישת ניידת על ידי הערוץ, הועלתה, נדונה, ונלקחה בחשבון על

 8 לא כך השינוי הטכנולוגי אשר היה ידוע רק לערוץ.

 9 

 10עמדת הערוץ בהליך הייתה, כמפורט לעיל, כי כמות השידורים הנזכרת בהסכם לא הייתה  .70

 11מחייבת אלא התייחסה רק לרף עבור הנחת כמות. המשכה המובנה של עמדה כזו הוא כי 

 12במקרה שבו לא תרכש הכמות עבורה ניתנה ההנחה, יש להשלים ולשלם לספק את 

 13 ת הכמות. ה"פער" בין המחיר הראוי למחיר לאחר הנח

 14 

 15ראינו כי בהסכם לא נקבע שיעור ההנחה או כל מנגנון לקביעת השלמה למקרה שבו לא 

 16תושג הכמות. מאז סיום ההתקשרות ועד עצם כתיבת פסק דין זה, לא מצא לנכון הערוץ 

 17לשלם למזמור הפרש כלשהו עבור שידורים שסופקו לו או אפילו להכיר בקיומו של הפרש. 

 18 י מזמור, בהנחה שנותרו כאלה, אינו פותר קושי זה באופן מספק. קיומן של מקדמות ביד

 19 

 20זאת ועוד. גירסת הערוץ לקיומה של הנחת כמות בלבד, משקפת ומגלמת קיומה של  .71

 21מחיר נמוך באופן יחסי לתמורה המתקבלת. למרות זאת, מטעם ערוץ  –"הנחה". קרי 

 22א היו גבוהים ממחירי שוק הספורט נטען כי מחירי ההסכם לא רק שלא שיקפו הנחה אל

 23לכתב ההגנה(, והם הוכתבו מכח שוק מונופוליסטי שהיה למזמור  10סטנדרטיים )סע' 

 24 בעת ההתקשרות )פרק ו' לכתב ההגנה(.

 25 

 26 נסתרה.  –עמדה זו, שהייתה מוקשה מלכתחילה, לא בוססה לאורכו של ההליך, ולמעשה  .72

 27 

 28ות, נטען רק כי המחירים בהסכם הם , עוד קודם להתדיינ3.4.2014במכתב הערוץ מיום 

 29 (.9, סע' 64מחירים "מקובלים" )א/

                                                 
יש פה את הסעיף הזה, ...ונדבר  –נחנו צריכים לשבת הכול תלוי בשיחה ובדיון שננהל סביב הדבר הזה..., א

 (.544-536נסגור על זה" )עמ' 
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 1 

 2 ובדיון עצמו:

 3 

 4למה  –יקרה  אם זו פעולה כל כך קלה, ואתה ש"מזמור" ש: "

 5לא לעשות את זה ולייתר את "מזמור"?... עכשיו אני 

 6 .2012שואל אותך על 

 7יקרה אם הלכנו איתם  ? איך אמרנו ש"מזמור"2012על  ת: 

 8 מה זאת אומרת? להסכם? 

 9 זאת אומרת, היא לא הייתה יקרה?  ש: 

 10 היא הייתה במחירי הניידות, זה היה בסדר."  ת: 

 11 

 12 .24-17ש'  517תורג'מן, עמ' 

 13 

 14בחוות דעת שהוגשה מטעמו של הערוץ עצמו וגם בעדויות שניתנו מטעמו הוצהר כי מחירי 

 15לחוו"ד ד"ר פריזט;  194ההסכם שיקפו הנחת כמות של מאות שקלים )למשל: סע' 

 16(. במקום עמדה כי מחירי ההסכם היו 26-19ש'  574, עמ' 18-13ש'  573תורג'מן, עמ' 

 17יתנה בהסכם לא הייתה, לדעת הערוץ, גבוהים ממחירי שוק נאמר כי ההנחה שנ

 18 16ש'  572"משמעותית", בעוד מזמור עשתה שימוש במילה "משמעותית" בפנייתה )עמ' 

 19 (. 13ש'  574עמ'  –

 20 

 21עמ'  – 22ש'  472העמדות השונות שהוצבו ע"י ערוץ הספורט אינן מתיישבות בנקל )עמ' 

 22 (. 3ש'  473

 23 

 24וחנות של התובעת או בעייתיות אחרת מהסוג שהוצג עוד ניתן לציין כי הראיות לא שיקפו כ .73

 25 כחלק מההגנה. 

 26 

 27תשמע, הסכם זה אוסף של תנאים, אוסף של דרישות, אוסף של "

 28" )שגב, הסכמות... ואחרי שכל אחד כופף לשני את הידיים זה הסתדר

 29 (.28-25ש'  491עמ' 

 30 
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 1הצעות מחיר,  "כיוון שאנחנו חיים את עולם הניידות, התקשורת. לקחנו

 2אנחנו בעסק הזה המון שנים" )תורג'מן,  –היינו בסביבת העבודה הזו 

 3 (.12-11ש'  541עמ' 

 4 

 5אנחנו נסתדר, אנחנו עובדים איתו המון שנים, למה שלא  –זה בסדר "

 6 (.4-3ש'  542" )תורג'מן, עמ' נסתדר?

 7 

 8אלף את  100-...למה ש...מזמור הפקות יסכימו לתת לכם ב ש.

 9מזמור הפקות יעלה לכם הרבה יותר?... הרי מה שאלמלא 

 10הוא יכול היה לנצל את זה שאין לכם אלטרנטיבה אלא 

 11להביא בעצמכם, לעשות לכם את התחשיב, להראות לכם 

 12שלהביא בעצמכם יעלה לכם מאות אלפים ולהגיד לכם אני 

 13 אחוז? 20מבקש מאות אלפים מינוס 

 14זה לא איזה משהו יש לנו יחסי עבודה איתו שנים על גבי שנים,  ת:

 15שעכשיו נקודתי למה זה, עבדנו איתו כל השנים על השידורים, 

 16על ניידות, זה לא איזה משהו עכשיו שא]ת[ה רק בגלל שיש לי 

 17 עכשיו שידור ליגת אלופות אז אני אתן לא יודעת, אפקיע מחיר. 

 18זאת אומרת בגלל מערכת היחסים הטובה הוא לא מצא  ש:

 19 לנכון,

 20דנו ככה, גם שנה קודם המחיר היה נמוך לאורך השנים עב ת:

 21, זה המחיר, הדברים קיימים פה, זה לא -יותר, זה לא ש

 22שאני צריכה להשיט, צריכה זה, זה מחירון של כוח אדם 

 23 ודברים שקיימים אצלו."

 24 

 25 .11ש'  115עמ'  – 20ש'  114יצחקי, עמ' 

 26 

 27 הערות בשולי עניין זה

 28 בעת ההתקשרותחשיבות שירותי התובעת עבור ערוץ הספורט 

 29ככל הנראה כחלק מניסיונו של ערוץ הספורט להוביל לקביעה שאין להוסיף תשלום  .74

 30לתובעת, בכלל או בהיקף משמעותי, הדגיש הערוץ בכתב ההגנה, כי לא הייתה לו ברירה 

 31אלא להתקשר עם התובעת, כי מאזן הכוחות היה לטובת התובעת וכי לערוץ היה כח 

 32 לכתב ההגנה(. 36 מיקוח אפסי )למשל, סע'
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 1 

 2בשלב הראיות ניסו עדי הערוץ להציב תמונה שונה, המפחיתה מחשיבות התובעת  .75

 3 ושירותיה עבור הערוץ בעת ההתקשרות. ר' כדוגמאות בלבד:

 4 

 5 את הדברים 2009"אתה מצפה ממני לענות לך למה לא עשינו בעצמנו ב

 6בעצמנו? למה לא לקחנו ניידת?... כעובדה? כי לא ראינו לנכון שזה נכון 

 7לנו... באותה נקודת זמן, זה לא נראה לנו נכון ולא היינו מוכנים כארגון 

 8מעבר לעניין הכלכלי,  –לעשות דבר כזה... מעבר לעבודה עצמאית שלנו 

 9ש'  518עמ'  – 26ש'  515זה גם ענייני ניהולי... זה עניין ניהולי..." )עמ' 

6.) 10 

 11 

 12... נוטש את העבודה,  נניח שקבלן כזה, כמו "מזמור" ש."

 13מפסיק לעבוד. רבתם איתו והוא מבטל את ההסכם 

 14כהנחה. זה לא קרה, אבל כהנחה. מה זה  –מהיום למחר 

 15מה זה מונע  איזה נזק זה גורם לכם במיידי? גורם לכם?

 16 .2015-ל 2012בין  מכם לעשות?...

 17 נזק. לא הרבה ת: 

 18 לא הרבה? ש: 

 19 לא. ת: 

... 20 

 21...אנחנו נזמין ניידת מחו"ל, ונדע את זה מראש ונזמין אותה 

 22... 2012מחו"ל ואנחנו נשדר משחק של ליגת האלופות. ב

 23בשנים מאוחרות יותר כבר זה היה בארץ וזמין וגם הרצליה 

 24 יכלה לעשות את זה..."

 25 

 26 .21-4ש'  519עמ' 

 27 

 28 (.13ש'  525מזמור", יכולנו" )עמ' "יכולנו להסתדר בלי הסכם עם "

 29 

 30מזמור מצדה ניסתה, כך נדמה, להלך בזהירות בין הדגשת חשיבות שירותיה לערוץ בעת  .76

 31ובין הימנעות מקביעות אשר יכולות  )כתימוכין לנכונות הערוץ לתת התחייבות( ההתקשרות

 32 להשליך על מחירי ההסכם.
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 1 

 2ההכרעה. במקביל יש לומר כי הראיות העלו אין לסוגיה זו משמעות של ממש לצורך  .77

 3שההתקשרות עם מזמור נתנה לערוץ הספורט בין השאר גם "תגמול" בדמות וודאות 

 4, בליגת האלופות בפרט, כמו HD-ויציבות על רקע הדרישות ההולכות וגוברות בתחום ה

 5גם אינטרסים נוספים כמו רצון להעלות ערוצי פרימיום בתשלום ומיצוב מעמד בשוק באופן 

 6(. 5ש'  433עמ'  – 10ש'  431; עמ' 5ש'  116עמ'  – 27ש'  115עמ' כללי )ר' למשל 

 7 המסקנות לעיל לגבי השלמת ההסכם מתיישבות גם עם ממצאים אלה.

 8 

 9 , אולפני הרצליה וצ'רלטוןערוץ הספורט, מזמור

 10הצדדים והעדים היו ברובם "מאותו תחום" ובעדויות שולבו רמיזות ואף אמירות לגבי  .78

 11תקופה ארוכה היו שחקנים  במשךהיחסים בין ה"שחקנים" השונים. בכלל האמור נראה כי 

 12 ראשיים "מצוותים" בזוגות: ערוץ הספורט עם מזמור; צ'רלטון עם אולפני הרצליה. 

 13 

 14משמעות של ממש בהכרעה בתיק. עם זאת ולאור ההיקף שהוקדש לכך  איןם לסוגיה זו ג

 15 בעדויות, אביא מספר אמירות שימחישו את רוח הדברים.

 16 

 17 2003, ב2001"אני הגעתי לאולפנים ב) הרצליה "הכניסו" את צ'רלטון אל האולפנים .79

 18בשידורי הספורט. אנחנו הכנסתי את צ'רלטון כלקוח שזה המתחרה של ערוץ הספורט 

 19עובדים ברציפות מאותה שנה עם צ'רלטון, כשנכנסתי להיות מנכ"ל... צ'רלטון עברו 

 20 380פרץ, עמ'  ,להשתכן בתוך האולפנים... עבר לגור באולפנים, עד עכשיו הוא גר שם..."

 21  (.7ש'  381עמ'  – 26ש' 

 22 

 23 בין הצדדים:מזמור טוענת כי מהלך זה של הרצליה הביא ליחסים לא טובים  

 24 

 25בנתה את המשכן של צ'רלטון בתוך הרצליה, ושם  2010-"הרצליה ב

 26נקלע סכסוך עצום. כך שדי היה ברור שהם לא יפנו אליהם" )לנקרי, עמ' 

 27 (.24-23ש'  283
 28 

 29"אילנית אמרה פה שהם פנו רק למימד וליגור. וארז שאל אותה למה 

 30זה משהו לא לא פניתם להרצליה, היא ענתה לו שהיא ידעה שהיה אי

 31נעים. אז אני אסביר לך מה הלא נעים. הגוף המתחרה שקם לערוץ 

 32הספורט, אחרי המונופול הענק שהיה לו לאורך השנים בשידורי 

 33הספורט, היה צ'רלטון. וצ'רלטון, את משכנו בנה בתוך הרצליה. ערוץ 

 34 (.6-1ש'  284הספורט כעס על זה מאוד" )לנקרי, עמ' 

 35 
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 1הרצליה העיד כי לאורך תקופה לא הייתה להרצליה למעשה דריסת רגל מנכ"ל אולפני  .80

 2בערוץ הספורט. הרצליה תלתה מצב זה בעיקר ביחסים המיוחדים של הערוץ ובעלי תפקיד 

 3 קונקרטיים בו אותה עת עם לנקרי.

 4 

 5למה לא פנית לערוץ הספורט והצעת את שירותי הניידת  ש: "

 6 שלך?

... 7 

 8 ...-גישהכן. הצעתי, וגם נסעתי לפ :ת

 9...באותם ימים "מזמור" לא היה שחקן אפילו, אף אחד לא 

 10הכיר אותו. זאת אומרת, הוא היה שכיר בערוץ הספורט עם 

 11ניידות קטנות מאוד. אמרו "החלטנו, זה סוג של שותפות בינינו, 

 12לא עניינך". וזהו, וויתרתי, ומאז לא פניתי לערוץ הספורט ולא 

 13 ט."היה לנו שום מגע עם ערוץ הספור

 14 

 15 .2ש'  378עמ'  – 1ש'  377עמ' פרץ, 

 16 

 17 (.4ש'  379"לא היה סיכוי לחדור לערוץ הספורט, זה היה קרב מיותר" )עמ' 

 18 

 19"לא ניגשנו כי בערוץ הספורט היה מאוד ברור שהם עובדים רק עם דני 

 20 (.19-18ש'  380לנקרי, אין זכות כניסה לאף אחד" )עמ' 

 21 

 22 מענה ישיר:ערוץ הספורט מצדו נמנע מלתת  .81

 23 

 24להרצליה הייתה ניידת אחת, ליגור לא הייתה  "ש:

 25בכלל. לכן שאלתי למה ליגור אתם פונים 

 26 ולהרצליה לא?

 27 אין איזה משהו מיוחד, פנינו רק ליגור.  ת:

 28 אבל מה ההסבר לזה? כב' הש' אברהמי:

 29אין לי הסבר, הרצליה לא היו חברים הכי טובים  העדה, גב' יצחקי:

 30 הזאת.שלנו בתקופה 

 31 למה? עו"ד טיקולסקר:

 32 כאילו לא, העדה, גב' יצחקי:

 33 את יודעת הרי את התשובה, ש:

 34 לא, אני באמת שלא יודעת להגיד לך את זה, ת:

... 35 

 36לטעמי מאוד טבעי שתפנו לאולפני הרצליה  ש:

 37משתי סיבות. אחת, אולי תקבלו מהם הצעה 

 38טובה. שתיים, גם אם בסוף אתם הולכים 
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 1למזמור, הצעה טובה מהרצליה הייתה יכולה 

 2לעזור לכם במשא ומתן עם מזמור. אני טועה 

 3 במשהו?

 4אתה לא טועה, אבל לא פנינו אליהם. אין לי הסבר  ת:

 5מספק לתת לך למה לא, יש דברים שמאחורי 

 6הקלעים שהם לא תלויים בי ולא קשורים אליי, שאני 

 7 לא מכירה.

 8 לא שאלת? ש:

 9 לא. ת:

 10אבל גברתי הבינה שיש דברים מאחורי הקלעים  מי:כב' הש' אברה

 11 שלא ידועים לה.

 12 כן." העדה, גב' יצחקי:
 13 

 14 .25ש'  74עמ'  - 7ש'  73עמ' 

 15 

 16אני אגיד לך... למה מתעוררת השאלה. יש את  ש: "

 17"מזמור", שאתה אומר "אנחנו רגילים לעבוד 

 18אני מבין למה  איתה, נתנה לנו שירות מצוין", אז

 19וברור לי. ויש את  מנהלים משא ומתן עם "מזמור"

 20שבאותה שנה הייתה להם ניידת אחת ...מימד יגור, 

SD 21, יחסית ישנה, כדי לעמוד בדרישות שלכם הם 

 22היו צריכים לשדרג ...יש את אולפני הרצליה. יש לה 

 23ניידת, יש לה יכולות כספיות דרמטית יותר גבוהות 

 24יא יכולה לשדרג ניידת, יכולה ה ...משל "מזמור", 

 25להביא ניידת, יש לה שותפה בחו"ל שיש לה ניידות 

 26היא יכולה להביא ממנה. היכולות שלה מוכחות.  –

 27איך קורה שדווקא איתה אתם לא  השאלה שלי:

 28 מנהלים משא ומתן?

 29 אני לא יודע לענות לך.  העד מר שגב: 

 30 אתה לא יודע. ש: 

 31 תה יותר גדולה."כנראה שהאהבה לדני לנקרי היי ת:

 32 

 33 .28-14ש'  445עמ' 

 34 

 35...למה לא בחרתם באולפני הרצליה, או לפחות  ש:"

 36 לא ניהלתם איתם משא ומתן?

 37לא יודע לענות על זה, אני חושב שיכולנו לנהל איתם   העד מר תורג'מן:

 38משא ומתן כיוון שהיינו בתהליך של חידוש הסכם עם 
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 1מייחס לזה איזו  "מזמור", לא ראינו לנכון, אני לא

 2לא  –חשיבות של למה עשינו כך או אחרת מולם 

 3הייתה איזו סיבה שאני יודע לציין שלא פנינו 

 4 ...אליהם

... 5 

 6... אתם כן בחנתם אפשרות אחרת. אנחנו נדבר  ש: 

 7 על זה, אתם פניתם לאולפני "יגור ממד", נכון?

 8 נכון. ת: 

 9, ובתחום HD...יש את הרצליה שיש לה ניידת   ש:

 10הזה... היא חברה הרבה יותר גדולה מ"יגור", 

 11 נכון?

 12 כן, אפשר להגיד. ת: 

... 13 

 14 אוקיי, אז למה לא פניתם אליה?... ש: 

 15 למה לא פנינו? ת: 

 16 כן. ש: 

 17 להרצליה? ת: 

 18 .2012להרצליה, ב ש: 

 19אני לא מכיר  –אני אמרתי פעם אחת ואני חוזר שוב  ת: 

 20 ם.סיבה ספציפית מדוע לא פנינו אליה

 21 מר תורג'מן, אתה המנכ"ל. ש: 

 22 אני אומר לך." ת:

 23 

 24 .16ש'  527עמ'  – 5ש'  526עמ' 

 25 

 26באולם הדיונים גם 'נזרקו' שמות של בעלי תפקידים אצל הצדדים ובשוק התקשורת בכלל,  .82

 27לציין כי סוגיות מעין אלה  יש מקוםוכן אמירות לגבי דינמיקות. אין צורך להכריע בדבר אך 

 28 נשזרו בעדויות לאורך הדיונים.

 29 

 30 סיכום ביניים

 31מן המקובץ עד כה עולה כי יש לראות בהסכם שבין הצדדים ככזה הכולל התחייבות  .83

 32להזמנת כמות מינימום )שנזכרה בו(. זאת, בין אם יימצא שיש לקבל את עמדת התובעת 

 33בין הצדדים על העדר התחייבות ועל קיומה של לגבי הסכמה כזו ובין אם לאו. לא הוסכם 

 34הנחת כמות גרידא. לכל היותר יש לומר כי הצדדים לא הגיעו להסכמות בסוגיה זו וקיוו 

 35 שלא יהא צורך להידרש לדבר. הליך ההשלמה מוביל להתחייבות להזמנת כמות מינימום.
 36 

 37 עתה יש לבחון מהי התוצאה האופרטיבית המתקבלת ממסקנה זו.
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 1 

 2 כספיות השלכות

 3משלא עמדה הנתבעת בהתחייבות לכמות מינימלית, זכאית התובעת לפיצוי השקול לסכום  .84

 4 לא קיבלה עקב כך. ואות

 5 

 6על מנת להגיע לסכום הרלוונטי, יש ליטול את סכום ההכנסות שלא התובעת טענה כי 

 7הוצאות ממנו הפחית ול הועברו )עבור שידורים שלא הוזמנו, לפי התעריף ההסכמי(

 8 נחסכו בשל אי הזמנת השידורים בפועל.ש

 9 

 10לפי התחשיב שביצעה התובעת בכתב התביעה ובראיותיה, הסכום הנומינלי המתקבל  .85

 11 "(. סכום המכפלה)להלן: "₪  6,785,900משידורים שלא הוזמנו והתעריף ההסכמי הוא 

 12 

 13ון לפי תחשיב נוסף שביצעה התובעת בראיותיה )לרבות ע"י רו"ח מצליח, רואה החשב

 14בגין ₪  1,785,520המבקר של החברה(, מסכום המכפלה יש להפחית סך נומינלי של 

 15, תוך שהיא מדגישה כי אין להפחית 6הוצאות שנחסכו בשל אי הזמנת השידורים בפועל

 16 הוצאות קבועות שהוצאו לצורך עמידה בהתחייבויות ההסכם. 

 17 

 18צירוף מע"מ, מגיעה  תוצאת התחשיב של סכום המכפלה בהפחתת הוצאות שנחסכו ולאחר

 19 . ₪7 5,893,049לפי ראיות התובעת לסך של 

 20 

 21ערוץ הספורט לא הסתייג מסכום המכפלה, אולם דחה בסיכומיו את תחשיב התובעת  .86

 22בנוגע לרכיבים שאותם יש להפחית. הערוץ טוען בין השאר, כי התחשיב נעשה ע"י רו"ח 

 23 –נחסכו היה צריך לכלול )ולמצער העובד באופן קבוע עם התובעת וכי בעניין ההוצאות ש

 24לבדוק( רכיבים נוספים כמו: הפעלת גנרטור עבור גוף שידור אחר; חיסכון בבלאי, 

 25בתחזוקה ובפחת; חיסכון בעלויות העובדים הקבועים ככל שאלה לא היו בחוסר מעש אלא 

 26עבדו עבור גופי שידור אחרים )רשות השידור בפרט(; הפחתה גבוהה יותר עבור צלם 

 27לשיטת הערוץ, אבדן הרווח של התובעת היה נמוך באופן ₪(.  600במקום ₪  660)

 28 ידה. -משמעותי מכפי שנטען על

 29 

                                                 
לתצהיר  70לחוו"ד רו"ח מצליח וסע'  5להבדל בין סכום זה לסכום שנזכר בכתב התביעה באותו רכיב ר' סע'  6

 לנקרי.
 שהופחתו.ר' לעיל לגבי שינוי בהיקף הוצאות ₪(.  6,167,265סכום מעט נמוך מסכום התביעה ) 7
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 1 8398/17ע"א  כידוע, על בעל דין מוטל להוכיח טענה המקדמת את עניינו )ר' למשל .87

 Berisford Investments 2פטריארך הכנסייה היוונית אורתודוכסית של ירושלים נ' 

Limited (10.6.2019עניין ;) 3המכללה האקדמית הערבית  9178/12; ע"א רוזנטל 

 4 מיטרי נ' עו"ד דוברונסקי 1333/14(; ע"א 24.9.2015) לחינוך חיפה נ' ח'יר

 5אגף מכס ומע"מ נ' זייתון תעשיות  -מדינת ישראל  3542/10(; רע"א 28.7.2015)

 6 תאונות נ' ג'בארין קרנית קרן לפיצוי נפגעי 9096/11(; ע"א 18.5.2014)שמנים בע"מ 

(10.7.2012.))  7 

 8 

 9גם אם הנטל להוכיח את היקף הפיצוי הנדרש מוטל ככלל על התובע, בגדרו של הדיון 

 10  בסוגיה זו יכול הנטל לעבור בין הצדדים בהתאם לראיות שהוגשו והטענות שהועלו.

 11 

 12סכום המכפלה הראשוני הוכח. כמו כן, התובעת התייחסה בתחשיב ובראיות לסכומים  .88

 13את הנטל לבסס את הרימה שאותם יש להפחית לשיטתה מסכום המכפלה. התובעת 

 14 ידה. -הפיצוי הנטען על

 15 

 16. עו וטיב הראיות שהובאו בסוגיה זוהערוץ מעלה סימני שאלה לגבי היקף ההפחתות שבוצ .89

 17הערוץ לא הציב אינם מקעקעים את התחשיב מיסודו.  תם העלה הערוץאוסימני השאלה 

 18ככל שנתבע סבור כי אין די בהפחתות שביצע תובע וכי היה על גירסה ממשית משלו. 

 19התובע לכלול בתחשיב הפחתות נוספות, על הנתבע הנטל לבסס טענה כזו ואת התוצאה 

 20 )לרון( נ' עירית הרצליה כלב 9952/08רע"א אשר אמורה לגישתו לנבוע ממנה )השוו: 

 21ערוץ הספורט לא הציג תחשיב חלופי או סכום העולה מעמדתו (, סע' ז'(. 11.2.2009)

 22לגבי חיסכון התובעת בעלויות. בסיכומיו הפנה הערוץ לתשובות שניתנו בחקירות לגבי 

 23שיעורי רווח אפשריים אולם לא מצאתי בהערות הספורות שניתנו, על הקשרן, משום 

 24יה לתחשיב חלופי )שאף לא בוצע, וודאי לא תוך נטילה בחשבון של התפלגות תשתית ראו

 25 (.סוגי שידורים והתייחסות להוצאות שלא נחסכו

 26 

 27לפי חקירתו החוזרת של רו"ח מצליח, אם היה ממש בסוגיות שנשאל בחקירתו הנגדית,  .90

 28 165' בשל הוצאות נוספות )עמ₪  200,000-לכל היותר היה מקום להפחית מהתחשיב כ

 29 בכפוף לדברים אלה מהחקירה, אין בסיס הולם לתחשיב חילופי. (. 16ש'  166עמ'  - 25ש' 

 30 
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 1למרות זאת, על רקע סימני שאלה שהוצבו לגבי בדיקות שלא נעשו ואפשרויות חיסכון 

 2נוספות, ולאחר שאני נותנת דעתי לסכומים שננקבו בטיעונים ולכמות הניידות שבה יש 

 3לחיסכון פר ניידת, אני נכונה ללכת כברת דרך לקראת הנתבעת  לבצע הכפלות הקשורות

 4שיופחת אף הוא מהתחשיב לעניין ₪  300,000ולקבוע בדרך האומדנה סכום נוסף של 

 5הוצאות שנחסכו. לצורך ההפשטה )והדבר נלקח בחשבון בקביעת הסכומים מלכתחילה(, 

 6, ₪( 5,036,795 –יח יבוצעו ההפחתות מהסכום המשוערך )הנזכר בנספח א' לרו"ח מצל

 7 –למועד הגשת התביעה )ובצירוף מע"מ ₪  4,536,795לסך של מהלך המביא אותו 

5,308,050  .)₪ 8 

 9 

 10 הערות וסיכום

 11לא מצאתי בטיעוניהם האחרים של הצדדים או בשיקולים אחרים, כדי לשנות את תוצאות  .91

 12(; 18.11.2018) בע"מיבלינוביץ נ' פרטנר תקשורת  578/17הדיון לגופו של עניין )ע"א 

 13פלונית נ'  1491/16רע"א (; 2.9.2018) גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ 2112/17ע"א 

 14 4861/05(; ע"א 25.3.2010)חן נ' בנק הפועלים  9294/09רע"א ; (14.4.2016) פלוני

 15, פ"ד קאסם נ' קאסם 84/80(; ע"א 11.8.2008) שיכון עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין

 16( 56צ'רלטון )א/-(, ובכלל האמור טענות בהקשר הסכם מזמור15.6.1983) 60( 3לז)

 17שבו נטען  4.7.2010; ההתייחסות למכתב הערוץ מיום סתרתו הנטענתלרבות תוכנו וה

 18(; הודעת הערוץ 8אם יופסק ההסכם הקודם בין הצדדים )א/₪ מיליון  2.4לנזק צפוי של 

 19ניסיונות לפרוט את רכיבי התקשרות ₪;  700,000על כוונה לקזז למזמור  2011בשלהי 

 20למרכיבים: טענות כי נתון מסחרי מסוים נגרם בשל ויתור זה או אחר או כי הוא  2012

 21; )ומה יש ללמוד מכך( לכאן או לכאן מנתון שהיה בהתקשרות קודמת או אחרת שינוימהווה 

 22תה למזמור ניידת יהעסקת ספיר למשך תקופה מסוימת במזמור; המקרה שבו לא הי

 23 ; ועוד.טענות הדדיות להימנעות מהבאת עדים ולמסקנות שיש להסיק מכךלהעמיד לערוץ; 

 24 

 25הצדדים הם "מכרים" וותיקים ומוכרים בתחום הרלוונטי. חרף ניסיונות רבים, לרבות  .92

 26וכן אנשים מהתחום, לא עלה בידיהם לסיים את המחלוקת בהבנה.  מנוסהבאמצעות מגשר 

 27אין לשלול כי הדבר קשור להערה שנשמעה באחד הדיונים ע"י בעל ניסיון רב בתחום 

 28אני אגיד לך משהו בסוגריים לגבי כל שוק התקשורת, לאו דווקא על התיק "התקשורת: 

 29(. מכל מקום ותהא אשר 13-12ש'  188)עמ'  "הזה. זה שוק עם אגו חסר היגיון לחלוטין

 30 .הדברתהא הסיבה לכך שהדברים לא הסתייעו, יש להצר על 

 31 
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 1בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ₪  5,308,050הנתבעת מחויבת כלפי התובעת בסך של  .93

 2 כדין ממועד הגשת התביעה.

 3 

 4בכל הנוגע להוצאות יש לתת את הדעת למגוון שיקולים, לרבות דרך ניהול ההליך, היקף 

 5נושא השנוי במחלוקת, מורכבות התיק, העדויות שהובאו, מידתיות והכרחיות ועוד )בג"ץ ה

 6תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות  891/05

 7הפרמטרים השונים,  'שקלול'((. לאחר יישום ו30.6.2005) 600( 1, פ"ד ס)המוסמכת

 8 ין אגרה, הקלטת ותמלול הדיוניםמחויבת הנתבעת בהוצאות התובעת בפועל בעני

 9 ₪.  200,000בסך עו"ד , וכן בשכ"ט תשלומים לעדים ויזנטל וספירו

 10 

 11 לפני חתימה תצוין לחיוב הופעתם המקצועית והקולגיאלית של ב"כ הצדדים. .94

 12 

 13 תמציא פסק הדין לצדדים. המזכירות

 14 

 15 , בהעדר.2021אפריל  1, ניסן תשפ"אבי"ט  ניתן היום,

        16 
____________________ 17 

 18 תמר אברהמי, שופטת     
 19 


