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 2 

 3בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בהרצליה )כב' השופט אמיר לפני  .1

 4הנתבעים  –ולפיה נדחתה בקשת המבקשים  16-11-35945בת"א  8/3/18ויצנבליט( מיום 

 5 ם על הסף.לדחיית התביעה נגד

 6 

 7 :כתב התביעה .2

 8 

 9נגד המבקשים שעניינה מסעדת "ג'פניקה" שנפתחה ₪  407,386המשיבה הגישה תביעה בסך 

 10 בבודפשט בהונגריה; אשר הייתה אמורה לקום בשיתוף פעולה בין הצדדים. 

 11                                                        חברה הונגרית בשם 2016לצורך זה הוקמה בחודש ינואר 

"Japanika Hungary Vendeglato KFT"  :12 (. "החברה ההונגרית")להלן 

 13 לחברה ההונגרית הוקנתה הזכות לעשות שימוש במותג "ג'פניקה" בהונגריה ואירופה.

 14 65%שיבה, המ –לתובעת  10%לפי תקנון החברה ההונגרית, חלוקת הבעלות במניות היא 

 15 .2לנתבע  25% -מבעליה ו 1שהנתבע  Tosca Cafeלחברה בולגרית בשם 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=18644-04&Tik_Ref=18&Tik_Type=12&zad=יפת%20ואח$$$&T=8&FromWord=1
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=35945-11&Tik_Ref=16&Tik_Type=4&zad=ולפיה%20נדחתה&T=8&FromWord=1
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 1 

 2בכתב התביעה נטען על ידי המשיבה כי זמן קצר לאחר פתיחת סניף ג'פניקה בהונגריה, בו 

 3 המסעדה ומפעילות החברה ההונגרית. –היא ובן זוגה השקיעו כספים, הם נותקו מהעסק 

 4 

 5בתל אביב סוכם כי  2016ביולי  1עת, בא כוח התובעת והנתבע נטען כי בפגישה בין נציג התוב

 6(; "הצעת הרכש הראשונה"יורו )להלן:  65,000הנתבע ירכוש מניות התובעת תמורת סך 

 7 אשר לפי התיאור בכתב התביעה הצעה זו לא יצאה לפועל כיון שהנתבע חזר בו מהצעה זו .

 8 

 9בעת בתל אביב ניתנה הצעת רכש וב"כ התו 1בפגישה נוספת בין הנתבע  11/8/16ביום 

 10 (."הצעת הרכש השנייה"יורו )להלן:  60,000תמורת סך 

 11נטען ע"י התובעת כי הצעת הרכש השנייה השתכללה לכדי חוזה, היו הצעה וקיבול, כל תנאי 

 12 העסקה סוכמו במלואם ולנתבע אין זכות לבטל את ההסכם.

 13 

 14 לכתב התביעה הם: 35הסעדים שהתבקשו בסעיף 

 15 את השלמת עסקת הרכש לרכישת אחזקות התובעת בחברה. 1על הנתבע  לאכוף א(

 16 

 17אירו =  1אירו לפי שער חליפין של  ₪60,000 ) 254,034לשלם לתובעת את הסך של  ב(

 18 (.7.9.16ליום ₪  4.2339 

 19 

 20לכל חודש עד להשלמת עסקת ₪(  2,223אירו ) 525לשלם לתובעת את הסך של  ג(

 21עת המהווים את הריבית אותה נדרשת התובעת הרכש ותשלום תמורתה לידי התוב

 22שנטלה בהונגריה  3.5%אירו בריבית חודשית של  15,000לשלם על הלוואה בסך של 

 23לצורך מימון חלק מעלויות המיזם ואשר נועדה להיפרע מתוך כספי התמורה 

 ₪24  53,532בעסקת הרכש. לצרכי אגרה הועמד סכום התביעה ברכיב על הסך של 

 25 חודשים(. 24)לפי הערכה של 

 26 

 27בגין עגמת נפש שנגרמה לתובעת עקב הפרת עסקת הרכישה ע"י ₪  100,000סך של  ד(

 28 .1הנתבע 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 הבקשות לסילוק על הסף: .3

 37 כל אחד מהנתבעים הגיש בקשה לסילוק התביעה על הסף. 

 38 

 39 הטענות המרכזיות הן: 

 40 היעדר סמכות לבימ"ש בישראל: א( 
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 1 .קיימת תניית שיפוט זר יחודית  

 2להסכם השותפות בין הצדדים קובע כי כל מחלוקת תידון בבימ"ש  17.3סעיף 

 3 מוסמך בהונגריה ולפי הדין ההונגרי.

 4 

 5והוסכם הונגרית הסכם מייסדים. הוקמה חברה  בבודפשטבין הצדדים נחתם 

 6 שמחלוקת תידונה בבימ"ש בהונגריה ולפי הדין ההונגרי.

 7 

 8 בענה:ישראל אינה הפורום הנאות לניהול התו ב( 

 9מבחן מירב הזיקות מצביעה על הונגריה כעל הפורום הנאות: העסק רשום 

 10 בהונגריה. ההתנהלות הכספית והמשפטית בהונגריה. תניית השיפוט היא להונגריה.

 11 

 12: בכתב התביעה לא נטען כלפיו כי היה חלק 2לנתבע  היעדר עילה והעדר יריבות ג(

 13 מההליך בנוגע להצעות הרכש הנטענות.

 14 

 Tosca Cafe  15:  הטענה מופנית לחברה הבולגרית 1דר יריבות ביחס לנתבע היע ד(

 16 ממניות החברה ההונגרית. 65% -שמחזיקה ב

 17 

 18 העדר סמכות עניינית: ה(

 19הסמכות נתונה למחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי )ככל שיקבע כי יש סמכות 

 20 לדון בתובענה בישראל(.

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 החלטת בית משפט קמא: .4

 31תגובות ותשובות וקיום שתי ישיבות קדם משפט, במהלכן עשה בית משפט  לאחר קבלת

 32קמא ניסיון ראוי לסיים המחלוקת בין הצדדים בהסכמה, ומשלא צלח הדבר; ניתנה ביום 

 33 החלטה מפורטת ומנומקת במסגרתה נדחו הבקשות לסילוק על הסף. 8/3/18

 34 

 35תונה למחלקה הכלכלית בביהמ"ש נקבע כי אין מקום לקבוע כי הסמכות נ – סמכות עניינית א(

 36 הכלכלי.

 37אין די שבתביעה עולה טיעון בנוגע למניות חברה. יש לבחון אם הסכסוך במהותו נוגע 

 38 לתחומי ההתמחות של המחלקה הכלכלית, תוך פרשנות תכליתית של הוראות החוק.
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 1 . האם נכרת הסכם מחייב ביןחוזייםבמקרה דנן, המחלוקת במהותה היא בעלת מאפיינים 

 2.סוגיה זו לא מצריכה מומחיות בדיני תאגידים. מושא הסכם המכר 1התובעת לבין הנתבע 

 3הנטען הוא מניות; אך נושא ההליך אינו עוסק בזכויות צדדים כבעלי מניות, אלא בזכויות 

 4 וחובות של הצדדים לחוזה; ככל חוזה.

 5( 6ב )א( ) 42סעיף זאת ועוד; אין מדובר במקרה שבו "העניין הכלכלי הוא משמעותי" לפי 

 6 (."י המשפטחוק בת")להלן:  1984 –התשמ"ד  לחוק בתי המשפט,

 7 

 8 היעדר עילה והעדר יריבות: ב(

 9 מיוחסת טענה לכריתת חוזה עם התובעת.  1לנתבע 

 10 מיוחסת טענה לגרם הפרת חוזה.  2לנתבע 

 11 יש בכך כדי להקים עילה וליצור יריבות וההכרעה טעונה בירור עובדתי.

 12 

 13 תניית שיפוט ג(

 14 לתקנות החברה ההונגרית קובע: 17.3סעיף  

"Any matters not covered herein shall be governed by the 15 

provisions  of the civil code" 16 

 17על סכסוך בין הצדדים, אך אין מדובר  דין הונגריההסכמה הייתה לכך שיחול  –כלומר 

 18 בתניית שיפוט ברורה ולפיה סכסוך יידון בבימ"ש בהונגריה.

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 פורום בלתי נאות: ד(

 26 .בישראל 1בעניין הסכם בעל פה שנכרת לטענת התובעת בינה ובין הנתבע  התביעה הוגשה

 27 כל הצדדים אזרחי ישראל. בבולגריה.אין כל זיקה להונגריה. לטענתו הוא גר  1לנתבע 

 28עדים שיעידו נמצאים בישראל. עוה"ד ההונגרי כלל לא נדרש לעדות ביחס למחלוקת נשוא 

 29בפגישה במסגרתה נכרת לפי עמדת התובעת  התביעה כיוון שלא נכח בבית הקפה בישראל

 30 הסכם.

 31בימ"ש קמא קבע, כי ההליך אינו נטול זיקות להונגריה )מושא ההסכם הוא מניות חברה 

 32 אינו תושב ישראל(. 1הונגרית שהוקמה לצורך הקמת מסעדה בהונגריה, הנתבע 

 33דין ככל שיוחלט על העברת המניות, הפעולה תתבצע בהונגריה וגם קיימת סבירות שה

 34 שיחול על ההסכם הוא הדין ההונגרי.

 35נמצא כי לא הוכח שהציפייה הסבירה של הצדדים להתדיינות מצביעה על בית משפט 

 36 הונגרי.

 37בתקנון החברה ההונגרית יש הוראה בדבר ברירת דין ולא תניית שיפוט. לכל הצדדים קשר 

 38 להם. לישראל והתדיינות בישראל לא תביאם להתייצב למשפט במדינה שהיא זרה

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20בתי%20המשפט%20%5bנוסח%20משולב%5d,%20התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=42
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20בתי%20המשפט%20%5bנוסח%20משולב%5d,%20התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=42
http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20בתי%20המשפט%20%5bנוסח%20משולב%5d,%20התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=
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 1נקבע כי יש זיקות גם לישראל וגם להונגריה. יש סמכות לעניין הפורום הנאות גם לישראל 

 2וגם להונגריה, אך בשל ההלכה הפסוקה ולפיה יש לצמצם היקפה של דוקרטרינת פורום 

 3 בלתי נאות בעידן המודרני; נמצא כי יש לדחות את טענת הנתבעים.

 4 

 5 שלפני.על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור  

 6 

 7טענות המבקשים בבקשת רשות ערעור נוגעות לסוגיית הסמכות העניינית, טענת "פורום לא  .5

 8  .   1נאות" והעדר יריבות ביחס למבקש 

 9 

 10נטען כי בחינת מאזן הזיקות בין הפורום הזר לפורום הישראלי מצביע חד משמעית כי 

 11 הפורום הנאות לנהל את ההליך הינו הפורום הזר. 

 12מ"ש קמא מלמדות כי הדין שיחול על המקרה הינו הדין ההונגרי ועל כן אין קביעות בי

 13היגיון כי הפורום הנאות לניהול ההליך יהיה בימ"ש בישראל, שכן לביהמ"ש בארץ אין 

 14 מומחיות בדין ההונגרי. 

 15נטען כי כוונת הצדדים הייתה כי כל ענייני החברה לרבות הסכסוכים ו/או העברת המניות 

 16 הדין ההונגרי.  יתנהלו עפ"י

 17 

 18 

 19 

 20 

 21המקום הטבעי לניהול הליך עפ"י הדין ההונגרי הינו ביהמ"ש המוסמך בהונגריה אשר לו יש 

 22 את המומחיות בדין ההונגרי. 

 23עוד נטען כי קיימת אפשרות סבירה כי החלטת ביהמ"ש בישראל לא תועיל לצדדים שכן 

 24עם העברת מניות ברשם ביהמ"ש בישראל אינו מודע להתנהלות ולהליכים הנדרשים בקשר 

 25 החברות בהונגריה. 

 26נטען כי עסקינן בחברת חוץ והדיון ינוהל בהתאם לדין ההונגרי שאינו בתחום מומחיותו של 

 27על ידי  -ביהמ"ש בישראל, ועל כן הראוי שינוהל בהתאם לציפייה של הפונים לביהמ"ש 

 28 ביהמ"ש המוסמך בהונגריה.  -גורמים המומחים בניהול הליך זה  

 29 

 30לרכוש את מניות המשיבה בחברה ההונגרית.  1לת התביעה היא ניסיון לכפות על מבקש עי

 31עילה זו מעוררת שאלות מתחום דיני החברות בלבד ומצויה כולה בסמכות המחלקה 

 32  לחוק בתי המשפט.ב  42 –ה )א( ו 42הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בהתאם לסעיפים 

  33 

 34. הטענה האמיתית היא שהחברה הבולגרית 1נטען כי התביעה נעדרת יריבות ביחס למבקש 

 35ממניות החברה ההונגרית, היא זו התבקשה להגדיל את  65% -טוסקה קפה המחזיקה ב

 36 באופן אישי.  1אחזקותיה בחברה ההונגרית ולא המבקש 

 37 

 38מבקשת לדחות את בקשת רשות הערעור ומסכימה שהבקשה תידון  המשיבה בתשובתה .6

 39 כבערעור.  

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק%20בתי%20המשפט%20%5bנוסח%20משולב%5d,%20התשמ|ד-1984&T=4&FromWord=1&Seif=
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 1לטענת המשיבה, המבקשים חוזרים על אותן טענות שהעלו בפני בימ"ש קמא וערכאת 

 2 הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות דיוניות המורות על המשך בירור ההליך.

 3ים כי הפורום ההונגרי הוא המתאים לבחון עפ"י הדין  נטען  כי אין לקבל את טענות המבקש 

 4ואף תשלום  הדין הישראליעפ"י  בישראלההונגרי, שהרי עסקינן בעסקת מכר שנכרתה 

 5, וזאת אף אם עסקינן באחזקות המשיבה בחברה להתבצע בישראלנועד  התמורה החוזית

 6 .כשהצדדים הינם אזרחי ישראלההונגרית. קל וחומר, 

 7כות העניינית נטען, כי עסקינן בסוגיה פשוטה מתחום דיני החוזים בדבר באשר לטענת הסמ

 8חיובים עפ"י עסקת מכר תשלום התמורה עליה סוכם לידי המשיבה. אין עסקינן בשאלות 

 9 מתחום דיני החברות.

 10נטל על עצמו באופן אישי התחייבויות חוזיות  1באשר לטענת העדר יריבות נטען כי מבקש  

 11 אחזקות המשיבה בחברה ההונגרית.   במסגרת עסקת רכישת

 12 

 13 

 14 

 15 

 16לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה יש ליתן רשות לערער, לדון בבקשה  .7

 17 כבערעור ולדחות את הערעור לגופו, מהנימוקים כדלקמן:

 18 

 19ההלכה הפסוקה והמושרשת קובעת באופן עקבי, כי השגות בעלי דין על החלטות ביניים של  .8

 20ונית, יידונו, ככלל , במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים הערכאה הדי

 21שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על 

 22פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או 

 23 וי.עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שג

 24להחלטת כב' הש' צ'  7, סעיף תרכובת ברום בע"מ נ' חצב 7913/14רע"א וראה לעניין זה: 

 25 (.8.2.15זילברטל )

 26 

 27הותית על עצם במקרה דנן מתבקש להכריע בסוגיה כבר עתה, שכן ההחלטה משפיעה מ

 28 קיום ההליך וניהולו. לפיכך, יש ליתן רשות לערער.

 29 לגופו של עניין, אני סבורה כי יש מקום לדחות את הערעור לגופו.

 30 

 31 באשר לסמכות העניינית: .9

 32 

 33אליהם מתייחס בימ"ש  לחוק בתי המשפט( 3ב )א( )42 –ה ו 42המבקשים מפנים לסעיפים 

 34 1קמא בהחלטתו, על מנת לבסס טיעונם  כי מהות ההליך היא ניסיון לכפות על המבקש 

 35 לרכוש מניות בחברה ההונגרית ולכן עילה זו מעוררת שאלות מתחום דיני החברות בלבד. 

 36 

 37 עיינתי היטב בכתב התביעה. 

 38הפר את הסכם המכר  שהשתכלל  1המשיבה טוענת כי נתבע  –התובעת  בכתב התביעה

 39יורו  60,000ביניהם לכדי חוזה מחייב ולפיו רכש מהמשיבה את אחזקותיה בחברה תמורת 

 40 והיא מבקשת כי ביהמ"ש יורה על אכיפתו.
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 1 נטען כי התנהלותו עולה לכדי גרם הפרת חוזה. 2באשר לנתבע 

 2 

 3חלוקת היא חוזית במהותה, במסגרתה השאלה העיקרית מנוסח כתב התביעה עולה כי המ

 4 .   1שיש לבחון היא האם נכרת הסכם מחייב בין המשיבה לבין נתבע 

 5 

 6 בנסיבות אלה, קיימת סמכות לבימ"ש השלום ומקובלים עלי דברי בימ"ש קמא בעניין. 

 7 

 8 

 9 בנוגע לפורום לא נאות: .10

 10 

 11ם לא נאות, הינה כי לביהמ"ש בישראל נקודת המוצא של בימ"ש כאשר הוא בוחן טענת פורו

 12 יש סמכות לדון בתביעה שהוגשה בפניו.

 13התובע כבר בחר בפורום אשר רכש סמכות כדין, ולכן קמה לטובתו חזקה כי הפורום הוא 

 14 נאות וחזקה זו לא בנקל תיסתר ע"י הנתבע. 

 15 

 16ם על פי פסיקת בית המשפט העליון ועל מנת לבדוק, אם הפורום הנאות הוא הפורו 

 17  הישראלי, נהוג להידרש לשלושה מבחנים עיקריים:

 18האם הפורום המקומי הוא "הפורום הטבעי" או שקיים   - "מירב הזיקות"( עפ"י מבחן 1

 19 פורום טבעי זר בעל סמכות לדון בתובענה. 

 20לצורך כך יש לבחון מהו הפורום בעל הקשר המשמעותי והמהותי למחלוקת בין הצדדים, 

 21 הזיקות" הרלוונטיות וזאת בהתחשב במכלול נסיבות המקרה. אליו מובילות "מירב 

 22 של הצדדים ביחס למקום ההתדיינות בסכסוך. מבחן הציפיות הסבירות( 2

 23 ובעיקר מה הפורום שיש לו עניין אמיתי לדון בתובענה. מבחן השיקולים הציבוריים( 3

 24 5סעיף   INCOMACACS LTDכלל ביטוח בע"מ נ'   7342/11רע"א )ראה לעניין זה: 

 25 ((.2.8.12להחלטה )

 26 

 27פסק דינו של בימ"ש קמא בחן את סוגיית נאותות הפורום לפי כל אחד מהמבחנים שתוארו 

 28 תביעה.לעיל והגיע למסקנה לפיה ביהמ"ש בישראל הוא הפורום הנאות לבירור ה

 29 

 30במסגרת מבחן מירב הזיקות בימ"ש קמא הגיע למסקנה כי קיימות זיקות הן לביהמ"ש 

 31 הישראלי והן לביהמ"ש בהונגריה. 

 32נקבע כי בחינת ציפיתם  הסבירה של הצדדים ביחס למקום ההתדיינות אינה מצביעה על 

 33ין ולא ביהמ"ש ההונגרי הואיל ובתקנון החברה ההונגרית נכללה הוראה בדבר ברירת הד

 34 תניית שיפוט.

 35כן צוין כי לכל בעלי הדין קשר לישראל והתדיינות בישראל לא תביאם להתייצב בביהמ"ש 

 36 במדינה הזרה להם.

 37 

 38 

 39 

http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=7342&Tik_Ref=11&Tik_Type=12&zad=כלל%20ביטוח&T=8&FromWord=1
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 1 

 2 

 3 

 4לביהמ"ש ההונגרי עניין לדון  -בנוסף לכך נקבע באשר לשיקולים הציבוריים  ,כי מחד 

 5ר לישראל ולעולם ההליך אינו ז  -בשאלת הבעלות במניות של חברה הונגרית. מאידך 

 6העסקים הישראלי. מדובר בהקמת מסעדה הונגרית שהיא חלק מהתרחבות רשת ג'פניקה 

 7 הישראלית והיא נעשתה ע"י אנשים שלכולם זיקה לישראל .

 8 

 9לא מצאתי לנכון להתערב בקביעות אלו של בימ"ש קמא אשר נטועות בעובדות ובמסמכים  

 10 שהונחו בפניו. 

 11 

 12 מבקשים, שאלה תחולת הדין טרם הוכרעה.זאת ועוד, בניגוד לטענת ה

 13בימ"ש קמא ציין מפורשות כי קיימת מחלוקת בין הצדדים האם קיימת תחולה לדין 

 14. עם זאת, בימ"ש קמא יצא מנקודת 1ההונגרי ביחס להסכם הנטען בין התובעת ונתבע 

 15מוצא לפיה עצם העובדה שקיימת סבירות שהדין ההונגרי יחול על ההסכם יוצרת זיקה 

 16 ביהמ"ש ההונגרי.      ל

  17 

 18בימ"ש קמא עמד כך  שעפ"י הפסיקה על המבקשים לסלק תביעה על הסף בהתבסס על 

 19טענת פורום לא נאות, מוטל הנטל להראות יתרון משמעותי וברור לפורום הזר ואין מדובר 

 20 במאזן נוחות רגיל.

 21רור לטובת נקבע כי במקרה שלפניו המבקשים לא עמדו בנטל להראות יתרון משמעותי וב

 22 הפורום ההונגרי. 

 23 

 24צוין גם כי יש להתחשב במגמה לצמצם את היקפה של דוקטרינת הפורום הלא נאות בעידן 

 25 המודרני.  

 26 

 27 בימ"ש קמא התייחס בהחלטתו לטענת המבקשים כי העברת מניות תתבצע בהונגריה.

 28יצוע בהקשר זה נקבע כי אף שהשלמת ההסכם למכר מניות )ככל שקיומו יוכח( כרוכה בב

 29 פעולת בהונגריה, אין הדבר מביא לקבלת טענה בדבר פורום לא נאות. 

 30 במכלול הנסיבות שלפני, אני מסכימה עם קביעה זו.

 31 

 32לאור האמור לעיל, לא מצאתי כל נימוק המצדיק התערבות בקביעות בימ"ש קמא בנוגע  

 33 לסוגיית פורום לא נאות. 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 :1 בנוגע לטענת העדר יריבות כלפי נתבע .11

 39 
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 1אמצעי של סילוק תביעה על הסף נשמר למקרים חריגים בהם ברור שאין אפשרות ולו 

 2צוקית הכרמל  5634/05ע"א קלושה כי יוכיח התובע את עילת תביעתו. ראה לעניין זה 

 3 (.4.6.07) מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מפרויקטים בע"

 4 

 5יש להוסיף לכך את נטיית ערכאת הערעור שלא להתערב בהחלטות המבכרות את המשך  

 6בירור ההליך לגופו ולא להפעיל ביקורת ערעורית עוד בטרם בירור ההליך. ראה לעניין זה 

 7( 26.12.13) איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני הביטוח בישראל  2387/13רע"א 

 8 .4סעיף  -

 9( בע"מ נ' 1997רום גבס חיפוי וקירוי ) 5062/16כן ראה החלטת כב' השופטת חיות ברע"א 

 10 .6סעיף  -( 23.8.16) ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ

 11 8076/16ברע"א וכן יפים לעניינו דברי כב' המשנה לנשיאה, השופט אליקים רובינטשיין 

 12 ( בפסקה ח'.5/2/17) יוסף בטאט  נ'  דיור ב.פ. בע"מ

 13 

 14 תה כטענת סף. נקבע כי טענותיו אינן מצדיקות סילוק התביעה על הסף.נדח 1טענת מבקש  

 15  ייערך בירור עובדתי ורק לאחר מכן ניתן יהיה להכריע בטענות הצדדים.     

   16 

 17אני סבורה זהו מקרה קלאסי שבו טענות הצדדים דורשות בירור עובדתי ואין מקום לסילוק 

 18 על הסף. 

 19 

 20 לסיכום: .12

 21 

 22 , יש ליתן רשות לערער ולדחות הערעור לגופו. לאור האמור לעיל א.

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 ₪. 7,000המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה ושכ"ט עו"ד בסך  ב.

 34סכום זה יחולט מתוך העירבון ויועבר למשיבה באמצעות בא כוחה. יתרת העירבון תוחזר 

 35 ן(. )אשר נרשם במערכת כגורם שהפקיד את העירבו 1למבקשים באמצעות בא כוח המבקש 

 36 

 37  המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.  ג.

 38 

    39 
 40 
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 1 

 2 , בהעדר הצדדים.2018מאי  08ניתן היום,  כ"ג אייר תשע"ח, 

 3 

 4 כהן אביגיל

          5 

 6 

 7 

 8 

 9 


