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 11  ב"כ הנתבעת: 

 12 18:45 אני אומר שאתמול בשעה  –לשאלת בית משפט א# קיבלתי את הבקשות שהוגשו אתמול  

 13בער*, נשלחו אלי הבקשות. ראשית, כנראה שג# אחרי שבית משפט אמר את דברו בדיו� הקוד# לגבי 

 14נשלחות  18:45אופ� ההתנהלות, הדברי# כנראה לא חלחלו אצל התובע והראיה שאתמול בשעה 

 15למשרדי שתי בקשות כשאחת מה� היא בקשה לדחות את הדיו�, ערב הדיו�. כפי שקרה ג# פע# קודמת. 

 16דבר נוס- שפסול בבקשה למחיקת התביעה היא שהתובע לא מהסס לציי� מה היה במסגרת המו"מ, 

 17אולי במטרה לנסות להשפיע על בית המשפט. מעבר לכ* שמדובר על דברי# שאינ# נכוני# בלשו� 

 18המעטה. הבקשה למחוק את התביעה ע# כל הכבוד היא בקשה שמוגשת בחוסר תו# לב מאחר וממילא 

 19מאחר והתובע לא המציא את המסמכי# בה#  122יעה להימחק על הס- לאור תקנה דינה של התב

 20, וזאת חר- פניות רבות שנעשו בנושא. אני מפנה למשל 10/18הוא חוייב להמציא לנתבעת עוד בחודש 

 21  לנספחי# שצורפו לתגובות שלנו לבקשות קודמות. 

 22א ייפסקו הוצאות מאחר הטענה שהתובע בעצ# אומר שהוא מסכי# למחוק את התביעה ככל ול

 23והמסר הוצג ואמירות מעי� אלו, ה� אמירות מקוממות בלשו� המעטה. אני מזכיר לבית המשפט שעוד 

 24בטר# הוגשה התביעה הציעה הנתבעת לתובע להפגש כדי ללב� את הענייני#, מפנה לנספח ב' לכתב 

 25וא זה שבחר להגיש . התובע ה9התביעה, מכתב שנשלח מטע# בא כוחו הקוד# של הנתבעת, בסעי- 

 26את התביעה ,ולגרור את הנתבעת לבית המשפט ולגרו# לה להוצאות רבות בשל הצור* להגיש כתב 

 27הגנה, להגיע לדיוני#, להתמודד ע# בר"ע שהוגשה ונמחקה ולהגיש בקשות לגילוי מסמכי# ותגובות, 

 28אתה צרי* לנהל לאחר שפניות של התובע לא נענו בכלל. מעבר לכ*, כמוב�, שלהיות מצוי במצב ש

 29  מעבר כמוב� לעגמת הנפש הכרוכה בהתמודדות ע# תביעה כזו. תביעה והגנה המתח שכרו* בכ*. 
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 1פורסמו פוסטי# ממומני# בנושא הזה כנגד הנתבעת. בנסיבות האלה, יש לדחות את התביעה ולא 

 2ירצה לבחור למחוק אותה שהתובע יוכל ביו# מ� הימי# אולי אחרי שהפרשות כא� ישכחו, אולי כיוו� ש

 3פורו# אחר, כמוב� שהתביעה צריכה להדחות תו* חיוב של התובע בהוצאות לרבות הוצאות דוגמא 

 4על כל ההתנהלות שהיתה עד כה. אני מבקש להזכיר שכאשר הנתבעת ביקשה ארכה לכתב הגנה היא 

 5גשות מע"מ אז וודאי שכאשר צרי* לנהל את המשפט עד לשלב הזה כאשר מו + 1 2,000חוייבה לשל# 

 6  בקשות ערב הדיו� והבקשות ג# אינ� אומרות אמת, זה צרי* לבוא לידי ביטוי בפסיקת הוצאות. 

  7 

 8  ב"כ התובע: 

 9הבקשה מדברת בעד עצמה. זכותו של תובע לעשות ע# תביעתו מה שיבקש. אני שומע את הערת בית 

 10חותה ואני סבור המשפט לפיה לתובע אי� זכות קנויה למחוק את התביעה ויתכ� שבשלב הזה נית� לד

 11אחרת משו# שעדיי� לא הוצגו ראיות בפני בית המשפט, השלב הוא ראשוני. אי� מסד עובדתי בפני 

 12בית המשפט לכ* שבית המשפט יוכל לדחות את התביעה, אבל בקשתנו היא למחוק אותה. הנימוקי# 

 13השני על מנת  לכ* מפורטי# בבקשה. אני מבי� את הטיעו� של חברי שכל מטרתו היא להשחיר את הצד

 14  ליצור קו בפסיקת הוצאות במקרה הזה. 

 15לשאלה הא# לא מגיע הוצאות לצד השני במקרה הזה אני אומר שלא ואסביר. ראשית, א# הכוונה 

 16היא לעודד פשרות בבתי המשפט וא# הכוונה היא לעודד מטרות כגו� אלה שיש בבקשה. לשאלה איזה 

 17י שיש לעודד מטרת מעי� אלה ולא לפסוק הוצאות. אני אומר שאטע� בהמש*. הר –מטרות יש בבקשה 

 18מלכתחילה, אולי יש מקו# לפסוק הוצאות בגי� העובדה שנדרש מהנתבעת לעשות דבר מה, אבל דבר 

 19המה הזה הוא לכתחילי, הוגש כתב הגנה, התקיי# דיו� קד# משפט אחד ונעשה נסיו� למנוע את קד# 

 20אני אומר הבקשות שהוגשו אתמול. כאשר בית משפט אומר  –המשפט היו#. לשאלה איזה נסיו� נעשה 

 21לי שלאור שעת הגשת הבקשות ספק א# זה נסיו� ממשי למנוע את קד# המשפט, אני אומר שאני מפנה 

 22, הבקשה למחיקת התביעה. לא 14:00את בית המשפט לנט המשפט, הבקשה הוגשה בסביבות שעה 

 23ק"מ מהמשרד שלי.  50כשאני נמצא  14:00ה הבקשה הוגשה בשעצויינה בה תגובת הצד שכנגד. 

 24וראיתי שאי� כל התייחסות של בית המשפט לבקשה, הכינותי בקשה  18:00כשחזרתי בסביבות השעה 

 25לביטול הדיו� היו# ולא לדחייתו משו# שכל מה שנותר הוא שאלת ההוצאות, א# בכלל, נית� לייתר 

 26בלי להגיע לדיו� ולטעו� לאחר מכ� שהדיו� את הדיו� ולהסתפק בטיעו� קצר בכתב של שני הצדדי# מ

 27גר# להוצאות. כשביקשתי להגיש את הבקשה השניה, ראיתי שהמזכירה הגישה את הבקשה בשעה 

 28כהודעת מזכירות בטעות ואז הבקשה למחיקת תביעה הוגשה בפע# השניה. מיד כשהיא הוגשה  14:00

 29מקו# שלא יכולתי להורות למזכירות יחד ע# הבקשה לביטול הדיו� היא נשלחה לחברי. אני הייתי ב

 30מה לעשות וע# מה לעשות, כאשר מדובר במזכירה של  16:00 – 14:00מה ג# שאי� מזכירות בי� 

 31אחה"צ שאינה יודעת מה עשתה המזכירה שלה בוקר. אלה העובדות הפשוטות וחברי קיבל את 

 32  והוא ראה אותה.  18:45הבקשה בשעה 

 33חברי אומר שמה שכתוב בה אינו נכו�. מאז חודש אוקטובר מתנהל צר לי ש –לגבי עיתוי הגשת הבקשה 

 34מו"מ לסיי# את התיק הזה. אני לא אכנס לפרטיו של המו"מ כמוב� אבל הוא נמש* עד אתמול כולל 

 35אתמול בשעות אחר הצהריי#, כאשר אחיה של הנתבעת שהוא ג# חבר מועצה היו# פנה אל התובע 

 36הזה. אני כמעט משוכנע שחברי איננו יודע על כל השיחות שהיו בנסיו� להגיע לסיכו# על סיו# התיק 
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 1במש* החודשי# האלה והשתתפו בה# ג# צדדי# שלישיי# כולל הצדדי# עצמ#, כולל אנשי# מטע# 

 2הצדדי#. כאשר בית משפט שואל אולי אי* יתכ� שנעשו שיחות כאשר ב"כ הנתבעת שמייצג אותה אינו 

 3אני באותו חלק ולמעשה בכל המו"מ הזה לא הייתי שות- פעיל מודע לה�, אני אומר שחלק קט� מה�, 

 4אלא רק הודיעו לי על קיומ� של שיחות או קיומ� של פניות מצד זה ומ� הצד האחר. אני יכול למנות 

 5  את האנשי# שהשתתפו במו"מ הזה. 

 6 וגשה אתמול ובגי� כ** הבקשה ההזה אני אומר שבגי� כ"מ לשאלת בית משפט מה חשיבותו של המו

 7הצו שחברי מנסה ללבות כא� את האש שהצו של בית המשפט שלא קויי#, לכ� ג# זו הסיבה שהוא לא 

 8קויי#. משו# שא# מגיעי# לאיזה שהיא הסכמה לגבי תוצאה מסויימת, אז לא צרי* לקיי#. אני אומר 

 9י� חו3 מעני לבית משפט שמה שנותר בשלב מסויי# זה רק עניי� של ניסוח, זה הכל. על הכל הוסכ#

 10הניסוח ואי� זה יוצג לבית משפט. א# חברי יאמר שמה שאני אומר עכשיו לא אמת, אני אוכל להציג 

 11מיילי# ביני לבינו. התוצאה אליה הגיעו הצדדי# הוסכמה, הניסוח של ההסכ# לא הוסכ# ואני אומר 

 12  שהיא די שונה ממה שחברי טע� בלהט כרגע. 

 13אני אומר  –ואי� את עמדת הצד שכנד  18:45עה א# מגישי# בקשה אתמול בש –לשאלת בית משפט 

 14אי* אפשר היה לקבל  –ובבקשה לא צויינה עמדת הצד שכנגד. לשאלה  14:00שהבקשה הוגשה בשעה 

 15אז ביו# לפני דיו�  14:26אני אומר שאני מהנסיו� שלי כשמגישי# בקשה בשעה  –תשובת הצד שכנגד 

 16א הוציא החלטה שבה ביקש את עמדת הצד עוד לא קרה מקרה אחד מנסיוני, שבו בית המשפט ל

 17שכנגד, לא קרה לי. סמכתי על הנסיו� שלי, כפי שאמרתי אני לא הייתי במשרד אז לא הייתי יכול ג# 

 18  לא הייתי במשרד.  18:00עד  11:45לתפעל את הדבר הזה. אני בי� השעה 

 19  �אות לטובתו למה שלא לחייב את התובע בהוצאות בפרט כשהנתבעת כבר חוייבה בהוצ –לשאלה 

 20אני אומר ואני מדייק את דבריי מקוד# שאני אינני חוזר בי ממה שכתבתי בהודעה שאנחנו מוותרי# 

 21על ההוצאות שנפסקו לחובתה של הנתבעת וג# לא עשינו נסיו� לגבות אות#. אמנ# נפתח תיק הוצאה 

 22לי* במסגרת שו# ה לפעל א* מרגע שנפתח התיק לא נעשתה בו שו# פעולה בגי� אותו מו"מ ולא בוצע

 23ההוצאה לפועל ולדעתי ג# לא בוצעה מסירה במסגרת תיק ההוצאה לפועל. מה שכתבתי בהודעה נכו� 

 24ג# לעכשיו. כאשר אמרתי שמגיע לנתבעת הוצאות, אמרתי אבל אמרתי שבנסיבות האל הוג# בנסיבות 

 25דעתי קלעתי לדעת# של מה שנכתב בהודעה שלנו ולרבות ההוצאות שנפסקו נגד הנתבעת, אני בדיוק ל

 26של גדולי# כי זה ג# מה שבית משפט אמר. בית משפט לא שמע מני שנסוגתי ממה שכתבתי בבקשה 

 27והוא שא# לא תהיה פסיקת הוצאות, אנחנו מוותרי# על ההוצאות שנפסקו כנגד הנתבעת כאות לאותו 

 28וק הוצאות כסכו# רצו� טוב שבגינו ג# הוגשה הבקשה וזו התוצאה לדעתי הראויה. א# בית משפט יפס

 29ההוצאות שנפסק כנגד הנתבעת וזה יתקזז או שבית משפט לא יפסוק הוצאות לי זה לא ישנה. שא- 

 30צד בנסיבות ההודעה הזו א- צד לא ישל# הוצאות למשנהו. אי� שו# כוונה לקבל שו# הוצאה 

 31ההוצאות מהנתבעת. מרגע שהחל המו"מ והתברר הכיוו� שלו, ג# לא נעשה שו# דבר כדי לאכו- את 

 32על הנתבעת וכרגע משהבינונו ומצד אחד מציגי# לנו תמונה של הסכמה ומצד שני, מישהו ואני כ� יודע 

 33לשי# את האצבע מי אבל לא אומר במעמד הזה, מישהו לא רצה שתהיה כא� פשרה בי� הצדדי# בסופו 

 34כמה, הוא ער* של יו#. הער* של לסיי# תיק בדר* של שלו# בי� א# בפשרה מוסכמת ובי� א# לא בהס

 35שלדעתי מצדיק אי פסיקת הוצאות בכפו- לאמור בהודעה. ג# א# לא היו הוצאות לחובתה של 

 36הנתבעת, הרבה פעמי#, בתי משפט בשלב הזה מציעי# הצעה שמסיימת את התיק ולא פוסקי# 
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 1הוצאות ואני מבקש שג# כ* יהיה במקרה הזה. אני מייצג את התובע. מי שלא רצה בהלי* הזה מקבל 

 2ת מבוקשו. חברי אמר שנגרמה עגמת נפש לנתבעת והבקשה שלי משרתת את הנתבעת משו# שהיו# א

 3תסתיי# עגמת הנפש שלה והיא היתה יכולה להסתיי# ג# קוד#. לא ביקשתי לדחות את מועד הדיו� 

 4אלא לבטל את מועד הדיו� ולהסתפק בטיעו� בכתב לגבי הוצאות ככל שהנתבעת עומדת על הוצאותיה. 

 5  ור שג# ברבע לשבע וכל שעה אחרת, נית� היה למחוק את התביעה או לבטל את הדיו� היו#. אני סב

 6אני לא קובע לבית משפט את סדרי העבודה שלו, א* מנסיו� שלי זה קורה ששופטי# דני# בבקשות 

 7ג# בשעות האלה או בבוקר מבטלי# את הדיו� וא# יש שאלה הא# לדחות את הדיו� או למחוק אותו 

 8ק הוצאות או לא, זה יכול להיות על דר* של טיעו� בכתב. א# טענתי שאני מבקש למחוק וא# לפסו

 9את התביעה, וא# האופציה היא לדחות את התביעה השניה, אז ממילא התביעה לא תמש* כ* או כ*. 

 10לכ�, היה אפשר היו# בבוקר להודיע שהדיו� מבוטל כפי שנעשה לעיתי# א# שופט חולה או צד אחד 

 11שמודיע שהוא לא מעוניי� בתביעה שלו או שהוא מסכי# למת� פס"ד או להצעת פשרה,  חולה או צד

 12לבטל את הדיו� ויתר השאלות א# למחוק או לדחות או פסיקת הוצאות, תתבררנה על דר* של טיעו� 

 13  בכתב. 

 14חברי אמר שהוא התמודד ע# בר"ע ואני יודע שהוא רצה להזכיר שהיתה כא� בר"ע עוד יותר לנסות 

 15ת אמירה נגד הצד השני, חברי לא נדרש אפילו לשי# או לחרוט קו אחד ע# נוצה במסגרת הבר"ע. וללבו

 16  לא נדרש להגיב או לדבר כלשהו וההתמודדות של חברי לא היתה. 

 17כאשר בית משפט אומר לי שהיו תגובות של הנתבעת בבר"ע אני אומר שאני לא ראיתי תגובות. כאשר 

 18ה שהגשנו למת� ארכה להגשת הבר"ע אני אומר שעל זה אני יודע אני מבי� שמדובר על תגובה לבקש

 19אבל התכוונתי שהוא לא הגיש תגובות לבר"ע עצמה. על כל פני#, הוצאות בבר"ע היה צרי* לפסוק 

 20  ש#. 

 21העניי� הזה ירד מ� הפרק בשלב די מוקד# במסגרת המו"מ. אמנ# בשלב  –לעניי� גילוי המסמכי# 

 22מסויי# חברי שלח לי מכתב, אני חושב אולי לפני חודשיי#, אבל אני יכול לייחס את זה לעובדה 

 23שכנראה הוא לא היה מודע למגעי# שעושי# בשמה של מרשתו מול מי מטע# התובע. בכל מקרה, א# 

 324 משלב תחילת המו"מ שנעשה ישירות מול חברי, אני לא הייתי מעורב אני יכול לדייק את הדבר, חו

 25  במו"מ הזה פרט לידיעה על קיומו. 

 26  לא היה ולא נברא.  –לגבי פוסטי# ממומני# 

 27לכ� אני מבקש לקבל במיוחד בשלב הזה שאי אפשר לדחות את התביעה, למחוק את התביעה ולעניי� 

 28  לפי שיקול דעתו. ההוצאות שבית משפט יורה לפי רוח ההודעה ו

  29 
#>6<#  30 

 31  החלטה

  32 

 33התובע מבקש למחוק את התביעה שהגיש כנגד הנתבעת. הוא מבקש ג# לפטור אותו מהוצאות 

 34  התובענה. 

  35 

 36  הנתבעת מתנגדת. 
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 2לטענתה, בנסיבות של התובענה, יש מקו# לדחותה ולא למחוק אותה ויש לחייב את התובע בהוצאות 

 3התביעה. זאת, לטענתה, ה� משו# שהיא עצמה חוייבה בהוצאות לטובת התובע כאשר ביקש ארכה 

 4  להגשת כתב ההגנה מטעמה וה� לאור ההליכי# הרבי# שנדרשה לה# בשל התנהלות התובע. 

  5 

 6ה לכ* שג# הבקשה למחיקת התביעה הוגשה רק ברגע האחרו� באופ� שבא כוחה קיבל הנתבעת ג# מפנ

 7באופ� שאפילו את הדיו� היו# לא נית� היה לחסו* לנתבעת  18:45עותק ממנה רק אתמול בשעה 

 8  שהתייצבה לדיו� יחד ע# בא כוחה. 

  9 

 10הזה אלא רק  ב"כ התובע, בתשובה לתגובת ב"כ הנתבעת, טע� שלא נית� לדחות את התביעה בשלב

 11למחוק אותה משו# שהתובע הוא אדו� לתביעתו. לכ�, לטענת ב"כ התובע, כאשר מבקש התובע למחוק 

 12  את התביעה יש להעתר לבקשה וכל שנותר לדו� בו הוא שאלת ההוצאות. 

  13 

 14בעניי� הזה טע� ב"כ התובע כי אי� מקו# לחייב את התובע בהוצאות מאחר שיש להעדי- את האינטרס 

 15תובעי# חלוקות ותובענות ללא צור* בהכרעת בית המשפט ופסיקת הוצאות עשויה להרתיע של סיו# מ

 16מלחזור בה# מתביעת# ללא מת� פסק די�. עוד טע� כי בי� הצדדי# התנהל מו"מ ממוש* שהיה קרוב 

 17מאוד לסיו# בדר* של פשרה וג# מהטע# הזה אי� מקו# לפסוק הוצאות לנתבעת. באשר להוצאות 

 18וייבה בה# לטובת התובע, טע� ב"כ התובע כי א# תמחק התביעה ללא צו להוצאות, שהנתבעת עצמה ח

 19  יוותר התובע על ההוצאות שנפסקו לטובתו ויסגור את תיק ההוצאה לפועל שפתח לגביית�. 

  20 

 21  שמעתי את טענות שני הצדדי#. 

  22 

 23אני סבורה כי בנסיבות התיק שבפני ובשלב שבו מוגשת הבקשה להפסקת התובענה, אי� מקו# למחוק 

 24  את התביעה ויש להורות על דחייתה. 

  25 

 26עזבו� המנוח מוחמד מוסטפא יוס- אבו ליל ז"ל נ' עזבו� המנוח שרי* עומר אל פאהו#,  7070/14ברע"א 

 27משפט המחוזי בנצרת ובה דחה בקשת תובעי# ד� כב' השופט סולברג בערעור על החלטה שנת� בית ה

 28  למחיקת תביעה שהגישו. 

  29 

 30כב' השופט סולברג קבע כי אכ�, "כפועל יוצא משיטת המשפט האדוורסרית הנוהגת במקומותינו, 

 31הכלל הרגיל הוא כי התובע, כמבקש הסעד, הוא אדו� לתביעתו" אלא שהתובע אינו "שליט יחיד בעניי� 

 32  לפסק הדי�).   10 �ו 9דנ�" (ש#, בסעי- 

  33 

 34נקבע כי יש לבחו� בקשה להפסקת תובענה מבעד לפריזמה של הגינות וצדק וכי ג# לשלב שבו מצוי 

 35הדיו� יש משקל בהחלטה. עוד נקבע כי בהחלטה בבקשה להפסקת תובענה לא נפקד ג# מקומו של 

 36  י�). לפסק הד 12 �ו 11האינטרס הציבורי למניעת השחתה לריק של זמ� שיפוטי יקר (סעי- 
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 2שהגיש התובע כנגד הנתבעת בעילה של לשו� הרע.  הדברי# יפי# ג# למקרה שבפני. מדובר בתובענה

 3מאז שהוגשה התובענה נדרשה הנתבעת להליכי# לא מעטי# ובכלל זה, הגישה כתב הגנה ובקשות 

 4רבות להורות לתובע להמציא מסמכי#, שהתובע נמנע בעקביות מלהמציא אות#, חר- החלטות 

 5ו בעניי� הזה ג# בבית משפט זה וג# בבית המשפט המחוזי בחיפה. התובע הגיש בקשות רבות, שניתנ

 6חלק� ממש ערב דיוני# שנקבעו באופ� שאיל3 את ב"כ הנתבעת להתייחס ולהגיב לאות� בקשות בדיו� 

 7עצמו מבלי שניתנה לו ארכה להער* לתגובה לאות� בקשות, והכל מבלי שנית� הסבר מניח את הדעת 

 8  שהבקשות מוגשות ברגע האחרו� ממש. לכ* 

  9 

 10  כ* נהג התובע ג# בבקשות האחרונות, שהוגשו אמש. 

  11 

 12אני סבורה שיש מידה לא מבוטלת של עזות מצח בטענת ב"כ התובע לפיה ג# בבקשה שמוגשת לבית 

 13  רשאי התובע לצפות שבית המשפט ית� החלטה בו ביו#.  18:45המשפט בשעה 

  14 

 15יו� ממשי להביא לביטולו של הדיו� היו# באופ� שיחסו* לנתבעת את טענת ב"כ התובע לפיה עשה נס

 16הוצאות הדיו� היו#, היא טענה מיתממת שלא נית� לקבל. אמנ#, הבקשה למחיקת התביעה הוגשה 

 17א* אז הוגשה שלא באופ� הנכו�, לא הופיעה לכ� בסל המשימות,  14:26לראשונה אתמול בשעה 

 18אי�  14:26הוראות להגישה מחדש. מעבר לכ* שג# בשעה ולמעשה הוחזרה למשרד ב"כ התובע ע# 

 19לב"כ התובעת זכות לצפות שבית המשפט יכריע בבקשה שהגיש בו ביו#, ובית המשפט אינו חייב לתת 

 20ואיל*, וודאי שהדברי# יפי# לבקשה שמוגשת  14:26לב"כ התובע די� וחשבו� על מעשיו החל מהשעה 

 21  . 18:45בשעה 

  22 

 23נחשבות  17:00ת מנהל בתי המשפט לפיה� בקשות שמוגשות אחרי השעה לכ* יש להוסי- את הוראו

 24כאילו הוגשו ביו# המחרת, על כל המשתמע מכ*, כולל לעניי� הופעת� או אי הופעת� בסל במשימות 

 25  של השופט. 

  26 

 27א# לא די בכל אלה, יש לציי� שבבקשות שהוגשו אתמול לא צויינה בכלל עמדת הצד שכנגד, לא לעצ# 

 28ת התביעה וג# לא לבקשה לביטולו של הדיו�. בנסיבות האלה ברור שלא נית� היה לתת הבקשה למחיק

 29החלטה לגו- הבקשות מבלי שתשמע עמדת הצד שכנגד ולכ� לא נית� היה לוותר על הדיו� היו#, ולו 

 30  על מנת שתשמענה בו תגובות הנתבעת לשתי הבקשות שהוגשו אמש. 

  31 

 32בע, אני סבורה שיש ממש בטענת ב"כ הנתבעת לפיה לות הפתלתלה הזו מצדו של התולאור ההתנה

 33הנתבעת עומדת על דחיית התובענה ולא על מחיקתה שכ� במחיקת הבקשה עלול התובע לנסות לעשות 

 34  שימוש בהמש* ולהגיש שוב תובענה דומה בטענה שמחיקת התביעה לא גרמה למעשה בית די�. 

  35 
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 1להבנתו "הופקו כבר הלקחי# הנדרשי# מ� התובע עצמו טוע� בבקשה שהגיש כי  –לגופו של עניי� 

 2הארועי# נשוא התובענה" ונית� להבי� מהדברי# האלה שהוא רואה בהפסקת התובענה סו- להליכי#. 

 3  יוצא, שדחיית התובענה עולה לכ� בקנה אחד ג# ע# עמדת התובע. 

  4 

 5  לאור כל האמור אני סבורה שאי� מקו# למחוק את התביעה בשלב הזה ואני מורה על דחייתה. 

  6 

 7לא מצאתי שיש מקו# לפטור את התובע מהוצאות הנתבעת. כפי שכבר צויי�,  –אשר להוצאות 

 8, ובסכו# של 1/3/18הנתבעת עצמה חוייבה בהוצאות התובע, בהחלטה שנת� כב' הרש# רומי ביו# 

2,340 1 .  9 

 10צאה שלפיה התובע לא יחוייב בהוצאות משמעה שעל א- דחיית התביעה, הנתבעת היא שתשל# תו

 11  הוצאות לתובע ותוצאה כזו אינה צודקת ואינה הגיונית בנסיבות העניי�. 

 12  כאמור, הנתבעת חוייבה בהוצאות בסכו# הנ"ל בשל האיחור בהגשת כתב ההגנה מטעמה. 

 13הוגשו בקשות על ידי שני הצדדי#, ובי� היתר ג# בקשות  מאז התקיימו הליכי# נוספי# בי� הצדדי#.

 14  והיו#.  11/6/18של הנתבעת לחייב את התובע בגילוי מסמכי# ובהמצאת# והתקיימו שני דיוני#, ביו# 

 15ברור שבנסיבות האלה נגרמו לנתבעת הוצאות לא מבוטלות ואי� מקו# לפטור את התובע מתשלו# 

 16נה לאחר שהגיש את תביעתו, הגיע למסקנה שנית� לוותר הוצאות אלה רק משו# שעתה, למעלה מש

 17  עליה. 

 18ג# האינטרס לעודד צדדי# לסיי# מחלוקות ללא צור* בהכרעה שיפוטית צרי* להלקח בחשבו�  אמנ#

 19  א* לצד זה יש לקחת בחשבו� ג# את ההוצאות שהנתבעת נדרשה לה# בשל הגשת התביעה. 

  20 

 21והתובע רשאי לקזז  1 7,020ות הנתבעת בסכו# של לאור כל האמור, אני מחייבת את התובע בהוצא

 22  מהסכו# הזה את ההוצאות שנפסקו לטובתו בהחלטת כב' הרש# רומי, כאמור לעיל. 

  23 

 24  התיק ייסגר. 

  25 
#>7<#  26 
  27 

 28  במעמד הנוכחי(. 04/03/2019, כ"ז אדר א' תשע"טניתנה והודעה היו( 

 

  

  שופטת, אסי� הדסה

  29 

 30 אלקובי ריקי ידי על הוקלד




